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Johdanto
Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain uudistuttua 1. 
tammikuuta 2015 tuli molempiin lakeihin merkittäviä 
uudistuksia. Uuden lain muutosten edellyttämät suun-
nitelmat tulee laatia 1.1.2017 mennessä. 

Yhdenvertaisuuslain keskeisenä muutoksena on, että 
laki koskee kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa lu-
kuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnon-
harjoitusta. Uutta lakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti 
kaikkeen kunnan toimintaan mukaan lukien asiakas-pal-
veluun. Syrjintäperusteita on myös laissa tarkennettu1).  

Työnantajien velvollisuuksien lisäksi tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuuslakeihin tuli muutoksia myös koulutuksen 
järjestäjille ja viranomaisille, joiden tulee henkilöstön 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäksi edistää tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta myös toiminnoissaan ja 
palveluissaan. Viranomaisen tulee tehdä toiminnalli-
nen yhdenvertaisuussuunnitelma. Merkittävä muutos 
on, että toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun velvoite 
laajeni koskemaan myös perusopetusta. Myös yhden-
vertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista valvoviin 
viranomaisiin tuli muutoksia.

Jyväskylän yhdenvertaisuussuunnitelman laatimises-
ta ja koordinoimisesta on vastannut kaupungin hen-
kilöstöpalvelut sekä strategia- ja kehittämispalvelut. 
Toiminnan ja palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma 
hyväksytään osana kaupungin hyvinvointikertomusta. 
Henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
on käsitelty yhteistoiminnassa 15.12.2016.

Yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajana on toi-
minut Tomi Otsala sosiaalipalveluista ja työryhmän 
jäsenet ovat Marja-Leena Oinonen, Eero Perosvuo ja 
Anne Piippanen henkilöstöpalveluista, Sari Välimäki ja 
Jukka Laukkanen strategia ja kehittämispalveluista, 
Ulla Törmälä perusopetuksesta, Marjut Hylkilä sosiaa-
lipalveluista sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat Jaana 
Pollari, Heljä Siitari sekä Sami Haapakoski. Yhdenver-
taisuus ja tasa-arvotyöryhmän tehtäviin kuuluu yhden-
vertaisuustyön 

• aikataulu ja suunnittelu
• valvonta ja tiedottaminen
• tuotettavat raportit
• työn tuloksen arviointi ja seuranta

Yhdenvertaisuustyön tavoitteet

Yhdenvertaisuussuunnitelmatyön tarkoitus on edistää 
yhdenvertaisuutta työpaikoilla sekä julkisen viranomai-
sen toiminnassa ja palveluissa.

Keskeiset kehittämisalueet:
• Syrjinnän tunnistaminen ja  

siihen puuttuminen
• Yhdenvertaisuutta edistävien  

toimenpiteiden toteuttaminen
• Osallisuuden lisääminen

Tällä yhdenvertaisuussuunnitelmalla edistetään kaikki-
en toiminnassa mukana olevien henkilöiden eli palve-
luiden käyttäjien yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikkien valtion ja kun-
tien viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuun-
nitelma siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen 
toiminnan luonne sitä vaatii. Toimenpiteet yhdenver-
taisuuden edistämiseksi palveluissa ja toiminnassa on 
erityisen tärkeää oppilaitoksissa ja kouluissa sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. 

Yhdenvertaisuussuunnittelu tukee hyvää hallintoa 
sekä henkilöstön ja palveluiden kehittämistä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen 

Perustuslaissa yhdenvertaisuudella viitataan yhden-
vertaisuuteen lain edessä sekä syrjinnän kieltoon. 

Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslais-
sa, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakau-
muksen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, tervey-
dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmi-
set ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuoles-

1) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
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taan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja va-
kaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, tervey-
dentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai 
muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liit-
tyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi 
vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Syrjinnän kielto

Yhdenvertaisuuslaki antaa laajan ja yhdenmukaisen oi-
keussuojan syrjinnältä.

Lakia ja sen syrjintäkieltoa sovelletaan kaikkeen julkiseen 
ja yksityiseen toimintaan, lukuun ottamatta yksityis- ja 
perhe-elämää sekä uskonnonharjoittamista. Uutta mm. 
kielto syrjiä iän tai vammaisuuden perusteella palveluita 
tarjottaessa lakia sovelletaan kaikenlaiseen syrjintään, 
kiellettyjä syrjintäperusteita ovat mm. etninen alkuperä, 
ikä, vammaisuus, uskonto ja vakaumus, seksuaalinen 
suuntautuminen sekä ”muu henkilöön liittyvä syy”

Syrjintää on välitön ja välillinen syrjintä, häirintä, ke-
hottaminen syrjintään ja vammaisia henkilöitä varten 
tehtävien kohtuullisten mukautusten epääminen

Välitöntä syrjintää on se, kun jotakuta kohdellaan 
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, 
kohdellaan tai kohdeltaisiin alkuperän, iän, vammai-
suuden tms. seikan perusteella vertailukelpoisessa ti-
lanteessa, paitsi jos kohtelu on oikeutettua. 

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertai-
nen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun mui-
ta epäedullisempaan asemaan, paitsi jos säännöllä, 
perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asian-
mukaisia ja tarpeen2). 

Muodollinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus

”Perustuslaki (6 §) kieltää ihmisten asettamisen erilai-
seen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Muo-

dollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa 
sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä tulee 
kohdella samalla tavoin. Tasapuolinen kohtelu on tär-
keä hallinnon oikeusperiaate3). 

”…Tosiasiallinen yhdenvertaisuuden toteuttami-
nen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän syrjintään 
perustuvan eriarvoisuuden aktiivista poistamista. 
Viranomaisilla on perustuslakiin ja yhdenvertai-
suuslakiin perustuva velvollisuus edistää ihmisten 
yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslain 4 § mu-
kaan viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä 
olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteu-
tumista.”

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle 
alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset 
vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityis-
toimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenver-
taisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu 
toisia syrjiviksi. Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan posi-
tiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kan-
nalta oikeasuhteista.

Positiivinen erityiskohtelu

Ns. positiivinen erityiskohtelu on lain mukaan sallittua 
silloin, kun menettelyn tarkoituksena on tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvi-
en haittojen ehkäiseminen tai poistaminen ja menette-
ly on oikeasuhtaista.

Kohtuullinen mukautus

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan 
sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan on tarvittaes-
sa tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaisen henki-
lön yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi.

Kohtuulliset mukautukset ovat eri asia kuin varsi-
naiset esteettömyystoimenpiteet. Mukautukset ovat 
konkreettisessa tilanteessa henkilöä varten tehtäviä 
toimenpiteitä (tyypillisesti avustamista) ja esteettö-
myystoimenpiteet ovat yleisiä ja ennakollisia, tyypilli-
sesti pidemmälle meneviä ja niistä säädetään erikseen 
mm. rakennuslainsäädännössä

2) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325#Lidp510880 
3) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999
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Perustuslaki Yhdenvertaisuuslaki Rikoslaki 
Työturvalli-
suuslaki

Tasa-arvolaki

6 §
Yhdenvertaisuus
• Muodollinen  

yhdenvertaisuus
• Syrjinnän kielto
• Tosiasiallinen  

yhdenvertaisuus
 

Luku 3
Syrjinnän kielto
• Välitön syrjintä
• Välillinen syrjintä
• Häirintä
• Kohtuullisten mukautusten 

epääminen
• Ohje tai käsky syrjiä
• Syrjivän työpaikkailmoittelun 

kielto

11:11 §
Syrjintä

47:3 §
Työsyrjintä

47:3 a §
Kiskonnantapainen
työsyrjintä

11:10 §
Kiihottaminen kansan-
ryhmää vastaan

28 §
Häirintä

7 §
Syrjintä sukupuo-
len perusteella
• välitön
• välillinen
• häirintä 

Taulukko 1 Yhdenvertaisuutta tarkentavat lait

Osallisuus ja vaikuttaminen

Ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
silla on vahva yhteys heidän kokemaansa hyvin-
vointiin.

Hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden lisääminen 
ja syrjäytymisen ehkäisy edellyttävät yhteisöllisyyttä. 
Osallisuus todentuu esimerkiksi työn, harrastusten, 
kansalaisjärjestötoiminnan tai muun vaikuttamisen 
kautta. Osallisuus voi liittyä yhteiskunnallisella tasol-
la edustukselliseen demokratiaan ja mahdollisuuteen 
osallistua päätöksentekoon.

Osallisuudessa keskeistä on luottamus, sitoutuminen 
ja kuulluksi tuleminen. Se on yksilöllinen kokemus 
kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Osallisuu-
teen liittyy tunne yhteenkuuluvuudesta, turvallisuu-
desta ja oikeudenmukaisuudesta. Osallisuus voi liittyä 
yhteiskunnallisella tasolla edustukselliseen demokra-
tiaan ja mahdollisuuteen osallistua päätöksentekoon. 
Osallisuus on myös kiinnittymistä yhteisöihin, ympä-
ristöön ja yhteiskuntaan. Osallisuuteen liittyy tämän 
lisäksi tunne yhteenkuuluvuudesta, turvallisuudesta 

4)  http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/ 
 78306_Jyvaskylan_osallisuusohjelma_hyvaksytty_20150928.pdf

ja oikeudenmukaisuudesta. Yksilötasolla keskeistä on 
omakohtainen sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja 
mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskevien asioi-
den kulkuun.

Yksi Jyväskylän kaupungin strategisista kärjistä on 
”aktiiviset ja hyvin voivat kuntalaiset”. Jyväskylä kan-
nustaa kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan 
palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon käyttä-
mällä ei kanavia. Kaupungissa on laadittu myös osal-
lisuusohjelma4).

Osallisuusohjelman tavoitteet:
• Tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen  

keinot jokaisen ulottuville sekä kannustaa 
käyttämään niitä. 

• Kehittää kaupunkiorganisaation 
toimintatapoja ja toimintakulttuuria 
entistä avoimemmaksi ja osallisuuteen 
kannustavaksi

http://www.yhdenvertaisuus.fi/@Bin/141973/Yhdenvertaisuussuunnitteluopas+suomi.pdf
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Yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointia – 
asiakaskysely palveluista

Yhdenvertaisuuden arvioinnin tarkoituksena on tun-
nistaa yhdenvertaisuuteen liittyviä kehittämiskohteita. 
Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman 
arvioimiseksi ja laatimiseksi toteutettiin asiakaskysely, 
jossa kysyttiin yhdenvertaisuuden toteutumisesta pal-
veluissa, syrjinnän esiintymisestä sekä siihen puuttu-
misesta ja osallisuusmahdollisuuksista. 

Perusturvan toimialan, sosiaali- ja terveyspalvelujen kyse-
lyyn, vastasi 194 henkilöä. Sivistyksen toimialalla tehtiin 
kaksi kyselyä. Päivähoito-, nuoriso- ja koulutuspalvelujen 
kyselyyn vastasi 127 ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 74 

Yhdenvertaisuuden edistäminen 
palveluissa

Taustatiedot (%) Perusturva Sivistys Kulttuuri- ja  
liikunta

Kaupunki- 
rakenne

Hallinto- 
palvelut

Sukupuoli      
Nainen 77 69 56 48 59
Mies 21 71 43 51 29
Vapaa sukupuoli 2 0 1 1 12
Ikä      
alle 20 2 5 4 0 0
20-29 9 16 12 12 0
30-39 18 22 23 16 25
40-49 14 18 11 11 19
50-59 16 20 14 21 31
60-69 32 15 27 34 25
70-79 7 2 8 5 0
80- 2 2 1 1 0
Koulutus      
Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto 29 28 34 31 65
Korkea-asteen tutkinto tai opistotaso 25 32 24 25 23
Ammatillinen koulutus 31 30 31 29 6
Opiskelija 6 8 7 7 6
Ei koulutusta 9 2 4 8 0
Vähemmistöryhmä      
Ei kuulu 85 92 91 88 60
Maahanmuuttaja - eri kieli 1 2 1 3 5
Romani 1 1 0 0 5
Saamelainen 0 0 0 1 0
Vammainen 5 1 3 1 5
Uskonnollinen vähemmistö 3 2 4 6 10
Seksuaali- tai sukupuoli 5 2 1 1 15

henkilöä. Kaupunkirakennepalveluiden  kyselyyn 75  ja 
hallinto-, viestintä ja työllisyyspalvelujen kyselyyn 17 vas-
taajaa, yhteensä 487 kuntalaista. Kyselyyn oli mahdol-
lista vastata sekä internetissä sekä puhelinhaastattelun 
yhteydessä 7.11.2016 mennessä. Suurin osa vastaajis-
ta kuului ryhmiin 50–59 ja 60–69-vuotiaat, pienin ikä-
ryhmä kaikissa oli 20–29 –vuotiaat, lukuun ottamatta 
päivähoito-, koulutus- ja nuorisopalvelujen vastaajia. Hal-
lintopalveluiden pienessä vastaajajoukossa vastaajista 
puuttui nuorin ja vanhin ikäluokka. 

Vähemmistöryhmiin kuuluneita vastanneissa oli pieni 
joukko, eniten vastaajista kuului uskonnolliseen tai sek-
suaali- tai sukupuolivähemmistöön. Kaikissa palvelujen 
kyselyihin vastanneista vähemmistöihin kuului alle 5 %.

Taulukko 2 Yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneiden taustatiedot toimialoittain (%)
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Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tuot-
taa asiakaspalautetta ja saada tietoa ja kokemuksia 
yhdenvertaisuuden toteutumisesta Jyväskylän pal-
veluissa ja asiakastyössä sekä tunnistaa ja ehkäistä 
syrjintää ja löytää keinoja ja toimenpiteitä syrjinnän 
ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja eri ryhmien 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Yhdenvertaisuuden arviointia tehtiin lisäksi toimialoilla 
asiantuntija-arvioin sekä käyttäen myös muuta tilasto-
aineistoa. 

Jyväskylän yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa 
pohjan suunnitelmalle muodostaa toimialakohtainen 
tarkastelu tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden toteutu-
mista seurataan hyvinvointikertomuksen arvioinnin yh-
teydessä sekä henkilöstö- ja asiakaskyselyjen osana. 

Asiakaskyselyyn vastanneet vastasivat toimialoittain 
kysymyksiin yhdenvertaisuudesta, syrjinnästä sekä 
osallistumisen mahdollisuuksista. Kysymysten vas-
tausvaihtoehdot yhdenvertaisuudesta sekä osallistu-
misesta olivat (1= huonosti, 2= en osaa sanoa ja 3= 
hyvin) ja syrjinnästä (1=kyllä ja 2=ei)

Palvelut ja toiminta Perusturva Sivistys
Kulttuuri ja 
liikunta

Kaupunki- 
rakenne

Hallinto- 
palvelut

     

Yhdenvertaisuuden toteutuminen 2,14 2,4 2,46 2,3 1,97

      

Syrjinnän esiintyminen 1,94 1,95 1,97 1,89 1,71

      

Osallistumisen mahdollisuus 2,09 2,3 2,5 1,97 1,74

Palvelualue Huonosti
En osaa 
sanoa

Hyvin

Sivistyksen toimiala 7 56 37

Kulttuuri ja liikunta 5 41 54

Kaupunkirakenne 24 55 21

Perusturvan  
toimiala

9 71 20

Hallinto 42 42 16

Taulukko 3 Yhdenvertaisuuden 
toteutuminen, syrjinnän esiintyminen ja 
osallistumisen mahdollisuus toimialoilla ja 
palveluissa (Ka)

Keskiarvojen perusteella vastaajista suuri joukko ei 
osaa vastata tai ei ole käyttänyt palvelua kysyttäessä 
yhdenvertaisuuden kokemuksesta sekä osallistumis-
mahdollisuuksista. Syrjintää ei koko joukon vastaus-
keskiarvon perusteella esiinny kuin harvoin.

Osana yhdenvertaisuuskyselyä kysyttiin myös vastaa-
jien osallisuuskokemuksia. Avoimissa vastauksissa 

”En tiedä, kuinka olisin voinut vaikuttaa”

”Meitä kaupunkilaisia ei kuunnella”

”En ymmärrä kysymystä”

 
Perusturvan toimialan vastauksissa painottuvat 
kehittämisen tavoitteiksi:
• hoitoonpääsyn vaikeus terveyspalveluissa
• alueellinen eriarvoisuus terveyspalveluissa
• henkilökohtainen kohtaaminen palveluissa
• omankielisen palvelun saaminen 
 koko hoitoketjun ajan
• lasten ja nuorten palvelut toteutuvat pääosin hyvin

osallistumisen esteeksi koettiin yllättävän usein tiedon 
puute. Osallisuuden kanavia ei tunnettu tai vastaajat 
eivät nähneet mahdollisuuksiaan osallistumiseen. Toi-
minta nähtiin ylhäältä annettuna, johon voi vaikuttaa 
vain poliittisin keinoin. Osa vastaajista koki myös, että 
ei tule kuulluksi tai ei saa riittävästi tietoa.

Taulukko 4 Osallistumisen mahdollisuus 
palveluittain (%) ”Kuinka hyvin koet pääseväsi 
osallistumaan palveluissa?”
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• sosiaalipalvelut toimivat hyvin yhdenvertaisesti tai 
palvelusta ei osata kertoa, syrjintää on kokenut 
vain harva

• mielenterveyspalveluissa koetaan hoitoonpääsyn 
vaikeutta ja erityisesti ikään perustuen

• ikääntyneiden palveluissa neljännes kokee 
puutteita yhdenvertaisuuden toteutumisessa 
palvelujen määrän, laadun, liikkumisen ja 
itsemääräämisoikeuden osalta

• vammaispalveluissa näyttäytyy taloudellinen 
eriarvoisuus ja osallistumisen vaikeus 
henkilökohtaisen avun puuttuessa

”Ajat menevät pitkälle ja 
joskus ei ole lääkäriä”
”Vammaisten ja iäkkäiden palveluissa 
ei ole tarpeeksi aikaa”
”Maahanmuuttaja-asiakkaita ei saada
hoidoissa eteenpäin”

Sivistyksen toimialan varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen ja nuorisopalvelujen yhdenvertaisuus- ja 
syrjimättömyystilanteita arvioitaessa:
• yhdenvertaisuus toteutuu hyvin 
 päivähoidossa ja esiopetuksessa
• valtaosiltaan myös perusopetuksen ja 

lukiokoulutuksen osalta, joskin osa kokee 
alueellisia eroja yhdenvertaisuuden osalta

• eroja yhdenvertaisuudessa myös tukipalvelujen, 
luokkakokojen sekä tasoltaan erilahjaisten 
oppilaiden osalta

• syrjintää on kokenut hyvin harva vastaaja
• palveluissa voidaan vaikuttaa ja osallistua 

”Valtaosin palvelu on yhdenvertaista”
”Liian isot ryhmät ovat huono asia”
”Syrjemmällä asuvilla ei ole 
pääsyä nuorisopalveluihin” 
”Koulukiusaamista ei ole saatu 
kitkettyä pois”

Sivistyksen toimialan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 
yhdenvertaisuus- ja syrjittämättömyystilanne palveluissa:
• yhdenvertaisuus toteutuu muita palveluja 

heikommin sisäliikuntapalveluissa ja 

liikuntapaikkojen tilavarauksissa
• erityisen hyvin palvelujen ja asiakkaiden 

yhdenvertaisuus toteutuu kirjasto-, matkailu-, 
museo-, sinfonian sekä muissa kulttuuripalveluissa

• alueellisia eroja palveluissa
• maksujen kalleus joissakin palveluissa aiheuttaa 

kokemusta yhdenvertaisuuden puuttumisesta
• syrjintää kulttuuri- ja liikuntapalveluissa ei koeta
• osallistuminen ja vaikuttaminen on vieraampaa 

”Yhdenvertaisuus on huomioitu ja 
toteutuu hyvin”
”Taloudellinen eriarvoisuus 
palvelujen käytössä”
”Haja-asutusalueilla palvelujen eriarvoisuutta”

 

Kaupunkirakenteen palveluissa kyselyyn vastan-
neet arvioivat yhdenvertaisuuden toteutumista ja syr-
jimättömyyttä:
• yhdenvertaisuuden todetaan toteutuvan 

heikommin jalankulun ja pyöräilyn palveluissa, 
pysäköinnin osalta sekä katujen ja teiden 
kunnossapidon osalta 

• joukkoliikenteen kattavuus, veneilijöiden palvelujen 
ja maksujen koetaan aiheuttavan eriarvoisuutta

• palvelujen vaikuttamisen kanavat koetaan vieraiksi 
tai niitä ei osata käyttää

”Kantakaupungissa kaikki hyvin, 
haja-asutusalueilla heikompaa”
”Pysäköinti on hankalaa keskustassa”

Hallintopalvelujen palveluissa 
• yhdenvertaisuuden kokemus oli heikompaa kuin 

muissa peruspalveluissa tai hallintopalveluja ei 
käytetä

• yhdenvertaisuuden koettiin toteutuvan heikosti 
työllisyyspalveluissa, elinkeinopalveluissa ja 
strategiatyössä

• syrjintää oli kokenut neljännes vastaajista ja 
vaikuttamisen mahdollisuus koettiin toteutuvan 
huonosti tai sitä ei ollut käytetty 

Asiakaskyselyiden tarkemmat tulokset löytyvät intran 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussivustolta.
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Konsernihallinto 
Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuslain 5 § mu-
kaan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin toteutumisen edis-
tämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään sekä 
viranomaistoiminnan sekä työnantajan näkökulmasta. 

Oikeus hyvään hallintoon kuuluu jokaiselle. Hyvä hallinto 
on turvattu lailla. Hyvä hallinto edellyttää, että viranomai-
set kohtelevat hallinnon asiakkaita tasapuolisesti eivätkä 
syrji heitä. Hallinnon keskeinen oikeusperiaate on yhden-
vertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohte-
luun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen.  

Hyvässä hallinnossa viranomaiset myös käyttävät toi-
mivaltaansa pelkästään sellaisiin tarkoituksiin, jotka 
ovat lain mukaan hyväksyttäviä, sekä toimivat puo-

Toimialojen ja palvelujen 
yhdenvertaisuussuunnitelma

lueettomasti. Viranomaisten toimien tulee lisäksi olla 
oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden. 

Hyvään hallintoon kuuluu myös asianmukainen palve-
lu asiallisella ja selkeällä kielellä. 

Hallinnon asiakaskyselyn mukaan yhdenvertaisuuden 
edistämisessä, syrjinnän ehkäisyssä sekä osallisuuden 
edistämisessä on vielä parantamisen varaa. Hallinto-
palvelujen palveluissa yhdenvertaisuuden kokemus 
oli heikompaa kuin muissa peruspalveluissa tai hal-
lintopalveluja ei käytetä. Yhdenvertaisuuden koettiin 
toteutuvan heikosti työllisyyspalveluissa, elinkeino-
palveluissa ja strategiatyössä ja syrjintää oli kokenut 
neljännes vastaajista. Vaikuttamisen mahdollisuus ko-
ettiin toteutuvan huonosti tai sitä ei ollut käytetty.

Taulukko 5 Hallinnon yhdenvertaisuus-suunnitelma.  

Kehittämiskohde
Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Hallinnon  
palvelulinjaus

Hallintopalvelujen yhdenvertaisuus, 
luotettavuus ja tasapuolisuus

Kansliapäällikkö, palvelujohtajat, 
palvelupäälliköt

2017 - 2020

Neuvonnan, tiedottamisen 
ja viestinnän parantaminen

Palveluneuvonta, hyvä ja  
selkeä kielenkäyttö

Palvelujohto, palvelupäälliköt ja 
työntekijät

2017 - 2020

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Hallinnon  
erityispalvelut

Erityisryhmien tarkoituksenmukainen 
palvelu, omankielinen palvelu 
tarvittaessa, positiivinen erityiskohtelu, 
kohtuulliset mukautukset

Palvelujohto, palvelupäälliköt ja 
työntekijät

2017–2020

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Osallistumisen  
lisääminen

Osallistumisen ja vaikuttamisen 
kanavien ja välineiden käyttö 
palveluiden kehittämisessä ja  
osana päätöksentekoa

Strategia ja kehittäminen,  
viestintä ja palvelualueet

2017–2020

Osallisuusohjelman toteuttaminen Strategia ja kehittäminen, 
osallisuusyhdyshenkilöt 
palveualueilla

2017-2020
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Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollon perustehtävä on edistää kunta-
laisten terveyttä moniammatillisesti, tasapuolisesti 
ja oikea-aikaisesti. Avoterveydenhuolto on peruster-
veydenhuollon toimintaa, jolla pyritään vastaamaan 
kuntalaisten perustason terveyden- ja sairaanhoidon 
tarpeisiin sekä ohjaamaan kuntalaisia omahoidon to-
teuttamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Avoterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaan-
hoidon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä 
erikoisvastaanottojen ja kuntoutuksen palvelut. 

Avoterveydenhuollon palvelut ovat lain mukaan tasa-
arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien saatavilla. 

Asiakaskyselyn mukaan terveyskeskusasiakkaille hoi-
don saatavuudessa ja laadussa on eroavaisuuksia 
esim. asuinpaikan ja sijainnin, iän, terveydentilan ja 
kielen perusteella. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
tulee erityisesti kehittää terveyskeskuspalvelujen saa-
tavuutta ja laatua. Erityisesti haavoittuvien ryhmien 
palvelujen saatavuutta tulee parantaa lain mukaisella 
positiivisella erityiskohtelulla.  

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi, syrjinnän eh-
käisemiseksi ja osallisuuden parantamiseksi ter-
veydenhuollon palvelujen kehittyessä parannetaan 
neuvontaa ja palveluohjausta, otetaan käyttöön uu-
sia palvelumalleja, varmistetaan terveyspalvelujen 
saatavuus mm. valinnanvapaudella sekä sähköisin 
palveluin.

Perusturvan toimiala
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Taulukko 6 Avoterveydenhuolto yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Matka päivystykseen reuna-alueilta on pitkä 
ellei omassa hoitolassa ole aikoja.

Päivystysaikoja on riittävästi varattu 
hoitoloittain

Hammashoitolan 
henkilökunta

2016 -

Ongelmaksi koetaan pitkät terapiajonot. 
Kielteiset kuntoutuspäätökset koetaan 
yhdenvertaisuutta loukkaavina

1) Yhtenäiset maakunnalliset 
fysio-, toiminta- ja puheterapian 
saatavuusperusteet
2) Tietoa terapioiden ja omaehtoisen 
harjoittelun vaikuttavuudesta potilaille
3) Kuntoutuspäätöksen perusteista 
tieto potilaalle
4) Kuntoutuksen nettisivut ohjaamaan 
oikeisiin palveluihin
5) Kuntoutuspalvelujen voimavarojen 
lisääminen

KSSHP:n, JYTEn 
ja muiden K-S 
terveyskeskusten 
kuntoutus-
palveluista 
vastaavat

2017-

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asetuksen mukaiset tarkastukset tehdään, 
mutta aikuisväestö ei pääse niin hyvin hoitoon. 
Aikuisväestölle tarjottavien palveluiden 
lisääminen.

Lasten ja koululaisten tarkastukset 
liikkuvassa yksikössä, jolloin hoitoloihin 
vapautuu aikoja aikuisten hoitoon.

palvelupäällikkö 2017 - 

Kielteiset päätökset tai pitkät jonotusajat 
eivät ole syrjintää, vaan perustuvat tarpeen ja 
vaikuttavuuden arviointiin sekä käytettävissä 
oleviin kuntoutuksen voimavaroihin

Oikean tiedon lisääminen potilailla Eri ammattilaiset 
jotka ovat mukana 
kuntoutus-
prosessissa

2017 - 

Maahanmuuttajien ja ikäperusteisen syrjinnän 
kokemusta tulee vähentää

Maahanmuuttajille varmistetaan aina 
tarvittaessa tulkkipalvelu ja heidät 
kohdataan kulttuuritausta huomioiden
Ikäihmisten hoidon linjaukset oltava 
lääketieteellisesti perusteltuja ja 
pystyttävä ilmaisemaan selkeämmin

Avosairaanhoidon 
henkilöstö

2017 -

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen 
ja sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin 
käyttöönotto.

Asiakkaan ajanvaraus omatoimiseksi. 
Ajanvarausresurssin vapauttaminen 
niille, ketkä tarvitsevat.

Palvelupäälliköt 2017 - 

Potilaat kokevat, etteivät voi vaikuttaa tarjolla 
oleviin eikä omiin kuntoutuspalveluihinsa

1) Asiakasraati mukaan palvelujen 
suunnitteluun?
2) Potilas useammin mukaan 
kuntoutus-suunnitelman laatimiseen

Palvelupäällikkö 2017 - 

Potilaat kokevat, että heillä ei ole lähes 
ollenkaan mahdollisuutta osallistua hoitoonsa

Hoitolinjaukset keskustellaan 
potilaiden kanssa. Potilaat osallistuvat 
hoitosuunnitelman laadintaan ja ovat 
yhdessä asettamassa tavoitteet omalle 
hoidolle.

Palvelupäällikkö, 
avosairaanhoidon 
esimiehet ja 
henkilökunta

2017
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Perheiden ennaltaehkäisevät  
sosiaali- ja terveyspalvelut

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut vastaavat 
lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden yk-
silöllisen ja kokonaisvaltaisen terveyden edistämi-
sestä, hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja tukemisesta. 
Palveluihin kuuluu: neuvolat, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon palvelut sekä psykososiaaliset pal-
velut. 

Tavoitteena on vaikuttava ja monipuolinen palvelu-
ketju perheen ja yksilön elämänkaaren eri vaiheissa. 
Työkäytännöissä yhdistetään sosiaali- ja terveyspalve-
lujen asiakaslähtöinen yhteistyö, tuen varhainen tun-

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Palveluiden saatavuus Saada palvelu/tuki oikea-aikaisesti, jonojen 
vähentäminen ja matalankynnyksen palveluiden 
lisääminen

Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt ja 
lähiesimiehet

2017–2018

Erilaisten palvelutarpeiden 
tunnistaminen

Pysähtyä asiakkaan tuentarpeen kysymyksissä, 
monialainen arviointi enemmän käyttöön

Palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet, 
työntekijät

2017–2018

Ammatillisen osaamisen 
tasaisen laadun turvaaminen

Koulutusten lisäämistä ammattilaisille, 
työnohjausta. Kohtaamiseen huomio.

Pj, pp., lähiesimiehet, 
henkilöstöyksikkö

2017

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Aikuisten ja lasten 
mielenterveyspalveluiden 
saatavuus

Resurssipainotuksia lasten- ja aikuisten 
mielenterveyden peruspalveluihin. 
Peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhteistyön 
lisääminen

Perusturvaltk, petun 
toimiala, palvelujohtaja, 
pp

2017–2018

Asiakkaan kohtaaminen Lähiesimiestyön vahvistaminen, 
asiakaskyselyjen kehittäminen (sähköiset 
menetelmät)

Pj. , pp ja 
lähiesimiehet, 
työntekijät

2017–2018

Erilaisten perheiden tarpeiden 
tunnistaminen

Arvoja, asenteita valmentavaa koulutusta lisää Lähiesimiehet, pp, pj ja 
henkilöstöyksikkö

2017–2018

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Palvelun sisältöön 
vaikuttaminen

Huomioidaan asiakkaan käsitys tuen tarpeesta 
ja toteutuksesta. Asiakas osallisena oman 
hoidon/palvelun arvioinnissa

Lähiesimiehet, 
työntekijät, pp ja pj

2017

Palvelun saatavuuteen 
vaikuttaminen

Palveluiden oikea-aikaisuus. Odotusaikojen ja 
toteutuneiden palveluiden seuranta.

Pp, pj, talouspääll. 2017

Lapsen ja nuoren osallisuuden 
turvaaminen

Yhdenvertaisuuden toteutuminen, lapsen ja 
nuoren kuuleminen hänen asiassaan

Työntekijät, 
lähiesimiehet, pp ja pj

2017–2018

nistaminen, hoitoonohjaus, hoito sekä työntekijöiden 
verkostoituva työote. 

Osallisuusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomio-
ta lapsen ja nuoren osallisuuden toteutumiseen sekä 
päätösten lapsivaikutusten arviointiin. 

Koko palvelualueen strategian painopiste on asia-
kasymmärryksen lisääminen ja asiakaskokemuksen 
huomioonottaminen palveluiden kehittämisessä ja to-
teuttamisessa, mikä lisää myös yhdenvertaisuuden 
kokemusta palvelujen osalta.

Taulukko 7 Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali ja terveyspalvelut
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Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointipalvelujen 
kokonaisuus. Sosiaalipalveluja tarvitsee lähes jokainen 
kansalainen jossain elämänkaaren vaiheessa. Lain 
mukaan yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden 
tavoitteena ovat aidosti syrjimättömät menettelytavat 
kaikissa sosiaalihuollon palveluyksiköiden: lastensuoje-
lun, aikuissosiaalityön ja toimeentulon palveluissa sosi-
aaliasemilla sekä vammaispalveluissa. 

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi suunnitelmakaudel-
la kiinnitetään huomiota eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 
asiakkaiden ja vammaryhmien kanssa toimimiseen 
sekä palveluohjaukseen, neuvontaan ja palvelujen 

määrään erityisesti vammaispalveluissa. Yhdenvertai-
suuden arvioinnin yhteydessä tuli esille, ettei syrjintää 
ei koeta pääsääntöisesti, vaikka vähemmistöillä on ol-
lut myös syrjinnän kokemuksia. Neuvontaa ja ohjausta 
on koettu olevan riittämättömästi ja koetaan vallan-
käyttöä henkilöstön taholta.

Keskimääräisesti koetaan osallisuutta, mutta vähäi-
set resurssit estävät osallisuutta ja asiakas joutuu 
vaatimaan palveluja. Tarkoituksenmukaista on ottaa 
palveluissa myös läheiset huomioon. Palautteiden 
huomioimisella voidaan toiminnan ja palvelujen yhden-
vertaisuutta edistää tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Taulukko 8 Sosiaalipalvelut yhdenvertaisuussuunnitelma

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Kommunikaation ja viestinnän parantaminen. Varataan enemmän aikaa ja 
tulkit asiakkaille, jotka niitä 
tarvitsevat.

Palvelujen 
työntekijät.

2017 - 2020

Kirjaaminen, mm. Kansakouluhanke Päätökset kirjoitetaan 
ymmärrettävästi.

Esimiehet 2017 - 2020

Koulutusta eri kulttuureista ja olosuhteista 
tulleiden tai traumaattisten kokemusten omaavien 
kohtaamiseen.

Kommunikaatio ja 
asiakaslähtöisyys paranevat

Kotoutumis-
palvelut 
kouluttavat

2017 - 2020

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Dialogisuutta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan 
asiakaskontakteissa.

Asiakkaan aito kuuleminen.

Asiakaslähtöisyys paranee. Työntekijät ja esimiehet 2017 - 2020

Yksilöpäätökset käydään 
asiakkaan kanssa läpi.

Työntekijät 2017 - 2020

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Tuetaan asiakkaan valmiuksia 
osallisuuteen

Ohjausta ja neuvontaa lisätään 
palveluissa

Esimiehet ja 
työntekijät.

2017 - 2020

Vertaisryhmiä lisätään Esimiehet ja 
työntekijät

2017 - 2020

Asiakkaalle kerrotaan 
oikeuksistaan palveluihin.

Työntekijät 2017 - 2020

Asiakkaan lähiverkostot 
osallistetaan mukaan.

Työntekijät 2017 - 2020

Asiakaspalautteet ja asiakasnäkökulma  
mukana palvelujen kehittämisessä. 

Asiakasraadit ja 
kokemusasiantuntijat palveluihin. 

Palvelupäälliköt ja 
palvelujohtaja.

2017 - 2020
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Kehittämiskohde
Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Korostetaan entisestään 
yhdenvertaisuutta kohdatessa 
potilaita ja heidän läheisiään ja 
yhteistyökumppaneita

Kaikki kohdataan yhdenvertaisesti Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

Aloitetaan 
välittömästi ja 2017 
asiat kuntoon

Pelisääntöjä tarkennetaan huomioiden 
yhdenvertaisuusnäkökulma

Kaikki kohdataan yhdenvertaisesti Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

Aloitetaan 
välittömästi ja 2017 
asiat kuntoon

Havaittuihin epäkohtiin puututaan 
välittömästi

Kaikki kohdataan yhdenvertaisesti Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

Aloitetaan 
välittömästi ja 2017 
asiat saatu kuntoon 
kaikilta osin

Syrjintä Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Henkilökunta tarkastelee omassa 
ja koko sairaalan toiminnassa 
mahdollista eriarvoisuutta ja tästä 
keskustellaan esimiesten kanssa ja 
osastokokouksissa

Yhdenvertaisuusasiaan kiinnitetään 
huomioita jatkuvasti ja asiaa ei päästetä 
unohtumaan

Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

Aloitetaan 
välittömästi ja 2017 
asiat kuntoon

Monikulttuurisuuskoulutusta on ollut 
ja eri kulttuureista sekä uskonnoista 
on käynyt henkilöitä tutustuttamassa 
asioihin. Tätä toimintaa jatketaan.

Tunnistetaan tilanteet, jotka kulttuurisesti 
tai muutoin vaativat erityishuomiota, 
jotta kohtaaminen ja hoito voidaan 
toteuttaa mahdollisimman hyvin 

Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

jatkuva

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
TKS:n teemana vuonna 2017 
on ”Kohtaamien Kohokohdaksi 
kuunnellen”

Osallistaa jokainen hoitoon tuleva ja 
tarvittaessa heidän läheisensä

Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

2017

Vuoteenvierusraportoinnin tekeminen 
valtakäytännöksi toiminnassa 

Ajatuksena olla mahdollisimman 
paljon läsnä ja yhteistyössä potilaiden 
(läheisten)  kanssa. Näin potilaat on 
helpompi saada aktiivisesti mukaan 
omaan hoitoonsa.

Palvelujohtaja, 
palvelupäälliköt 
ja lähiesimiehet

jatkuva

Terveyskeskussairaala

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen 
terveyskeskussairaalat toimivat Kyllössä ja Palokas-
sa. Sairaaloiden osastoilla potilaita hoidetaan mo-
niammatillisesti ja keskimääräiset hoitoajat ovat 
lyhyet. Toimintaa määrittää työnjako erikoissairaan-
hoidon kanssa. Osastojen toimintaa on painotettu 
potilaiden sairauksien mukaan, kaikilla osastoilla 
pystytään hoitamaan kaikkia hoitoon otettuja potilai-
ta. Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas ja  mahdol-
liset läheiset osallistuvat potilaan hoitoa koskevaan 
päätöksentekoon. Lisäaikaa potilaan luona tehtä-
vään työhön tavoitellaan laajentamalla vuoteenvie-
rusraportointia.

Potilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja potilaan it-
semääräämisoikeutta kunnioitetaan. Kaikessa toimin-
nassa pyritään ottamaan huomioon potilaan omat 
voimavarat. Tavoitteena on saada potilaan toimintakyky 
sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jat-
kohoitopaikassa. Tavoitteena on potilaan kotiutuminen 
oikea-aikaisesti, jota tukee päiväsairaalan ja Geriatrisen 
hoidon ja yksikön toiminta. Esimiestyössä on  välittö-
män puuttumisen velvoite, mikäli epäkohtia yhdenver-
taisuuteen liittyen nousee esille. Henkilökunnassa on 
useista eri kulttuureista lähtöisin olevia henkilöitä, mikä 
osaltaan lisää ymmärtämystä eri kulttuureihin. Terveys-
keskussairaala toimii myös opetussairaalana.

Taulukko 9 Yhdenvertaisuussuunnitelma terveyskeskussairaala
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Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen palvelualue tukee iäkkäiden asukkai-
den kykyä elää arvokkaasti ja omatoimisesti kotona 
mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tuetaan oi-
kea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla. Lisäksi ikääntyneil-
le järjestetään tarpeen mukaan ympärivuorokautista 
asumista ja hoitoa. 

Vanhuspalveluissa korostetaan iäkkään ihmisen va-
pautta valita ja oikeutta määrätä omasta asumisestaan 

Taulukko 10 Vanhuspalvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Hoitajamitoituksen ja osaamisen 
tarkastaminen suhteessa 
asiakkaiden palvelutarpeeseen

Osaava ja ammattitaitoinen 
riittävä henkilöstö vastaa sovittuun 
palvelulupaukseen 

Palvelujohtaja, 
Palvelupäällikkö, 
Palveluesimiehet

2017 - 2020

Palveluohjauksen, neuvonnan, 
tiedottaminen ja viestinnän 
parantaminen

Palveluohjausta, neuvontaa ja viestintää 
lisätään 

Esimiehet ja työntekijät 2017 - 2020

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakaslähtöisyyden parantaminen Asiakkaan kuuleminen häntä koskevissa 
asioissa

Palveluesimiehet, 
Työntekijät

2017 - 2020

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
ja oman mielipiteen huomioiminen 
entistä enemmän

Hoito- ja palvelusuunnitelmissa 
kirjattuna

Koko henkilöstö 2017 - 2020

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Tuetaan asiakkaita osallisuuteen ja 
palautteen antamiseen

Asiakkaille tiedotetaan palveluista Esimiehet ja työntekijät, 
viestintäkoordinaattori

2017–2020

Ohjausta ja neuvontaa lisätään Esimiehet ja työntekijät 2017–2020

Asiakasraadit, vanhusneuvosto, 
asiakas-, omaistenillat, muut yhteiset 
tilaisuudet

Esimiehet ja työntekijät 2017–2020

Asiakaspalautteen säännöllinen arviointi 
ja tarvittavat toimenpiteet

Esimiehet 2017 - 2020

tulee kunnioittaa niin pitkälle kuin hänen tilanteensa 
sen sallii. Vanhuspalveluissa neuvonnalla ja palveluoh-
jauksella pyritään lisäämään itsemääräämisoikeutta ja 
näin myös lisäämään osallisuutta. 

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi iäkkäiden palve-
lutarpeet tulee tunnistaa ja mahdollistaa palvelujen 
saavutettavuus. Neuvonnalla ja ohjauksella pyritään 
helpottamaan pääsyä palveluihin.



16

Sivistyksen toimiala
 
Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnalliset ja yk-
sityiset varhaiskasvatusta, esiopetusta ja avoimia 
varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat päiväkodit, perhe-
päivähoitajat, kerhot ja perhepuistot.

Lapsella on lakisääteinen oikeus varhaiskasvatukseen 
aina kouluikään saakka. Kunnan on huolehdittava sii-
tä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan jär-
jestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin 
toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edel-
lyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä 
on huomioitava lapsen etu. 

Varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti varhais-
kasvatuksen tulee antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset 

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakaspalvelu Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen 
ja yhtenäinen palveluohjaus

Palveluohjaustiimi 31.5.2017 
mennessä

Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman uudistaminen

Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja 
tukitoimista sopiminen

Vasu-ohjausryhmä 31.5.2017 
mennessä

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Häirinnän ja kiusaamisen 
ehkäisy

Suunnitelma häirinnän ja kiusaamisen 
ehkäisemiseksi sekä kiusaamistilanteisiin 
puuttumiseksi – yhteinen toimintamalli Apua-
mapissa

Turvallisuus- 
työryhmä

Jatkuva työ

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Varhaiskasvatuksen 
asiakasraati

Asiakasraadin uusien nettisivujen avaaminen 
ja kehittäminen edelleen vuorovaikutteiseksi 
sivustoksi

Tuija Pajunen ja 
Minna Hakkarainen

28.2.2017 
mennessä

Lapsen osallisuus Kaikkien yksiköiden yhtenä vuoden 2017 
laadullisena tavoitteena on kirjata tavoitteet ja 
toimenpiteet lapsen osallisuuden edistämiseksi

Päiväkodinjohtajat 28.2.2017 
mennessä

mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää suku-
puolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää 
ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin 
kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksel-
lista taustaa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukai-
sesti inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään 
osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikes-
sa toiminnassa. Osallisuutta edistäviä toimintatapoja 
kehitetään. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovai-
kutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja it-
setunnon kehitystä. Asiakaskyselyn mukaan lasten 
varhaiskasvatus koetaan verraten yhdenvertaiseksi 
palveluksi.

Taulukko 11 Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelma
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Kehittämiskohde
Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Lasten, nuorten ja 
perheiden tuki

Annetaan tarvittava tuki oikea-aikaisesti Kaikki palvelut ja toimialat, kukin 
omassa tehtävässään osana 
verkostoa. Lape-hankkeen toimijat  

Jatkuva 
Lape-hanke  
2017–18

Sukupuolisensitiivisyys Edistetään yhdenvertaista kohtelua ja 
puututaan häirintään

Koko henkilökunta Jatkuva prosessi

Syrjinnän 
ehkäiseminen

Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Moninaisuuden 
hyväksyminen

Henkilöstön koulutus. Lopullinen 
tavoite on, että kaikkia kohdellaan 
yksiöinä

Perusopetuksen johto, 
toimintayksiköt

Jatkuva prosessi, 
liittyy opetus- 
suunnitelman  
jalkautukseen

Syrjimättömyys: 
fyysinen ja psyykkinen 
koskemattomuus

Kaikilla on oikeus olla osa yhteisöä. 
Alueellisen monialaisen yhteistyön 
kehittäminen: kaikki aikuiset vastuussa 
lapsista ja nuorista

Koulut ja nuorisopalvelut 
yhteistyössä alueiden muiden 
toimijoiden kanssa

Jatkuva prosessi

Esteettömyys Fyysisen psyykkisen ja  sosiaalisen 
esteettömyyden lisääminen kouluissa

Koko henkilöstö Jatkuva prosessi

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Osallisuus koulun 
arjessa

Oppilaiden mahdollisuus opiskella omia 
vahvuuksiaan hyödyntäen lisääntyy.

Koko henkilöstö Jatkuva

Huoltaja- ja 
oppilaspalaute

Tehdään yhdessä
- toimiva vuorovaikutus
- palautteen reflektointikyky
- palautteen vaikutus toimintaan

Koko henkilöstö. Palautekanavien 
ja -järjestelmien kehittämisestä 
vastaa Nuorten parlamentti ja 
palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö

Lapsivaikutusten 
arviointi

Tärkeissä lapsia koskevissa päätöksissä 
tehdään lapsivaikutusten arviointi 
kaupungin linjausten mukaisesti.

Päätöksiä valmistelevat 
virkamiehet

2017 alkaen

Perusopetuspalvelut 

Perusopetuspalveluihin kuuluvat kaupungin perus-
opetusta antavat koulut, koululaisten aamu- ja il-
tapäivätoiminta, nuorten palvelut ja oppilashuolto. 
Perusopetuslain mukaan opetuksen tulee edistää si-
vistystä ja tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyk-
siä osallistua koulutukseen. Opetuksen tavoitteena on 
lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa 
koko maan alueella.

Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti perus-
opetuksen tulee huolehtia opetuksen saavutettavuu-
desta ja esteettömyydestä ja edistää osallisuutta ja 
kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa 
oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioitta-
miseen ja puolustamiseen sekä edistää tasa-arvoa, 
yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Jokaista 
oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuu-

tensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman suku-
puoleen sidottuja roolimalleja.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä tullaan kiinnittä-
mään erityistä huomiota psyykkiseen ja fyysiseen 
koskemattomuuteen, oppilaan mahdollisuuteen saa-
da tukea, sukupuolisensitiivisyyteen ja moninaisuuden 
hyväksymiseen, esteettömyyteen sekä osallisuuteen.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on arvioitava 
lain mukaan yhdenvertaisuuden toteutumista toimin-
nassaan ja asetettava tavoitteet yhdenvertaisuuden to-
teutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on 
oltava voimavarat ja olosuhteet huomioon ottaen tar-
koituksenmukaisia. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
oppilailla, huoltajilla ja opiskelijoilla on oikeus tulla kuul-
luksi näihin toimenpiteisiin liittyen. Keskeinen tavoite 
on ehkäistä syrjintää ja puuttua siihen.

Taulukko 12 Perusopetuksen yhdenvertaisuussuunnitelma
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Kulttuuri ja liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut

Liikuntalain (390/2015) mukaisesti kaupungin liikunta-
palvelujen perustehtävänä on luoda kuntalaisille liikun-
taedellytyksiä ja siten edistää kaupunkilaisten terveyttä 
ja hyvinvointia. Palveluyksikön tavoitteena on tarjota ja 
tuottaa liikuntapalveluja yhdessä eri toimijoiden kanssa 
kaikki väestöryhmät ja ikäluokat huomioon ottaen. To-
teuttamisen lähtökohtana ovat muun muassa tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys sekä monikulttuurisuus5). 

Kehittämiskohde
Yhdenvertaisuus Tavoite Aikataulu
Palvelujen järjestämisessä 
kiinnitetään huomiota saavutettavuus- 
ja esteettömyystekijöihin

a) Lisätään resursseja liikuntaluotsi- ja liikunta-neuvontatoiminnan 
laajentamiseen ja kehittämiseen. Luotsi- ja neuvontatoiminnalla 
madalletaan kynnystä harrastaa liikuntaa.

Kaikkia 
tavoitteita 
arvioidaan 
vuosittainb) Ylläpidetään liikuntapalvelu- ja liikuntapaikkaverkkoa, joka kattaa 

kaupungin eri asuinalueet. 
c) Viestitään ja tiedotetaan laaja-alaisesti liikuntapalveluista kaikki 
kohderyhmät huomioiden eri medioita hyödyntäen.
d) Säilytetään palvelujen järjestämisessä periaatteena 
kohtuuhintaisuus ja mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomuus 
(kohdentuen eritoten lapsiin, nuoriin ja vähemmistöihin)  
e) Seurataan tilojen käyttövuorojen jakoperusteiden ja 
maksupolitiikan tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia.
f) Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut (palveluesimies)
g) Toimintayksiköiden esimiehet
h) Liikuntapalvelujen viestintävastaava yhdessä esimiesten kanssa

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Aikataulu
Ehkäistään mahdollisia syrjintää 
edistäviä tekijöitä tai olosuhteita

a) Otetaan liikuntapalvelujen järjestämisessä huomioon 
monikulttuurisuus (esim. maahanmuuttajanaisten uimakoulutoiminta

Tavoitteiden 
toteutumista 
seurataan 
vuosittain / 
jatkuvasti

b) Taataan työntekijöille ja asiakkaille turvalliset liikuntaolosuhteet 
(turvallisuussuunnitelmat, pelastussuunnitelmat, koulutukset, 
harjoitukset, riskien ennakointi)
c) Terveyttä ja hyvinvointia edistävät 
liikuntapalvelut (palveluesimies)
d) Kaikki liikuntapalvelujen yksiköt

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
a) Järjestetään liikuntapalveluja 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja

Noudatetaan osallisuusohjelmaan kirjattuja 
tavoitteita

Liikuntapalvelut Jatkuva 
seuranta

b) Osallistetaan kuntalaisia ja 
eri toimijaryhmiä palvelujen 
suunnitteluun sekä
c) Kuullaan asukkaita liikuntaa 
koskevissa keskeisissä prosesseissa 
tai päätöksissä.

Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten ja 
nuorten liikuntaedellytysten sekä seurojen toiminta-
edellytysten turvaamista. Lisäksi toiminnassa koroste-
taan erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntapalvelujen 
ja työikäisten terveysliikuntapalvelujen kehittämistä 
sekä ympäristöasiat huomioon ottaen kestävän liikun-
takulttuurin edistämistä.

Taulukko 13 Liikuntapalvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma

5) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390



19

Kansalaisopisto

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoit-
teena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hy-
vinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 
kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvä-
lisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus 6). 

Jyväskylän kansalaisopisto järjestää yleissivistävää 
opetusta, musiikin, kuva-, sana- ja teatteritaiteen pe-
rusopetusta sekä tilauskoulutusta. Tilauskoulutuk-
sessa pääpaino on maahanmuuttajille suunnatussa 
työvoimakoulutuksessa. Koulutuksen rahoittaa Kes-
ki-Suomen ELY-keskus ja siihen hakeudutaan työ- ja 
elinkeinotoimiston kautta. Kansalaisopiston käsityö-

6) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sivistysty%C3%B6%2A 
7) http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto/toiminta-ajatus

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Toimeentulotukiasiakkaille 
suunnatun Kipinä-edun 
laajentaminen

Uusien sote-asiakkaiden 
tavoittaminen ja heidän 
harrastusmahdollisuuksien 
lisääminen

Jyväskylän kansalaisopisto 
(aikuisten kurssit ja taiteen 
perusopetus), TAYV-työryhmä, 
Yhteistyökumppaneina muut 
kulttuuri- ja liikuntapalveluitten 
yksiköt ja kulttuuriluotsit

Kevät 2017: suunnittelu, 
tiedotus, materiaalin 
valmistus 

Syksy 2017: 
toteuttaminen uusissa 
kohderyhmissä alkaa

Syrjintä Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Viestintä 
 
Ilmoittautumiskäytäntö

-Viestinnän selkokielisyys
-Saavutettavuuden parantaminen 
-Yhdenvertaisuuden lisääminen 
kursseille pääsemisessä

Kansalaisopisto, TAYV-
työryhmä

Kevät 2017

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakasraati Asiakasraati toimintaa 
kehittämään ja arvioimaan

TAYV-työryhmä Kevät 2017

Asiakaspalautteen 
hyödyntäminen

Erilaisten asiakaspalautemuotojen 
lisääminen ja saadun palautteen 
hyödyntäminen toiminnassa

TAYV-työryhmä Alkukevät: suunnittelu ja 
ryhmän muodostaminen

Syys 2017: toiminnan 
aloittaminen

neuvonta tarjoaa työskentelymahdollisuuden sekä oh-
jausta kankaankudonnassa ja ompelussa. Opisto 
vuokraa tilojaan myös ulkopuolisille käyttäjille.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elin-
ikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan 
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa 
koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän kou-
lutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolis-
ta kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, 
moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuuri-
suuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 
sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yh-
teisöllisyys ja osallisuus7). 

Taulukko 14 Kansalaisopiston yhdenvertaisuussuunnitelma 
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Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Saavutettavuus-
suunnitelman laatiminen 
ja saavutettavuuden 
parantaminen

Hankkeen aikana rakennetaan yhteistyötä erilaisten 
järjestöjen ja paikallisten erityisryhmien toimijoiden 
kanssa, ja selvitetään yhdessä, millä keinoilla 
kirjastojen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Asiakas- ja 
tietopalvelutiimi

Suunnitelma keväällä 
2017, parantamishanke 
syksyllä 2017

Varausmaksujen poisto Ilmaiset varaukset avaavat kaikkien Keski-
kirjastojen kokoelmat kaikille asiakkaille

Kirjastotoimen-
johtaja

Tammikuu 2017

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Kirjastot syrjinnästä 
vapaiksi alueiksi

Jyväskylän kirjastot julistautuivat syrjinnästä 
vapaiksi alueiksi vuonna 2016. Asia pitäisi saada 
kirjastoissa näkymään vielä paremmin, myös 
tapahtumien muodossa.

Tapahtumatiimi 2017

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Vapaaehtoistyö Saada vapaaehtoisia mukaan ideoimaan ja 
järjestämään kirjaston tapahtumia

Tapahtumatiimi, 
osallisuus-
yhteyshenkilö

Vuoden 2017 aikana

Tilojen käytön 
lisääminen

Saada kirjaston tilat paremmin käyttöön myös 
aukioloaikojen ulkopuolella itsepalvelu- ja 
omatoimiaikoja laajentamalla.

Kirjastotoimen-
johtaja

Tammikuussa 2017 
Vaajakosken kirjaston 
itsepalvelu aukiolo, 2 
uutta omatoimikirjastoa 
vuoden aikana

Aineiston kellutuksen 
laajentaminen

Asiakkaat voivat itse vaikuttaa oman kirjastonsa 
aineistoon lainaamalla ja varaamalla aineistoa 
muista kirjastoista ja palauttamalla ne omaansa.

Kokoelmatiimi Tammikuu 2017

Näkymättömät-hanke Saada nuorten ääni kuuluviin kirjastoissa 
kyselyiden, yhteisten hankkeiden ja tekemisen 
avulla. Yhteistyökumppaneina Jyväskylän yliopiston 
kirjallisuuden laitos ja Jyväskylän nuorisotoimi.

Osastonjohtaja 
Leena Kruuti

Vuosi 2017

Kirjastopalvelut

Uudella kirjastolailla 1.1.2017 edistetään asukkaiden 
osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteu-
tumista verkottuneessa kansallisyhteiskunnassa sekä 
turvataan tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saata-
vuus. Lain keskeisenä tavoitteena on edistää yhteis-
kunnallista demokratiakehitystä ja vahvistaa yleisten 
kirjastojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä8). 

Taulukko 15 Kirjastopalveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma

8)  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904
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Museopalvelut

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa 
väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja 
ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallen-
tamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kult-
tuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen 
liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä 
näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Museoaineistojen saavutettavuus Aineistojen digitointi ja digitaaliset 
jakelualustat kuntoon
Avoin museo -sivuston kehittäminen/
uusiminen

Museonjohtaja  
Simo Kotilainen

2017-2019

Viestinnän erilaiset  
kanavat käytössä

Tehostetaan somen käyttöä. 
Museopalvelujen viestinnän ja 
markkinoinnin kehittäminen

Museotoimenjohtaja  
Heli-Maija Voutilainen

2017-2018

Vapaan sisään pääsyn 
mahdollistaminen tarvitsijoille

Ollaan mukana Kipinä-kortin 
kehittämisessä

Kansalaisopisto 2017

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakaspalvelun kehittäminen Jokainen asiakas tulee kohdelluksi 
oikeudenmukaisesti ja palvelluksi hyvin 
(henkilöstökoulutus)

Museolehtorit Sirpa 
Turpeinen, Raija Manninen 
ja Tuula Vuolio-Vallenius

2017

Erikielisten asiakkaiden 
huomioiminen

Näyttelytekstit, tiedotteet, some 
ainakin yhdellä vieraalla kielellä

Intendentit Leena Lokka,  
Ilja Koivisto ja Mikko Oikari

2017-2018

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
museopalveluissa (myös päättäjät 
mukaan)

Toiminnan monipuolistaminen. 
Henkilöstön sitoutuminen nykyistä 
paremmin

Museolehtori 
Sirpa Turpeinen, 
museotoimenjohtaja  
Heli-Maija Voutilainen

2017

Taulukko 16 Museopalveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma
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Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonia pyrkii kaikissa palveluissaan asi-
akkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Käytännössä 
se ilmenee asiakaslähtöisenä palveluna, joka perus-
tuu yhdenmukaisuuden, toiminnallisesti tehokkaan ja 
oikeudenmukaisuuden arvoihin. Jyväskylä Sinfonia 
järjestää myös kuntalaiselle subventoituja palveluita, 
kuten avoimet kenraaliharjoitukset ryhmille ja erikseen 
esim. päiväkodeille, kouluille ja palvelutaloihin suun-
nattua toimintaa. 

Jyväskylä Sinfonia kerää palautetta ja teettää asiakas-
kyselyitä vuosittain eri muodossa. Palautetta kerätään 

suullisesti ja kirjallisesti konserteissa sekä noin kolmen 
vuoden välein teetetään asiakastyytyväisyyskysely. 
Varsinaisesta syrjinnästä ei ole tullut ilmoitusta tai pa-
lautetta. Kriittinen palaute liittyy siihen, että konsertti-
liput myydään loppuun nopeasti.

Jyväskylä Sinfonian yksi kehittämiskohde asiakaspal-
velun yhdenvertaisuuden lisäämisessä on tavoitetta-
vuus ja osallisuus. Jyväskylä Sinfonian arvoihin kuuluu 
yhdenvertainen kohtelu, mikä otetaan huomioon niin 
asiakkaiden palveluissa kuin myös henkilöstön osalta 
kaikessa toiminnassa. 

Taulukko 17 Jyväskylä Sinfonia

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Kielellinen yhdenvertaisuus Yhdenvertainen viestintä suomen ja  
englannin kielellä

viestintäpäällikkö 1.12.2016-

Syrjintä Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Konserttilippujen saatavuus Lisätä konserttilippujen määrää intendentti 1.1.2017-

Lisätä orkesterin 
osallistavaa toimintaa

Käynnistää ”Jyväskylä Sinfonia on the move”  
-toiminta

intendentti 1.5.2017-

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Orkesterimuusikot Osallisuuden lisääminen ohjelmistosuunnittelussa ja 
päätöksenteossa

Intendentti ja  
valtuuskunnan pj

1.12.2016
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Kulttuuripalvelut

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kult-
tuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös 
järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen 
perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetuk-
seen taiteen eri aloilla9).

Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut luo edellytyk-
siä taiteen ja kulttuurin kokemiselle ja tekemiselle jär-
jestämällä tapahtumia sekä tukemalla kaupunkilaisten 
omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalveluiden 
tärkeitä kohderyhmiä ovat lapset ja ikääntyneet: Kult-

tuuriaitta ja Lasten Lysti tuovat tekemisen ja kokemi-
sen riemua päiväkoteihin, kouluihin ja perheille kun 
taas Taideapteekki huolehtii ikäihmisten säännöllisis-
tä taideannoksista päiväkeskuksissa ja hoivakodeissa. 
Vuosittain myönnettävillä avustuksilla luodaan edelly-
tyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri- ja kansalaistoiminnalle 
joka kannustaa hyvinvointia edistävään yhteisölliseen 
tekemiseen ja rikastuttaa kaupungin kulttuuritarjon-
taa. Esityksiin ja kulttuurikohteisiin voi tarvittaessa tu-
tustua myös yhdessä vapaaehtoisen kulttuuriluotsin 
kanssa10). 

Taulukko 18 Kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Esteettömyys Esteettömät tilat tapahtumissa

Hinnoittelu Edulliset hinnat ja maksuttomuus, Kipinä-kortti

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta Monipuolista luotsi-toimintaa

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Palvelujen järjestämisen ajankohta Palveluita tarjolla ihmisille heidän parhaina 
aikoinaan.
Vapaa-ajan palvelut ihmisten vapaa-aikana.

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Avustaminen   Riittävä avustamisen perustaso olemassa

Sisällöt kohderyhmien tarpeeseen Asiakkaat mukana suunnittelussa

9) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728 
10) http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/hallinto
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Taulukko 19 Kaupunginteatterin yhdenvertaisuussuummitelma

Jyväskylän kaupunginteatteri

Jyväskylän kaupunginteatterin toiminnan lähtökohtana 
ovat yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Kaupunginteat-
teri järjestää asiakkailleen niin maksullisia esityksiä kuin 
matalan kynnyksen maksuttomia yleisötilaisuuksia, jotka 
tavoittavat eri väestöryhmät.

Jo vuosia Jyväskylän kaupunginteatteri on panostanut 
ja kehittänyt yleisötyötä. Yleisötyön muotoja ovat lapsille 
suunnattu teatterikasvatus, TET-jaksot, avoimet harjoituk-

set ja lehdistötilaisuudet, yhteistyö eri sote- ja kulttuuri-
alan toimijoiden kanssa, sekä Teatteritiistai keskusteluillat. 
Teatteri on taidemuotona yhteisöllinen, se kerää erilaisia 
ja -ikäisiä katsojia samaan tilaan. Katsomossa istuessaan 
on osa isompaa ryhmää ja samalla kuitenkin yksin.

Oman alueensa suurin ammattiteatteri vahvistaa alueel-
lista identiteettiä, lisää seutukunnan vetovoimaisuutta ja 
on valtakunnallisesti arvostettu taidelaitos. 

Kehittämiskohde
Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Teatteritalon esteettömyys; 
yleisöpuolella ei hissiä, inva-asiakkaat  
kuljetetaan henkilökunnan hissillä

Saada hissi yleisöpuolelle Jyväskylän kau-
punki

Peruskorjaus mah-
dollisimman nope-
asti

Yhdenvertaisuus lipun ostossa Lipunmyynnin resursointi (takapäivystys 
puhelinlinjoilla), lipunoston vaihtoehtojen 
esilletuonti uusilla nettisivuilla (lippu.
fi, fb-lippukauppa, lippumyymää), 
varausmahdollisuus (ok)

Markkinointi-
päällikkö Jouni 
Huhtaniemi

jatkuva (nettisivu-
uudistus on valmis 
1.8.2017)

Nettisivu-uudistus Tieto ja lisätiedot esityksistä paremmin ja 
mielenkiintoisemmin asiakkaiden saatavilla, 
tieto väliaika-tarjoilujen tilaamisesta paremmin 
näkyville à ennakkotilaamisen helpottaminen 
(yhdessä Sodexon kanssa)

Markkinointi-
päällikkö Jouni 
Huhtaniemi  
(Sodexo)

Nettisivu-uudistus 
valmis 1.8.2017

Viimetippa-liput Tiedonsaannin parantaminen opiskelijoille, 
työttömille ja toimeentulotuetuille 
kohdennetuista edullisista viimetippalipuista

Markkinointipääl-
likkö Jouni Huh-
taniemi

1.8.2017

Syrjintä Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Kuulovammaisten huomiointi; suuren 
näyttämön induktiosilmukka on ”rikki” 
siten, että ei toimi niin kuin pitäisi. 

Saada silmukka korjattua Jyväskylän  
kaupunki

Peruskorjauksessa

Suuren näyttämön istuinpaikat  
ovat kuuluvuuden kannalta  
epätasa-arvoisia

Parantaa äänentoistoa ja tilan akustiikkaa. Jyväskylän  
kaupunki

Peruskorjauksessa 
/ kevään ja syksyn 
2017 aikana muu-
toskorjauksissa

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu
Yhteisöllisyys väliajalla tarjoilun 
hitaus, yleisölämpiön baaritiskien 
sijoittelu ja riittämättömyys

Saada lisää tiskejä eli lisää ”ostopaikkoja” Kaupunki, ravin-
tolapalveluiden 
tuottaja

Todennäköisesti tä-
mäkin peruskorjauk-
sessa.

Materiaalin kerääminen Onnen 
sirpaleet –esityksen käsikirjoitusta 
varten

Tekstien kerääminen yleisöltä, aktivointi 
onnellisten asioiden kirjoittamiseen esitystä 
varten

Tiedottaja Sirkka 
Helke, dramatur-
gi Annukka Kiuru

Kevät 2017

Yleisön palautteen antamisen 
kehittäminen

Uudistetuilla nettisivuilla entistä paremmat 
väylät asiakaspalautteen antamiseen, somessa 
palautteen keräämistä entistä tiiviimmin

Markkinointi-
päällikkö Jouni 
Huhtaniemi

1.8.2017

Nuorten osallistumisen tukeminen 
ohjelmistosuunnitteluun ja uusien 
yleisöjen aktivoiminen

Nuorten katsojien raati -toiminnan käynnistys 
ja nuorten ideoiden hyödyntäminen 
suunnittelussa

Yleisötyöntekijä 
Hannu Rantala

Syksy 2017

Ohjelmistotoiveiden kartoitus 
asiakkailta/kuntalaisilta

Huomioida asiakkaiden toiveet ja tarpeet 
toiminnan suunnittelussa

markkinointitiimi Syksy 2017
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Kaupunkirakenteen palvelut muodostuvat liikenne- ja 
viheralueiden, kaupunkisuunnittelun ja maankäytön 
sekä rakentamisen ja ympäristön palvelualueista.

Kaupunkirakenteen palvelut ovat tyypillisesti kaikkien 
käytössä. Ratkaisut tehdään usein sovittamalla yhteen 
hyvin erilaisia toiveita ja tavoitteita. Tavoitteena on yh-
denvertainen kokonaisratkaisu, mutta ei aina yksilön 
toiveiden mukainen.

Yhdenvertaisuuden asikaskyselyn arvioinnin perus-
teella kaupunkirakenteen toiminta koetaan pääsään-
töisesti yhdenvertaiseksi tai asiaan ei ollut osattu ottaa 
kantaa.  Palautteet pysäköinnin ja joukkoliikenteen pal-
velutasosta sekä asuntorakentamisen ohjaamisesta ei-
vät varsinaisesti kuulu yhdenvertaisen kohtelun piirin. 
Avointen vastausten perusteella eriarvoisuus koettiin 
eri asuinalueiden välillä, ei niinkään yksilön syrjinnän 

Kaupunkirakenteen toimiala
tasolla. Kyselyn mukaan tietämys osallistumismahdol-
lisuuksista on melko heikkoa. Avoimissa vastauksissa 
myös osallistumisen vaikuttavuutta kritisoitiin. Oikei-
den vaikuttamiskanavien löytäminen koettiin hankalak-
si ja vastuuhenkilöiden löytäminen vaikeaksi. Vireillä 
olevista asioista ei koeta tiedotettavan riittävästi ja riit-
tävän ajoissa. 

Kaupunkirakennepalveluissa on käytössä monia osal-
listumismahdollisuuksia. Palautepalvelu on asiak-
kaiden aktiivisessa käytössä, tuottaen taustatietoa 
suunnitteluun kyselyillä. Lisäksi järjestetään yleisötilai-
suuksia meneillään olevista hankkeista. Kaavoituspro-
sessiin kuuluu  oma lakisääteinen osallistamisprosessi, 
jota käytetään myös mm. katu- ja vihersuunnitelmissa. 
Palautteen perusteella näyttää siltä, että prosesseja 
pitäisi tehdä paremmin tunnetuksi ja avata ratkaisujen 
perusteluja selkeämmin. 

Taulukko 20 Kaupunkirakennepalveluiden osallisuuden edistäminen

Kehittämiskohde

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

KRP asiakaspalveluvalmennus 
koko toimialalle

Asiakasymmärryksen parantaminen ja 
ratkaisukeskeinen asiakaspalvelu

Johto/kaikki 2016–2017

AVOin Kaupunkiympäristö 
– arkkitehtuuri, vihreä 
infrastruktuuri ja osallisuus  
in Jyväskylä

Kaavoitusprosessin kehittäminen 
avoimeksi ja ymmärrettäväksi 
sekä kaupunkisuunnittelun 
osallistumismahdollisuuksien ja 
vuorovaikutuksen laajentaminen

Asemakaavoitus, 
yhdyskuntasuunnittelu ja 
paikkatieto

2017–2018
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Jyväskylän kaupungin liikelaitokset ovat ALTEK 
aluetekniikka, Keski-Suomen pelastuslaitos, Kylän 
kattaus,Talouskeskus, Tilapalvelu ja Työterveys Aalto. 

Liikelaitosten yhdenvertaisuuden edistämiseksi nou-
datetaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti kaupungin 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtyjä linjauksia toi-
minnan ja henkilöstön toiminnassa, syrjinnän ehkäise-
miseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Liikelaitokset
Kylän Kattaus

Kylän Kattaus tuottaa lounas- ja päivällisateriat van-
hus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupun-
gin alueelle sekä koulu- ja päiväkotilounaita sekä 
Keski-Suomen keskussairaalan ruokailu- ja kahvi-
lapalvelut.

Asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnista huoleh-
ditaan ohjaamalla asiakkaita terveelliseen ja monipuo-
liseen ruokavalioon hyödyntämällä Kylän Kattauksen 
omaa ravitsemusasiantuntemusta. 

Kylän Kattaus kohtelee eri asiakasryhmiä ja yhteis-
työkumppaneita yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti 
huolehtien toimivista palautejärjestelmistä palvelutoi-
mintaan liittyen.

Taulukko 21 Kylän Kattauksen yhdenvertaisuussuunnitelma

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakkaiden yhdenvertaisuus Kohtelemme eri asiakasryhmiä ja 
yhteistyökumppaneita yhdenvertaisesti

Viestintä Pyrimme avoimeen ja selkeään viestintään eri 
menetelmillä

Syrjinnän ehkäisy Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Tasavertaisuus Kohtelemme kaikkia asiakkaita ja henkilöstöä 
tasavertaisina

Osaamisen kehittäminen Kouluttaudumme erilaisten ihmisten 
kohtaamiseen ja kommunikointiin heidän 
kanssaan

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Palautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmämme sekö 
asiakasraatitoiminta on hyvä ja toimiva.

Lasten ja nuorten huomioiminen Osallistumme lastenparlamenttiin ja nuorten 
suuristuntoon ja huomioimme
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Työterveys Aalto

Työterveys Aalto tuottaa työterveyshuollon ennalta-
ehkäiseviä ja sairaanhoidon palveluja työnantajalle, 
työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille. Työter-
veyshuollon ennaltaehkäisevien palvelujen piirissä 
on koko henkilöstö ja työperäisten sairaanhoidon 

palvelujen piirissä vakituinen henkilöstö vuoden pal-
velusajan jälkeen. Työterveyshuollon palveluihin kuu-
luvat mm. terveydentilan ja työkyvyn kartoitukset ja 
seurannat, ohjaus ja neuvonta sekä työperäisten sai-
rauksien hoito. 

Taulukko 22 Työterveys Aallon yhdenvertaisuussuunnitelma

Kehittämiskohde

Yhdenvertaisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Lääkäriresurssin riittävyys 
palvelulupauksen laajuiseen toimintaan

Lääkäreiden määrän lisääminen ja 
työnjaon selkiyttäminen

Irja Korhonen 2017 loppuun 
mennessä

Tulkkipalvelun mahdollistaminen 
asiointiin työterveyshuollossa

Laaditaan ohjeistus asiasta Palvelupäälliköt Kevät 2017

Syrjintä Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Asiakaspalvelun tekemä palvelutarpeen 
arviointi ei aina ole tasalaatuista

Asiakaspalvelun palveluntarpeen 
arvioinnin yhtenäistäminen

palvelupäälliköt Vuosi 2017

Osallisuus Tavoite Kuka vastaa? Aikataulu

Henkilökohtaisen terveyssuunnitelman 
laadinta

Yksilöasiakkaan aktiivinen 
osallistuminen oman 
terveyssuunnitelman laadintaan

Johto, vastuuhoitaja, 
vastaanottava henkilöstö

Vuosi 2017

Työpaikan terveyssuunnitelman 
laadinta

Organisaatioasiakkaan aktiivinen 
osallistuminen työpaikan 
terveystavoitteiden laadintaan

Johto, vastuuhoitaja, 
vastaanottava henkilöstö

Vuosi 2017
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Arviointi ja seuranta

Oikeusministeriö vastaa yleisestä yhdenvertaisuuslain-
säädännöstä, kehittää yhdenvertaisuussuunnittelun ja 
yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin ohjeita ja me-
netelmiä, ylläpitää syrjinnän seurantajärjestelmää ja 
koordinoi kansallisia syrjinnän vastaisia tiedotuskam-
panjoita. 

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumi-
sen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä 
toimenpiteitä. 

Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuslain 5 § 
mukaan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnas-
saan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin toteutu-
misen edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuden arviointia varten on olemassa pal-
jon materiaaleja ja oppaita yhdenvertaisuus.fi – sivus-
tolla.  Yhdenvertaisuus – periaate ja syrjimättömyys 
sisältyvät lähes kaikkeen toimintaan ja arvioiminen on 
vastuutettu viranomaisille. 

Yleisimpiä arviointitapoja ovat mm. asiakaskyselyt, 
arviointikokoukset ja – työpajat, asiakkaiden ja pal-
velujen käyttäjien kuuleminen, ydintoimintojen ja asia-
kirjojen analyysi, esteettömyyskartoitukset, ulkoiset 
arvioinnit ja tutkimuskatsaukset11).  

Yhdenvertaisuussuunnitelman arviointi voi sisällöllises-
ti jakautua kahteen osa-alueeseen, jotka ovat

• syrjinnän tunnistaminen ja  
siihen puuttuminen

• yhdenvertaisuuden edistäminen.

Yhdenvertaisuusuunnitelman 
arviointi ja seuranta

Yhdenvertaisuuden, syrjinnän ja osallisuuden arvioi-
miseksi voidaan pyrkiä vastaamaan mm. esimerkiksi 
seuraaviin kysymyksiin:

• Esiintyykö organisaatiossa tai sen 
palveluissa puutteita yhdenvertaisuuden 
toteutumisessa?

• Esiintyykö syrjintää sen eri muodoissa?
• Miten syrjinnän ilmeneminen on havaittu?
• Millaisiin ryhmiin se kohdistuu?
• Millaisia menettelytä syrjintätilanteisiin 

puuttumiseksi on käytössä?
• Miten vaikuttavia ne ovat?
• Miten osallisuutta edistetään?
• Mahdollistetaanko osallisuus ja 

vaikuttaminen?
• Millaisia muita toimenpiteitä syrjinnän 

ehkäisemiseksi on käytössä? (asenteisiin 
vaikuttaminen jne.)

• Millaista tieto syrjinnästä organisaation 
toimialalla on saatavilla?

• Saavatko vammaiset henkilöt 
asianmukaisia kohtuullisia mukautuksia?

• Huomioidaanko syrjimättömyys 
työpaikkailmoituksissa?12) 

Yhdenvertaisuuden edistäminen on syrjintää ja siihen 
puuttumista laajempi asiakokonaisuus. 

Yhdenvertaisuutta ja sen edistämistä voidaan arvioi-
da esimerkiksi eri väestöryhmien yhdenvertaisuuden 
(syrjintäperustelähtöinen tarkastelu), organisaation 
toimintojen tai hyvien väestösuhteiden näkökulmista. 
Yhdenvertaisuutta arvioitaessa on hyvä kiinnittää huo-
miota sekä muodollisen että tosiasiallisen yhdenvertai-
suuden toteutumiseen työyhteisössä ja toiminnassa13).  

11) http://www.yhdenvertaisuus.fi/ 
12) http://www.yhdenvertaisuus.fi/syrjinnan_seuranta/ 
13) http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/yhdenvertaisuuden-arviointi/miten-arvioidaan/
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Toimenpide-ehdotukset 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi
Syrjinnästä vapaa alue

Toimialojen omien yhdenvertaisuustavoitteiden lisäksi 
Jyväskylä julistautuu kaikessa palveluissaan sekä työ-
yhteisöissä syrjinnästä vapaaksi alueeksi:

• kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja 
henkilökuntaa yhdenvertaisesti 
riippumatta henkilön sukupuolesta, 
iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta 
tai vakaumuksesta, mielipiteestä, 
terveydentilasta, vammaisuudesta tai 
seksuaalisesta suuntautumisesta 

• tiedottamaan kaikille työntekijöille 
julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi 
alueeksi 

• laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin 
näkyvästi esille organisaation tiloissa 

• ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset 
syrjinnästä vakavasti

Osallistu ja vaikuta
Yhdenvertaisuussuunnitelmaa osallisuuden osalta to-
teutetaan ja seurataan myös osana Jyväskylän kau-
pungin osallisuusohjelmaa. 

Osallisuusohjelman toteutuminen arvioidaan vuosit-
tain hyvinvointityöryhmässä. Vuosittain järjestetään 
myös osallisuudesta ja osallisuusohjelman toteutumi-
sesta avoin työpaja asukkaille ja sidosryhmille. Ohjel-
ma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Päivitetyn 
osallisuusohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Yhdenvertaisuustoiminnan linjaukset

• Yhdenvertaisuus tulee nähdä voimavarana.
• Organisaation tulee sitoutua 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
turvaamiseen ja syrjinnän vastustamiseen.

• Vähemmistö- ja identiteettiryhmät 
tulee ottaa huomioon organisaation 
yhdenvertaisuusstrategiassa.

• Yhdenvertaisuusnäkökulma tulee sisällyttää 
kaikkeen toimintaan läpäisyperiaatteella.

• Syrjinnänvastaisuus toteutetaan 
yhteistyössä yhteistyökumppaneiden 
ja syrjinnän vaarassa olevien ryhmien 
kanssa. 

• Erityistä tukea järjestetään sitä tarvitseville.SYRJINNÄSTÄ VAPAA ALUE
DISCRIMINATION-FREE ZONE
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Liitteet
Liite 1: Asiakaskyselyn malli

Yhdenvertaisuuskysely hallinto, viestintä ja työllisyys

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Tällä kyselyllä 
arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista sekä syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista kaupungin palveluissa. 
 
Yhdenvertaisuuden arviointivelvollisuus koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia.  
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai 
ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä.  
 
Kiitokset vastauksestasi!

 

1. Sukupuoli 

 Nainen

 Mies


Monisukupuolinen tai vapaa sukupuoli-
identiteetti

 

2. Ikä 

 Alle 20 vuotta

 20 - 29 v

 30 - 39 v

 40 - 49 v

 50- 59 v

 60 - 69 v

 70 - 79 v

 80 ja yli

 

3. Mikä on koulutuksesi? 

 Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto

 Korkea-asteen tai opistotason tutkinto

 Ammatillinen koulutus
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 Olen opiskelija

 Ei koulutusta

 

4. Kuulutko itse yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään? 

 En kuulu

 Maahanmuuttajatausta / vieraskielinen

 Romani

 Saamelainen

 Vammainen

 Uskonnollinen vähemmistö

 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistö

 

Hallintopalvelut 
 
Vastausvaihtoehdot 1= huonosti 2= en osaa sanoa 3= hyvin  
 

5. Kuinka hyvin yhdenvertaisuus toteutuu mielestäsi seuraavissa palveluissa? 

1 2 3 

Yleishallinnon palveluissa    

Kirjaamopalveluissa    

Työllisyyspalveluissa    

Elinkeinopalveluissa    

Strategiatyössä    

Viestinnässä    

Kansainvälisessä toiminnassa    

Laskutuksessa    

Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus)    

 

6. Jos palvelu ei ole ollut yhdenvertaista, miten se ilmenee? 





 

Yhdenvertaisuuskysely hallinto, viestintä ja työllisyys

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Tällä kyselyllä 
arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista sekä syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista kaupungin palveluissa. 
 
Yhdenvertaisuuden arviointivelvollisuus koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia.  
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai 
ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä.  
 
Kiitokset vastauksestasi!

 

1. Sukupuoli 

 Nainen

 Mies


Monisukupuolinen tai vapaa sukupuoli-
identiteetti

 

2. Ikä 

 Alle 20 vuotta

 20 - 29 v

 30 - 39 v

 40 - 49 v

 50- 59 v

 60 - 69 v

 70 - 79 v

 80 ja yli

 

3. Mikä on koulutuksesi? 

 Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto

 Korkea-asteen tai opistotason tutkinto

 Ammatillinen koulutus
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7. Oletko kokenut syrjintää seuraavissa palveluissa? 
1= kyllä 2= ei

1 2 

Yleishallinnon palveluissa   

Kirjaamopalveluissa   

Työllisyyspalveluissa   

Elinkeinopalveluissa   

Strategiatyössä   

Viestinnässä   

Kansainvälisessä toiminnassa   

Laskutuksessa   

Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus)   

 

8. Jos olet kokenut syrjintää, kerro esimerkki. 





 

9. Kuinka hyvin koet pääseväsi osallistumaan seuraavissa palveluissa? 
Vastausvaihtoehdot 1= huonosti 2= en osaa sanoa 3= hyvin

1 2 3 

Yleishallinnon palveluissa    

Kirjaamopalveluissa    

Työllisyyspalveluissa    

Elinkeinopalveluissa    

Strategiatyössä    

Viestinnässä    

Kansainvälisessä toiminnassa    

Laskutuksessa    

Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus)    

 

 

10. Jos et ole pystynyt osallistumaan kerro miksi. 





 

7. Oletko kokenut syrjintää seuraavissa palveluissa? 
1= kyllä 2= ei

1 2 

Yleishallinnon palveluissa   

Kirjaamopalveluissa   

Työllisyyspalveluissa   

Elinkeinopalveluissa   

Strategiatyössä   

Viestinnässä   

Kansainvälisessä toiminnassa   

Laskutuksessa   

Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus)   

 

8. Jos olet kokenut syrjintää, kerro esimerkki. 





 

9. Kuinka hyvin koet pääseväsi osallistumaan seuraavissa palveluissa? 
Vastausvaihtoehdot 1= huonosti 2= en osaa sanoa 3= hyvin

1 2 3 

Yleishallinnon palveluissa    

Kirjaamopalveluissa    

Työllisyyspalveluissa    

Elinkeinopalveluissa    

Strategiatyössä    

Viestinnässä    

Kansainvälisessä toiminnassa    

Laskutuksessa    

Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus)    

 

 

10. Jos et ole pystynyt osallistumaan kerro miksi. 







33

Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt 
Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus

Perusturva (N=194) Vastausvaihtoehdot yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen mahdollisuus 
(1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin), syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei)

Avosairaanhoito, päivystys ja terveyskeskussairaala
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sairaanhoidon ensiavussa ja 
päivystyksessä

16,06% 31,09% 52,85% 193 2,37 3

Suun ja hampaiden hoidon  
ensiavussa ja päivystyksessä

14,58% 38,54% 46,88% 192 2,32 2

Lääkäreiden ja hoitajien  
vastaanotoilla terveysasemilla

22,8% 22,28% 54,92% 193 2,32 3

Laboratoriopalveluissa 7,33% 20,42% 72,25% 191 2,65 3
Kuntoutus- ja terapiapalveluissa 18,75% 52,08% 29,17% 192 2,1 2
Suun ja hampaiden hoidossa 21,88% 31,77% 46,35% 192 2,24 2
Terveyskeskussairaalassa 13,3% 47,34% 39,36% 188 2,26 2
Yhteensä 16,41% 34,75% 48,84% 1341 2,32 2

Syrjinnän kokeminen

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sairaanhoidon ensiavussa ja päivystyksessä 7,98% 92,02% 188 1,92 2
Suun ja hampaiden hoidon  
ensiavussa ja päivystyksessä

6,08% 93,92% 181 1,94 2

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla 12,5% 87,5% 192 1,88 2
Laboratoriopalveluissa 2,66% 97,34% 188 1,97 2
Kuntoutus- ja terapiapalveluissa 8,57% 91,43% 175 1,91 2
Suun ja hampaiden hoidossa 8,11% 91,89% 185 1,92 2
Terveyskeskussairaaloissa 7,53% 92,47% 186 1,92 2
Yhteensä 7,64% 92,36% 1295 1,92 2

Osallistumisen mahdollisuus

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sairaanhoidon ensiavussa ja  
päivystyksessä

25,53% 39,36% 35,11% 188 2,1 2

Suun ja hampaiden hoidon ensiavussa 
ja päivystyksessä

19,15% 47,34% 33,51% 188 2,14 2

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla 22,51% 29,84% 47,64% 191 2,25 2
Laboratoriopalveluissa 13,9% 40,11% 45,99% 187 2,32 2
Kuntoutus- ja terapiapalveluissa 19,44% 57,22% 23,33% 180 2,04 2
Suun ja hampaiden hoidossa 18,18% 40,64% 41,18% 187 2,23 2
Terveyskeskussairaaloissa 17,84% 54,59% 27,57% 185 2,1 2
Yhteensä 19,53% 44,03% 36,45% 1306 2,17 2



34

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

Lasten ja perheiden palvelut ja opiskelijaterveydenhuolto
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Äitiys- ja lastenneuvolat 3,31% 54,55% 42,15% 121 2,39 2
Kouluterveydenhuolto 4,96% 54,55% 40,5% 121 2,36 2
Opiskelijaterveydenhuolto 4,13% 60,33% 35,54% 121 2,31 2
Perheneuvolat 4,96% 67,77% 27,27% 121 2,22 2
Lapsiperheiden kotipalvelut 6,61% 72,73% 20,66% 121 2,14 2
Lapsioikeudelliset palvelut 5,79% 76,86% 17,36% 121 2,12 2
Lastensuojelu 6,67% 69,17% 24,17% 120 2,17 2
Yhteensä 5,2% 65,13% 29,67% 846 2,24 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Äitiys- ja lastenneuvolat 5,61% 94,39% 107 1,94 2
Kouluterveydenhuolto 5,66% 94,34% 106 1,94 2
Opiskelijaterveydenhuolto 3,67% 96,33% 109 1,96 2
Perheneuvolat 3,77% 96,23% 106 1,96 2
Lapsiperheiden kotipalvelut 6,86% 93,14% 102 1,93 2
Lapsioikeudelliset palvelut 6,06% 93,94% 99 1,94 2
Lastensuojelu 7% 93% 100 1,93 2
Yhteensä 5,49% 94,51% 729 1,94 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Äitiys- ja lastenneuvolat 7,27% 64,55% 28,18% 110 2,21 2
Kouluterveydenhuolto 10,91% 58,18% 30,91% 110 2,2 2
Opiskelijaterveydenhuolto 10,09% 70,64% 19,27% 109 2,09 2
Perheneuvolat 8,49% 73,58% 17,92% 106 2,09 2
Lapsiperheiden kotipalvelut 7,77% 78,64% 13,59% 103 2,06 2
Lapsioikeudelliset palvelut 6,67% 78,1% 15,24% 105 2,09 2
Lastensuojelu 8,82% 73,53% 17,65% 102 2,09 2
Yhteensä 8,59% 70,87% 20,54% 745 2,12 2
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Sosiaalipalvelut

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sosiaalipäivystyksessä 6,67% 70,48% 22,86% 105 2,16 2
Kriisikeskus Mobilen palveluissa 1,9% 63,81% 34,29% 105 2,32 2
Toimeentulotuen palveluissa 10,19% 64,81% 25% 108 2,15 2
Sosiaaliasemilla 7,62% 65,71% 26,67% 105 2,19 2
Maahanmuuttajien palveluissa 1,9% 80,95% 17,14% 105 2,15 2
Lastensuojelussa 4,76% 76,19% 19,05% 105 2,14 2
Asumispalveluissa 6,67% 67,62% 25,71% 105 2,19 2
Nuorisovastaanotolla 2,88% 87,5% 9,62% 104 2,07 2
Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa 3,81% 86,67% 9,52% 105 2,06 2
Yhteensä 5,17% 73,71% 21,12% 947 2,16 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sosiaalipäivystyksessä 5,75% 94,25% 87 1,94 2
Kriisikeskus Mobilen palveluissa 2,25% 97,75% 89 1,98 2
Toimeentulotuen palveluissa 6,82% 93,18% 88 1,93 2
Sosiaaliasemilla 9,2% 90,8% 87 1,91 2
Maahanmuuttajien palveluissa 2,33% 97,67% 86 1,98 2
Lastensuojelussa 4,6% 95,4% 87 1,95 2
Asumispalveluissa 2,27% 97,73% 88 1,98 2
Nuorisovastaanotolla 3,49% 96,51% 86 1,97 2
Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa 3,49% 96,51% 86 1,97 2
Yhteensä 4,46% 95,54% 784 1,96 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Sosiaalipäivystysessä 6,59% 72,53% 20,88% 91 2,14 2
Kriisikeskus Mobilen palveluissa 6,45% 70,97% 22,58% 93 2,16 2
Toimeentulotuen palveluissa 12,09% 69,23% 18,68% 91 2,07 2
Sosiaaliasemilla 7,69% 73,63% 18,68% 91 2,11 2
Maahanmuuttajien palveluissa 5,56% 83,33% 11,11% 90 2,06 2
Lastensuojelussa 7,69% 73,63% 18,68% 91 2,11 2
Asumispalveluissa 5,49% 75,82% 18,68% 91 2,13 2
Nuorisovastaanotolla 4,44% 84,44% 11,11% 90 2,07 2
Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa 4,49% 87,64% 7,87% 89 2,03 2
Yhteensä 6,73% 76,74% 16,52% 817 2,1 2
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Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Mielenterveys ja päihdepalvelut

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Psykologipalveluissa 24,27% 57,28% 18,45% 103 1,94 2
Psykiatrian palveluissa 24,27% 59,22% 16,5% 103 1,92 2
Nuorisovastaanotolla 10% 79% 11% 100 2,01 2
Päihdepalveluissa 11,11% 78,79% 10,1% 99 1,99 2
Yhteensä 17,53% 68,4% 14,07% 405 1,97 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Psykologipalveluissa 8,7% 91,3% 92 1,91 2
Psykiatrian palveluissa 9,89% 90,11% 91 1,9 2
Nuorisovastaanotolla 3,53% 96,47% 85 1,96 2
Päihdepalveluissa 4,76% 95,24% 84 1,95 2
Yhteensä 6,82% 93,18% 352 1,93 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Psykologipalveluissa 14,89% 67,02% 18,09% 94 2,03 2
Psykiatrian palveluissa 13,98% 70,97% 15,05% 93 2,01 2
Nuorisovastaanotolla 7,95% 82,95% 9,09% 88 2,01 2
Päihdepalveluissa 8,99% 84,27% 6,74% 89 1,98 2
Yhteensä 11,54% 76,1% 12,36% 364 2,01 2
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Vanhuspalvelut

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjaus ja neuvonta 21,67% 51,67% 26,67% 120 2,05 2
Kotona-asuvien kotihoito 32,5% 54,17% 13,33% 120 1,81 2
Päiväkeskustoiminta 12,4% 53,72% 33,88% 121 2,21 2
Ympärivuorokautinen hoito 24,37% 63,03% 12,61% 119 1,88 2
Asumispalvelut 22,31% 63,64% 14,05% 121 1,92 2
Liikkuminen ja kuljetus 24,17% 53,33% 22,5% 120 1,98 2
Yhteensä 22,88% 56,59% 20,53% 721 1,98 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjaus ja neuvonta 5,77% 94,23% 104 1,94 2
Kotona-asuvien kotihoito 5,61% 94,39% 107 1,94 2
Päiväkeskustoiminta 2,91% 97,09% 103 1,97 2
Ympärivuorokautinen hoito 4,95% 95,05% 101 1,95 2
Asumispalvelut 6,8% 93,2% 103 1,93 2
Liikkuminen ja kuljetus 8,49% 91,51% 106 1,92 2
Yhteensä 5,77% 94,23% 624 1,94 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjaus ja neuvonta 12,96% 63,89% 23,15% 108 2,1 2
Kotona-asuvien kotihoito 13,89% 68,52% 17,59% 108 2,04 2
Päiväkeskustoiminta 10,19% 75% 14,81% 108 2,05 2
Ympärivuorokautinen hoito 14,95% 71,03% 14,02% 107 1,99 2
Asumispalvelut 15,89% 72,9% 11,21% 107 1,95 2
Liikkuminen ja kuljetus 16,67% 68,52% 14,81% 108 1,98 2
Yhteensä 14,09% 69,97% 15,94% 646 2,02 2
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Vammaispalvelut

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjauksessa ja neuvonnassa 13,54% 59,38% 27,08% 96 2,14 2
Henkilökohtaisessa avussa 20,83% 54,17% 25% 96 2,04 2
Liikkumisessa ja kuljetuksissa 17,71% 47,92% 34,38% 96 2,17 2
Kehitysvammapalveluissa 6,32% 66,32% 27,37% 95 2,21 2
Kehitysvammaisten päivä- ja 
työtoiminnassa

6,38% 62,77% 30,85% 94 2,24 2

Asumispalveluissa 14,89% 58,51% 26,6% 94 2,12 2
Yhteensä 13,31% 58,14% 28,55% 571 2,15 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjauksessa ja neuvonnassa 10,59% 89,41% 85 1,89 2
Henkilökohtaisessa avussa 5,95% 94,05% 84 1,94 2
Liikkumisessa ja kuljetuksissa 12,05% 87,95% 83 1,88 2
Kehitysvammapalveluissa 6,25% 93,75% 80 1,94 2
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa 3,8% 96,2% 79 1,96 2
Asumispalveluissa 5% 95% 80 1,95 2
Yhteensä 7,33% 92,67% 491 1,93 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Palveluohjauksessa ja neuvonnassa 11,24% 67,42% 21,35% 89 2,1 2
Henkilökohtaisessa avussa 6,74% 74,16% 19,1% 89 2,12 2
Liikkumisessa ja kuljetuksissa 10,11% 70,79% 19,1% 89 2,09 2
Kehitysvammapalveluissa 3,45% 77,01% 19,54% 87 2,16 2
Kehitysvammaisten päivä- ja 
työtoiminnassa

4,55% 73,86% 21,59% 88 2,17 2

Asumispalveluissa 5,68% 73,86% 20,45% 88 2,15 2
Yhteensä 6,98% 72,83% 20,19% 530 2,13 2
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Sivistys (N=128) Vastausvaihtoehdot yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen mahdollisuus  
(1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin), syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei)

Varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelu
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Päivähoito 8,66% 31,5% 59,84% 127 2,51 3
Esiopetus 5,51% 30,71% 63,78% 127 2,58 3
Nuorisopalvelut (tilat ja neuvonta) 12,5% 51,56% 35,94% 128 2,23 2
Oppilashuolto 10,24% 34,65% 55,12% 127 2,45 3
Perusopetus (1-6) 14,29% 27,78% 57,94% 126 2,44 3
Perusopetus (7-9) 15,87% 37,3% 46,83% 126 2,31 2
Lukiot ja ammatillinen koulutus (JAO) 16,54% 44,09% 39,37% 127 2,23 2
Opistot ja aikuiskoulutus 4,72% 47,24% 48,03% 127 2,43 2
Korkeakoulut (yliopisto, JAMK) 3,15% 48,82% 48,03% 127 2,45 2
Taiteen perusopetus 3,2% 72% 24,8% 125 2,22 2
Kansalaisopisto 4,8% 39,2% 56% 125 2,51 3
Yhteensä 9,05% 42,24% 48,71% 1392 2,4 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Päivähoito 8,2% 91,8% 122 1,92 2
Esiopetus 4,17% 95,83% 120 1,96 2
Nuorisopalvelut (tilat ja neuvonta) 4,35% 95,65% 115 1,96 2
Oppilashuolto 3,36% 96,64% 119 1,97 2
Perusopetus (1-6) 7,5% 92,5% 120 1,93 2
Perusopetus (7-9) 8,55% 91,45% 117 1,91 2
Lukiot ja ammatillinen koulutus (JAO) 4,27% 95,73% 117 1,96 2
Opistot ja aikuiskoulutus 1,71% 98,29% 117 1,98 2
Korkeakoulut (yliopisto, JAMK) 3,45% 96,55% 116 1,97 2
Taiteen perusopetuksessa 1,77% 98,23% 113 1,98 2
Kansalaisopisto 2,5% 97,5% 120 1,98 2
Yhteensä 4,55% 95,45% 1296 1,95 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Päivähoito 9,92% 42,15% 47,93% 121 2,38 2
Esiopetus 9,84% 49,18% 40,98% 122 2,31 2
Nuorisopalvelut (tilat ja neuvonta) 4,13% 63,64% 32,23% 121 2,28 2
Oppilashuolto 9,84% 54,1% 36,07% 122 2,26 2
Perusopetus (1-6) 9,09% 47,93% 42,98% 121 2,34 2
Perusopetus (7-9) 11,48% 55,74% 32,79% 122 2,21 2
Lukiot ja ammatillinen koulutus (JAO) 7,44% 57,02% 35,54% 121 2,28 2
Opistot ja aikuiskoulutus 4,1% 54,92% 40,98% 122 2,37 2
Korkeakoulut (yliopisto, JAMK) 4,2% 60,5% 35,29% 119 2,31 2
Taiteen perusopetus 3,33% 71,67% 25% 120 2,22 2
Kansalaisopisto 3,97% 59,52% 36,51% 126 2,33 2
Yhteensä 7,03% 56,02% 36,95% 1337 2,3 2

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus
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Kulttuuri ja liikuntapalvelut (N=74) Vastausvaihtoehdot yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen 
mahdollisuus (1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin), syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei)

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Kirjastopalveluissa 4,05% 24,32% 71,62% 74 2,68 3
Sisäliikuntapalveluissa 16,67% 29,17% 54,17% 72 2,38 3
Ulkoliikuntapalveluissa 12,5% 30,56% 56,94% 72 2,44 3
Ohjatussa liikunassa 8,45% 40,85% 50,7% 71 2,42 3
Liikuntapaikkojen tilavarauksissa 15,49% 57,75% 26,76% 71 2,11 2
Matkailupalveluissa 1,37% 56,16% 42,47% 73 2,41 2
Tapahtumapalveluissa 5,48% 30,14% 64,38% 73 2,59 3
Museopalveluissa 4,11% 35,62% 60,27% 73 2,56 3
Kaupunginteatterin palveluissa 6,94% 25% 68,06% 72 2,61 3
Jyväskylä Sinfonian palveluissa 4,23% 57,75% 38,03% 71 2,34 2
Muissa kulttuuripalveluissa 2,82% 47,89% 49,3% 71 2,46 2
Yhteensä 7,44% 39,47% 53,09% 793 2,46 3

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Kirjastopalveluissa 1,39% 98,61% 72 1,99 2
Sisäliikuntapalveluissa 5,56% 94,44% 72 1,94 2
Ulkoliikuntapalveluissa 4,29% 95,71% 70 1,96 2
Ohjatussa liikunassa 4,29% 95,71% 70 1,96 2
Liikuntapaikkojen tilavarauksissa 5,8% 94,2% 69 1,94 2
Matkailupalveluissa 1,45% 98,55% 69 1,99 2
Tapahtumapalveluissa 2,86% 97,14% 70 1,97 2
Museopalveluissa 1,45% 98,55% 69 1,99 2
Kaupunginteatterin palveluissa 1,43% 98,57% 70 1,99 2
Jyväskylä Sinfonian palveluissa 1,49% 98,51% 67 1,99 2
Muissa kulttuuripalveluissa 1,45% 98,55% 69 1,99 2
Yhteensä 2,87% 97,13% 767 1,97 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Kirjastopalveluissa 4,11% 24,66% 71,23% 73 2,67 3
Sisäliikuntapalveluissa 8,45% 35,21% 56,34% 71 2,48 3
Ulkoliikuntapalveluissa 7,25% 31,88% 60,87% 69 2,54 3
Ohjatussa liikunassa 4,29% 41,43% 54,29% 70 2,5 3
Liikuntapaikkojen tilavarauksissa 10,29% 48,53% 41,18% 68 2,31 2
Matkailupalveluissa 2,78% 50% 47,22% 72 2,44 2
Tapahtumapalveluissa 2,82% 42,25% 54,93% 71 2,52 3
Museopalveluissa 2,82% 43,66% 53,52% 71 2,51 3
Kaupunginteatterin palveluissa 2,78% 37,5% 59,72% 72 2,57 3
Jyväskylä Sinfonian palveluissa 4,35% 47,83% 47,83% 69 2,43 2
Muissa kulttuuripalveluissa 1,41% 43,66% 54,93% 71 2,54 3
Yhteensä 4,63% 40,54% 54,83% 777 2,5 3
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Kaupunkirakennepalvelut (N=76) Vastausvaihtoehdot yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen 
mahdollisuus (1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin), syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei)

Kaupunkirakennepalvelut
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Kaavoitus ja tonttituotanto 14,67% 53,33% 32% 75 2,17 2
Kadut ja liikennejärjestelyt 20% 28% 52% 75 2,32 3
Jalankulku ja pyöräily 26,03% 16,44% 57,53% 73 2,32 3
Joukko- ja palveluliikenne 17,81% 23,29% 58,9% 73 2,41 3
Pysäköinti 38,89% 22,22% 38,89% 72 2 2
Ympäristöpalvelut ja  
ympäristötervey-denhuolto

10,96% 42,47% 46,58% 73 2,36 2

Satamat ja venepaikat 13,7% 57,53% 28,77% 73 2,15 2
Jätehuolto 5,48% 17,81% 76,71% 73 2,71 3
Yhteensä 18,4% 32,71% 48,89% 587 2,3 2,5

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Kaavoitus ja tonttituotanto 15,49% 84,51% 71 1,85 2
Kadut ja liikennejärjestelyt 13,7% 86,3% 73 1,86 2
Jalankulku ja pyöräily 12,5% 87,5% 72 1,88 2
Joukko- ja palveluliikenne 11,27% 88,73% 71 1,89 2
Pysäköinti 15,49% 84,51% 71 1,85 2
Ympäristöpalvelut ja ympäristöterveydenhuolto 8,57% 91,43% 70 1,91 2
Satamat ja venepaikat 8,7% 91,3% 69 1,91 2
Jätehuolto 2,78% 97,22% 72 1,97 2
Yhteensä 11,07% 88,93% 569 1,89 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Kaavoitus ja tonttituotanto 24,32% 62,16% 13,51% 74 1,89 2
Kadut ja liikennejärjestelyt 24,66% 57,53% 17,81% 73 1,93 2
Jalankulku ja pyöräily 26,39% 47,22% 26,39% 72 2 2
Joukko- ja palveluliikenne 27,4% 49,32% 23,29% 73 1,96 2
Pysäköinti 30,99% 50,7% 18,31% 71 1,87 2
Ympäristöpalvelut ja 
ympäristöterveydenhuolto

19,72% 53,52% 26,76% 71 2,07 2

Satamat ja venepaikat 18,31% 67,61% 14,08% 71 1,96 2
Jätehuolto 18,57% 54,29% 27,14% 70 2,09 2
Yhteensä 23,83% 55,3% 20,87% 575 1,97 2
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Hallintopalvelut (N=17) Vastausvaihtoehdot yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen mahdollisuus 
(1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin), syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei)

Hallinto, viestintä ja työllisyys
Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Syrjinnän kokeminen

Osallistumisen mahdollisuus

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Yleishallinnon palveluissa 18,75% 37,5% 43,75% 16 2,25 2
Kirjaamopalveluissa 12,5% 50% 37,5% 16 2,25 2
Työllisyyspalveluissa 52,94% 41,18% 5,88% 17 1,53 1
Elinkeinopalveluissa 35,29% 58,82% 5,88% 17 1,71 2
Strategiatyössä 35,29% 52,94% 11,76% 17 1,76 2
Viestinnässä 23,53% 52,94% 23,53% 17 2 2
Kansainvälisessä toiminnassa 23,53% 70,59% 5,88% 17 1,82 2
Laskutuksessa 5,88% 52,94% 41,18% 17 2,35 2
Päätöksenteko  
(tietojen saatavuus, avoimuus)

23,53% 47,06% 29,41% 17 2,06 2

Yhteensä 25,83% 51,66% 22,52% 151 1,97 2

1 2 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Yleishallinnon palveluissa 23,53% 76,47% 17 1,76 2
Kirjaamopalveluissa 17,65% 82,35% 17 1,82 2
Työllisyyspalveluissa 41,18% 58,82% 17 1,59 2
Elinkeinopalveluissa 29,41% 70,59% 17 1,71 2
Strategiatyössä 41,18% 58,82% 17 1,59 2
Viestinnässä 23,53% 76,47% 17 1,76 2
Kansainvälisessä toiminnassa 29,41% 70,59% 17 1,71 2
Laskutuksessa 17,65% 82,35% 17 1,82 2
Päätöksenteko (tietojen saatavuus, avoimuus) 35,29% 64,71% 17 1,65 2
Yhteensä 28,76% 71,24% 153 1,71 2

1 2 3 Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Yleishallinnon palveluissa 35,29% 47,06% 17,65% 17 1,82 2
Kirjaamopalveluissa 35,29% 52,94% 11,76% 17 1,76 2
Työllisyyspalveluissa 52,94% 35,29% 11,76% 17 1,59 1
Elinkeinopalveluissa 47,06% 52,94% 0% 17 1,53 2
Strategiatyössä 47,06% 29,41% 23,53% 17 1,76 2
Viestinnässä 47,06% 29,41% 23,53% 17 1,76 2
Kansainvälisessä toiminnassa 35,29% 41,18% 23,53% 17 1,88 2
Laskutuksessa 29,41% 52,94% 17,65% 17 1,88 2
Päätöksenteko  
(tietojen saatavuus, avoimuus)

47,06% 41,18% 11,76% 17 1,65 2

Yhteensä 41,83% 42,48% 15,69% 153 1,74 2
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Lisätietoa
 
FIBS monimuotoisuusverkosto: 
http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/monimuotoisuusverkosto

Kunnat.net:
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2015/Sivut/Y-7-2015.aspx

Oikeusministeriö:
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/yhdenvertaisuus.html

Suomen YK liitto: 
http://www.ykliitto.fi/yk70v/kulttuurinen/monikulttuurisuus

Tasa-arvovaltuutettu: 
https://www.tasa-arvo.fi/

Työ ja elinkeinoministeriö: 
http://tem.fi/yhdenvertaisuus-tyoelamassa

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: 
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, tietoa ja materiaalia yhdenvertaisuudesta, 
syrjimättömyydestä, lainsäädännöstä, tutkimuksista ja vähemmistöistä: 
http://www.yhdenvertaisuus.fi/

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunta: 
http://yvtltk.fi/fi/

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

Yhdenvertaisuusvaltuutettu:
https://www.syrjinta.fi/web/fi/mika-on-syrjintaa-

Perustuslaki: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Rikoslaki: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Työturvallisuuslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Tasa-arvolaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Jyväskylän kaupunki:
http://www.jyvaskyla.fi/



Konsernihall into/Henkilöstöyksikkö


