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ESIPUHE

Tasa-arvon	edistäminen	on	 lain	edellyttämää	toimintaa	 ja	se	on	myös	taloudellisesti	erittäin	
järkevää.	Naisilla	ja	miehillä	tulee	olla	yhtäläiset	mahdollisuudet	vaikuttaa	omaan	elämäänsä	ja	
yhteiskunnan	toimintaan,	ja	kaikkien	ihmisten	kyvyt	ja	voimavarat	tulee	tasapuolisesti	hyödyn-
tää.	Suomessa	on	jo	pitkään	sitouduttu	tasa-arvoisen	yhteiskunnan	rakentamiseen,	ja	jo	lukui-
sat	aiemmat	hallitukset	ovat	tukeneet	naisten	ja	miesten	välisen	tasa-arvon	valtavirtaistamista.	
Toisin	sanoen,	tasa-arvoasiat	tulee	tuoda	erillisestä	politiikasta	kaikkien	muiden	politiikkojen	
sisään	ja	jokaisen	tehtäväksi.

Valtionhallinnossa	on	noin	vuosikymmenen	ajan	sulateltu	ajatusta	tasa-arvonäkökohtien	
tuomisesta	lakien,	ohjelmien	ja	muiden	prosessien	lisäksi	osaksi	talousarvion	valmistelua.	Vaa-
timattoman	alun	jälkeen	tasa-arvonäkökohdat	ovat	vuodesta	2010	alkaen	olleet	 jo	näkyvillä	
kaikkien	 ministeriöiden	 talousarvioissa.	 Niiden	 aito	 huomioiminen	 myös	 ministeriöiden	 toi-
minnassa,	budjettivalmistelussa	ja	lakimuutoksia	laadittaessa	toteutuu	vähitellen.	Vastaavasti	
kuin	ympäristövaikutusten	arviointi,	myös	tasa-arvovaikutusten	arviointi	oleellisena	osana	eri	
hankkeita	alkaa	olla	valtion	keskushallinnon	toimijoille	jo	jokapäiväistä	ja	itsestään	selvää	tar-
kastelua.

Keskushallinnon	lisäksi	tasa-arvon	valtavirtaistamista	on	tehty	myös	alue-	ja	paikallishallin-
nossa.	Nyt	päätökseen	saatu	Valtavirtaistaminen	käytäntöön	-hanke	on	yhtenä	merkittävänä	toi-
mijana	tukenut	valtavirtaistamista	valtion	alue-	ja	paikallishallinnossa	sekä	kuntien	palveluissa.	

Tasa-arvon	kannalta	kunnat	ovat	julkisen	sektorin	toimijoista	ehkä	tärkeimpiä	ja	lähimpänä	
kansalaisia:	ne	tuottavat	joka	päivä	tarvittavat	käytännön	palvelut	ja	vaikuttavat	eniten	ihmisten	
elämään.	Kuntien	palvelujen	merkitys	on	ratkaiseva	asukkaiden	tasa-arvoisuuden	kannalta.

Käsillä	 olevalla	 oppaalla	 sen	 tekijät	 pyrkivät	 auttamaan	 eri	 tilanteissa	 olevia	 kuntia	 sekä	
valtion	alue-	ja	paikallishallinnon	organisaatioita	aloittamaan	tasa-arvotyössä	uuden	vaiheen.	
Käytännönläheisillä	 kuvauksilla	 oppaassa	 pyritään	 tuomaan	 esiin	 onnistuneita	 esimerkkejä	
eri	puolilta	maata	 ja	eri	 toimialoilta.	Tasa-arvotyön	kenttä	pyritään	oppaan	myötä	tekemään	
tutuksi	 ja	 sen	 myönteiset	 puolet	 pyritään	 saamaan	 esiin	 myös	 niille,	 jotka	 ovat	 ”allergisia”	 li-
turgialta	kuulostaville	periaatteille	tai	erilaisille	”uussanahirviöille”,	joita	usein	kansainvälisiltä	
foorumeilta	meille	jalkautuneiden	uudistusten	piirissä	pyrkii	esiintymään.	Erilaisten	tasa-arvo-
käsitteiden	viidakko	selkenee	oudommallekin	oppaan	lukemisen	myötä,	tarjonneepa	se	myös	
joitakin	ahaa-elämyksiä.

Valtavirtaistaminen	 käytäntöön	 -hanke	 on	 ollut	 nimensä	 mukainen:	 työskentely	 on	 ollut	
työpajoja	ja	konkreettisia	esimerkkejä	hyödyntävä,	tasa-arvokysymyksiin	jo	hyvin	perehtyneitä	
ja	työtä	aloittelevia	tahoja	ja	pilottikuntia	yhdistävä.	Tulokset	ovat	lupaavia	ja	saavat	toivotta-
vasti	innostuneen	vastaanoton	eri	puolilla	Suomea.

Tiedätkö	Sinä,	mitä	tarkoittaa	toiminnallinen	tasa-arvo?	Luepa	eteenpäin,	niin	tiedät!

	 Päivi Valkama   Hillevi Lönn
	 vanhempi	budjettisihteeri	 		 neuvotteleva	virkamies
	 valtiovarainministeriö		 	 työ-	ja	elinkeinoministeriö

	 Eeva Puttonen    Sinikka Mikola
	 neuvotteleva	virkamies		 	 erityisasiantuntija
	 valtiovarainministeriö		 	 Suomen	Kuntaliitto
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Oppaan tarkoitus

Oppaan	tarkoituksena	on	opastaa	ja	kannustaa	tasa-arvon	edistämiseen	julkisen	sektorin	toi-
minnassa.	Se	tarjoaa	ohjeita	ja	käytännön	esimerkkejä	sukupuolten	tasa-arvon	huomioonotta-
misesta	kuntien	sekä	valtion	alue-	ja	paikallishallinnon	toiminnoissa	ja	palveluissa.	Oppaassa	
myös	konkretisoidaan	tasa-arvolain	4	pykälää,	jossa	säädetään	viranomaisten	velvollisuudesta	
edistää	tasa-arvoa.	Opas	tukee	osaltaan	lain	toimeenpanoa.

Opas	on	 laadittu	Valtavirtaistaminen	käytäntöön	-hankkeessa	(2010	-	2012),	 jonka	tarkoi-
tuksena	oli	kehittää	uusia	toimintamalleja,	menetelmiä	ja	työvälineitä	sukupuolinäkökulman	
valtavirtaistamiseksi	kuntien	sekä	valtion	alue-	ja	paikallishallinnon	viranomaisten	toimintaan	
ja	palveluihin.	Hankkeen	pilottiorganisaatiot	olivat	Laitilan	 ja	Vantaan	kaupungit,	Oulun	seu-
dun	 kuntaliitosprosessin	 kunnat,	 Länsi-	 ja	 Sisä-Suomen	 aluehallintovirasto,	 Pohjois-Suomen	
aluehallintovirasto,	Kaakkois-Suomen	elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäristökeskus	sekä	Lapin	elin-
keino-,	 liikenne-	 ja	 ympäristökeskus.	 Kiitämme	 pilottiorganisaatioista	 hankkeeseen	 osallistu-
neita	työryhmiä	ja	muita	hankkeen	toimintoihin	osallistuneita	sitoutuneesta	ja	miellyttävästä	
yhteistyöstä.	Hankkeen	pilottiorganisaatiot	ovat	edelläkävijöiden	joukossa	tasa-arvon	valtavir-
taistamisessa	julkisen	sektorin	toimintoihin	ja	palveluihin.

Oppaaseen	 on	 koottu	 piloteista	 kertyneitä	 konkreettisia	 kokemuksia	 ja	 oppeja	 sekä	 su-
kupuolinäkökulman	valtavirtaistamisen	prosessista	että	sukupuolinäkökulman	merkityksestä	
erityyppisissä	asioissa.	Kehittämishanke	on	osoittanut	eri	sektoreiden	kokemustenvaihdon	ja	
vuoropuhelun	olevan	hyödyllistä.	Kunnan	ja	valtion	organisaatiot	ovat	erilaisia,	mutta	toimin-
tojen	ja	palvelujen	tasa-arvon	edistämisessä	näillä	sektoreilla	on	myös	yhteisiä	piirteitä.

Oppaan	ensimmäinen	luku	johdattelee	siihen,	mistä	toiminnallisessa	tasa-arvossa	on	kyse.	
Toinen	luku	käsittelee	tasa-arvon	valtavirtaistamista	toimintoihin	ja	palveluihin	niiden	laadun	ja	
vaikuttavuuden	parantajana.	Kolmannessa	luvussa	selvitetään	viranomaisten	velvoitteet	suku-
puolten	tasa-arvon	edistämiseen.	Luku	neljä	käsittelee	toimintojen	ja	palvelujen	kehittämistä	
tasa-arvonäkökulmasta	organisaation,	työyksikön	sekä	yksittäisen	viranhaltijan	tehtävänä.	Val-
tavirtaistamisen	varsinaiset	työvaiheet	sekä	johtaminen	kuvataan	luvuissa	viisi	ja	kuusi.	Oppaan	
loppuun	on	liitetty	esimerkkejä	työvälineistä	tukemaan	valtavirtaistamisen	toteuttamista.

Opas	 on	 tehty	 toimintojen	 ja	 palvelujen	 tasa-arvon	 kehittämiseen	 kuntien	 sekä	 valtion	
alue-	ja	paikallishallinnon	viranomaisille.	Vastuu	toimintojen	ja	palvelujen	tasa-arvon	edistämi-
sestä	kuuluu	niille	viranhaltijoille,	jotka	omassa	organisaatiossaan	muutoinkin	vastaavat	näistä	
toiminnoista	ja	palveluista.	Käytännönläheistä	aineistoa	tasa-arvosta	toiminnoissa	ja	palveluis-
sa	ei	ole	juurikaan	ollut	saatavilla.	Oppaan	kirjoittajina	toivomme	oppaan	auttavan	konkreetti-
sesti	käynnistämään	ja	kehittämään	toiminnallisen	tasa-arvon	toteuttamista.	

Opas	ja	sen	tueksi	tehty	oheismateriaali	ovat	saatavina	myös	sähköisenä	tasa-arvotiedon	keskus	
Minnan	verkkosivuilta	(http://www.minna.fi/web/guest/valtavirtaistaminen_julkishallinnossa).

	 Haluamme	 kiittää	 oppaan	 kommentoinnista	Valtavirtaistaminen	 käytäntöön	 -hankkeen	
ohjausryhmää	 ja	 hankkeen	 valvojia,	 sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	 ylitarkastajaa	 Annamari	
Asikaista	 ja	 rakennerahastokoordinaattori	 Irmeli	 Järvenpäätä.	 Ohjausryhmä	 kokonaisuudes-
saan	eli	puheenjohtaja	Päivi	Valkama	 (valtiovarainministeriö),	Eeva	Puttonen	 (valtiovarainmi-
nisteriö),	Hillevi	Lönn	(työ-	ja	elinkeinoministeriö)	ja	Sinikka	Mikola	(Suomen	Kuntaliitto)	tuki	
hankkeen	 edetessä	 kommenteillaan	 oppaan	 valmistumista.	 Lisäksi	 kiitämme	Tarja	 Pietiläistä	
konsultoinnista	oppaan	jäsentämisessä	sekä	muista	arvokkaista	kommenteista.	

Maija Säkäjärvi (Sosiaalikehitys Oy), Sinikka Mustakallio (WoM Oy), Marja-Leena Haataja (Koulu-
tusAvain Oy), Eija Leinonen (KoulutusAvain Oy), Inkeri Tanhua (WoM Oy), Pia Sevelius (WoM Oy)
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 1. Johdatus toiminnalliseen tasa-arvoon

Tämä	opas	käsittelee	tasa-arvon	kehittämistä	julkisen	sektorin	toiminnoissa	ja	palveluissa.	Tasa-
arvolla	tarkoitetaan	oppaassa	tasa-arvolain1	mukaisesti	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	Suku-
puolten	tasa-arvo	merkitsee	naisten	ja	miesten	yhtäläisiä	oikeuksia,	mahdollisuuksia	ja	velvol-
lisuuksia	 perheessä,	 työssä,	 politiikassa	 ja	 yhteiskunnassa	 sekä	 naisten	 ja	 miesten	 tarpeiden,	
valintojen	 ja	 kokemusten	 yhtäläistä	 arvostusta.	 Lisäksi	 sukupuolten	 välinen	 tasa-arvo	 kattaa	
sukupuolivähemmistöjen	samanarvoisuuden.

Oppaassa	ei	käsitellä	yhdenvertaisuuslain2	tarkoittamaa	samanarvoisuutta	esimerkiksi	iän,	
etnisen	taustan,	vammaisuuden	tai	seksuaalisen	suuntautumisen	perusteella.	Kuitenkin	siinä	
kerrotaan	esimerkkejä	myös	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuuskysymysten	liittymisestä	yhteen.		

Sukupuolten	tasa-arvon	edistäminen	toiminnoissa	ja	palveluissa	on	lakisääteinen	tehtävä	
kunnille	 ja	 valtion	 viranomaisille.	 Tasa-arvon	 huomioonottamiseen	 kaikessa	 toiminnassa	 eli	
tasa-arvon	valtavirtaistamiseen	velvoittaa	kansallisen	tasa-arvolain	lisäksi	EU:n	Lissabonin	so-
pimus	sekä	YK:n	Pekingin	toimintaohjelma.	

Sukupuolten	välisen	tasa-arvon	kehittämistä	organisaatioiden	toiminnoissa	ja	palveluissa	
kutsutaan	toiminnallisen	tasa-arvon	edistämiseksi.	Tällä	nimityksellä	erotetaan	toiminnallinen	
tasa-arvo	 monille	 tutummasta	 henkilöstöpoliittisesta	 tasa-arvosta,	 jolla	 tarkoitetaan	 esimer-
kiksi	organisaation	henkilöstön	sukupuolijakaumaa,	palkkaeroja	sekä	tasa-arvoa	rekrytoinnissa	
ja	urakehityksessä.	3	Henkilöstöpoliittisen	tasa-arvon	kehittämisessä	hyötyjä	on	organisaation	
oma	henkilöstö.	Toiminnallisen	tasa-arvon	kehittämisessä	hyötyjiä	ovat	toimintojen	ja	palvelu-
jen	asiakkaat,	kuntalaiset	ja	kansalaiset.	Tasa-arvon	kehittäminen	organisaatioissa	on	usein	läh-
tenyt	liikkeelle	henkilöstöpoliittisen	tasa-arvon	edistämisestä	ja	tämän	tuottamaa	tasa-arvotie-
toa	ja	osaamista	voidaankin	käyttää	hyväksi	myös	toiminnallisen	tasa-arvon	kehittämisessä.

	1	Laki	naisten	ja	miesten	välisestä	tasa-arvosta	8.8.1986/609

	2	Yhdenvertaisuuslaki	20.1.2004/21

	3	Henkilöstöpoliittisen	tasa-arvon	kehittämisessä	päähyötyjä	on	organisaation	oma	henkilöstö.	Organisaation	näkökulmasta			

henkilöstöpoliittiset	toiminnat,	ns.	Human	Resource	Management	(HRM),	Human	Resource	Development	(HRD)	ja	Human	

Resource	(HR)	-palvelut	voidaan	nähdä	myös	organisaation	sisäisinä	palveluina,	joissa	asiakkaina	ovat	organisaation	oma	henki-

löstö.	Siten	HR-toimintojen	näkökulmasta	tasa-arvon	kehittäminen	niissä	on	toiminnallista	tasa-arvoa.	Esimerkiksi	tasa-arvonä-

kökulman	sisällyttäminen	organisaation	kehittämis-	ja	koulutuspalveluihin.
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Sukupuolten	tasa-arvo	toiminnoissa	 ja	palveluissa	ei	 tarkoita	sitä,	että	kaiken	tulee	 jakautua	
tasan	 sukupuolten	 kesken.	 Se	 ei	 myöskään	 tarkoita,	 että	 kaikille	 tarjottaisiin	 sukupuolesta	
riippumatta	samaa	ja	yhtä	paljon.	Naisten	 ja	miesten	tarpeissa	on	palvelujen	kannalta	usein	
merkittäviäkin	keskimääräisiä	eroja,	joita	on	tarkoituksenmukaista	ottaa	huomioon	palveluja	
järjestettäessä.	Esimerkiksi	keski-ikäiset	miehet	hakeutuvat	naisia	harvemmin	terveyspalvelu-
jen	käyttäjiksi.	
	 	 	 	 	Toisaalta	tasa-arvon	toteutuminen	voi	edellyttää	sukupuoliin	kohdistuvien	kaavamaisten	
ennakko-oletusten	 kyseenalaistamista.	 Esimerkiksi	 tyttöjen	 odotetaan	 useimmiten	 olevan	
kiinnostuneita	 voimistelusta	 ja	 poikien	 jääkiekosta.	 Tämän	 ei	 pitäisi	 johtaa	 kunnan	 liikunta-
palvelujen	järjestämisessä	siihen,	että	tytöille	ja	pojille	järjestettäisiin	liikuntamahdollisuuksia	
pelkästään	näiden	oletusten	mukaan.	Sen	sijaan	olisi	hyvä	tukea	ja	kannustaa	myös	sellaista	
kiinnostusta	ja	harrastamista,	joka	ei	mahdu	perinteisiin	sukupuolirajoihin.

Helposti	ajatellaan,	että	sukupuolten	tasa-arvon	toteutumiseksi	riittää	kun	kaikilla	on	mah-
dollisuus	käyttää	samoja	palveluja.	Se	ei	kuitenkaan	riitä,	sillä	kaikki	eivät	välttämättä	osaa	ha-
keutua	palvelujen	käyttäjiksi	selkeästä	tarpeesta	huolimatta.	Tasa-arvon	toteutumisen	varmis-
tamiseksi	voidaankin	tarvita	erityistoimenpiteitä	sille	sukupuolelle,	joita	palvelut	eivät	tavoita	
riittävästi.	

TAULUKKO	1.	Toiminnallinen	ja	henkilöstöpoliittinen	tasa-arvo	organisaatioissa.	(Tanhua	2011)

Vastuutaho: Työnantaja	(idea	voi	lähteä	liik-
keelle	myös	henkilöstön	edustajan	toimesta,	
mutta	vastuussa	työnantaja)	

Tasa-arvo toiminnoissa, palveluissa ja  
päätöksenteossa= toiminnallinen tasa-arvo

Organisaation henkilöstön tasa-arvo 
=henkilöstöpoliittinen tasa-arvo

Kohde:	Organisaation	palveluiden	käyttäjät,		
kunnissa	kuntalaiset,		palvelut	ja	päätöksen-
teko

Kohde: Organisaation	oma	henkilöstö

Työvälineet: 	Palvelujen	arviointi	sukupuo-
linäkökulmasta,	tarvittaessa	toiminnallisen	
tasa-arvosuunnitelman	laatiminen	

Työvälineet: 	Henkilöstöpoliittinen	tasa-
arvosuunnitelma

Tekijät: Viranomaiset	omassa	työroolissaan,	
tukena	organisaation	tai	yksikön	tasa-arvo-
yhteyshenkilö,	suvaus-koulutuksen	saaneiden	
vertaisverkosto	

Tekijät:	Henkilöstöhallinnon	ihmiset	ja	
henkilöstön	edustajat,	luottamushenkilöt	
ja	työsuojeluvaltuutetut

Tulos:	Kuntalaisten	ja	kansalaisten	tasa-	
arvoisempi	kohtelu,	toiminnan	parempi		
läpinäkyvyys	sukupuolinäkökulman	ansios-
ta,	asukas-	ja	asiakaslähtöisyyden	lisäänty-
minen,	palvelujen	parempi	kohdentuminen	
ja	tarvelähtöisyys

Tulos:	Henkilöstölle	tasa-arvoinen	työpaikka,	
hyvinvoiva	työyhteisö

Vastuutaho:	 Johto	 vastuuttaa	 (idea	 voi	 lä-
hetä	 liikkeelle	 myös	 kunnanvaltuutettujen,	
lautakuntien,	 kansalaisjärjestöjen	 tai	 asukas-
raatien	kautta)	
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Tavoitteeksi	tulisikin	asettaa	lopputuloksen	tasa-arvo,	ei	vain	mahdollisuuksien	tasa-arvo.	Esimer-
kiksi	yhtä	hyvä	terveys	naisilla	ja	miehillä,	ei	vain	samat	mahdollisuudet	hakeutua	palveluihin.	

Sisällöltään	samat	palvelut	eivät	myöskään	aina	riitä,	koska	eri	sukupuolilla	voi	olla	erilaiset	
tarpeet.	 Palveluja	 on	 tarpeen	 kehittää	 niin,	 että	 pystytään	 paremmin	 tunnistamaan,	 kohtaa-
maan	ja	vastaamaan	sukupuolittain	vaihteleviin	tarpeisiin.	Lisäksi	voidaan	tarvittaessa	järjestää	
tai	suunnata	palveluja	vain	toiselle	sukupuolelle.

Myös	viranomaisten	muissa	 toiminnoissa	kunnissa	 ja	valtion	alue-	 ja	paikallishallinnossa	
tasa-arvoisen	lopputuloksen	varmistaminen	vaatii	huomiota.	Viranomaiset	tekevät	esimerkiksi	
paljon	 yhteistyötä	 erilaisten	 sidosryhmien	 kanssa.	Tällöin	 tulee	 varmistua,	 että	 yhteistyöhön	
saadaan	mukaan	monipuolinen	edustus	muun	muassa	kolmannelta	sektorilta.	Yhteistyöryhmiä	
perustettaessa	tulee	ottaa	huomioon,	että	mukana	on	sekä	naisia	että	miehiä.	Näin	sukupuo-
littain	mahdollisesti	erilaiset	näkökulmat	ja	tarpeet	tulevat	huomioon	otetuiksi.	Maahanmuut-
totyössä	on	hyvä	olla	sekä	maahanmuuttajanaisia	että	-miehiä.	Yrittäjyyden	edistämisessä	on	
tärkeää	sekä	nais-	että	miesyrittäjien	edustus,	koska	naiset	ja	miehet	toimivat	usein	eri	toimi-
aloilla,	erikokoisissa	yrityksissä	ja	kohtaavat	erityyppisiä	haasteita	esimerkiksi	työn	ja	perheen	
yhteensovittamisessa.
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Tasa-arvopolitiikan toteuttamiseksi tarvitaan tietoa siitä, kuinka eri sukupuolet käyttävät 
peruspalveluja ja kohdistuvatko peruspalvelut tasavertaisesti. Siksi naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo peruspalvelujen arvioinnissa on välttämätöntä. Ylijohtaja Terttu Savolainen, 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa viraston strategista johtamista. Suku-
puolivaikutusten arviointi, suvaus, on tähän oivallinen työkalu. Toiminnallinen tasa-arvosuun-
nittelu tulee saattaa luonnolliseksi osaksi arkipäivän työtä. Kehitys- ja strategiapäällikkö 
Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sukupuolten tasa-arvon huomioonottaminen ja toteuttaminen tulee olla Laitilan kaupungissa 
ja muissakin maan kunnissa normaalia toimintaa niin hallinnossa, henkilöstöpolitiikan hoi-
dossa kuin päätöksenteossakin. Tämä puolestaan edesauttaa siihen, että kaupungin toiminta 
nähdään luottamuksellisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävänä. Tällöin viesti kaupungista ulospäin 
on positiivinen ja parantaa entisestään kaupungin ulkoista kuvaa sekä kiinnostavuutta.  
Kaupunginjohtaja Jukka Alkio, Laitilan kaupunki

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luo pohjan kaikelle muullekin tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden vahvistamiselle. Ilman sukupuolten tasa-arvoa ei ole yhdenvertaisuutta. Vapaa-aika- 
ja asukaspalveluiden toimialajohtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki

Oulun elinvoiman kehitys on ollut poikkeuksellista. Menestyksen takeita ja avaimia hyvinvoin-
nille ja viihtymiselle ovat elämän laatu, yhteisöllisyys, identiteetti ja osaaminen mutta ei ilman 
tasa-arvoa. Tulevaisuuden rakentamisessa sen tietoisempi korostamien on välttämätöntä 
luotaessa näköaloja kaupunkimme nuorille (keski-ikä 34.5) ja tasapainoisen kaupunkiraken-
teen myötä kaikille asukkaille.
Toiminnallinen asukkaiden ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen varmistaa edellytykset 
heikommassa asemassa olevien yhdenvertaiselle huomioimiselle kaupungin suunnittelussa 
ja palvelujen kohdentamisessa. Omaehtoisen yhteisöllisen toiminnan näemme arvokkaana 
asukkaiden ja sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä ja takaajana. 
Kansliapäällikkö Kalervo Ukkola, sivistys- ja kulttuuripääprosessista vastaava 
apulaiskaupunginjohtaja Uudessa Oulussa

Tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön kehittämistä. Tasa-
arvon edistäminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen on hyvää hallintoa, joka 
edistää henkilöstön hyvinvointia ja luo positiivista työnantajakuvaa. Tasa-arvon huomioon 
ottaminen henkilöstön kehittämisen lisäksi on tärkeää myös palveluiden ja asiakaspalvelun 
kehittämisessä. On tärkeää, että palvelut vastaavat asiakas- ja käyttäjäryhmien tarpeita, ja 
kaikilla on tasavertainen mahdollisuus käyttää ja hyödyntää palveluita. Tasa-arvon tavoitteel-
liseksi ja systemaattiseksi kehittämiseksi on tärkeää tarkastella sukupuolirelevanssia esimerkiksi 
strategisen tulossuunnittelun yhteydessä. Asiakkuuspäällikkö Soile Pietiläinen, Kaak-
kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sekä henkilöstöpoliittisen että toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman avulla varmistetaan, että 
henkilöstöä ja asiakkaita kohdellaan yhdenmukaisesti riippumatta siitä kumpaa sukupuolta 
henkilöstöön/asiakaskuntaan kuuluva edustaa. Ylijohtaja Tapani Pöyry, Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus

”
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Esimerkki 1. Laadukkaammat liikuntapaikat
Laitilan kaupungin ulkoliikuntapaikkoja arvioitiin sukupuolten tasa-arvon kannalta ja huo-
mattiin, että puutteelliset sosiaalitilat pururadalla, uimarannoilla ja muilla ulkoliikuntapaikoil-
la rajoittivat erityisesti naisten liikkumista näillä paikoilla. Arvioinnin seurauksena päätettiin 
kunnostaa puutteellisia sosiaalitiloja sekä lisätä sosiaalitiloja ulkoliikuntapaikoille. Näin lisät-
tiin liikuntapaikkojen laatua naisten kannalta.

2. Tasa-arvo parantaa toiminnan laatua  
ja vaikuttavuutta 

Sukupuolten	 tasa-arvo	 palveluissa	 ja	 toiminnoissa	 tarkoittaa	 palvelujen	 ja	 organisaation	 toi-
minnan	 kehittämistä	 sukupuolten	 tasa-arvon	 kannalta.	 Sukupuolten	 välisen	 tasa-arvon	 huo-
mioiminen	palveluissa	ja	toiminnoissa	parantaa	niiden	laatua	ja	vaikuttavuutta,	kun	palvelut	
ja	toiminnot	suunnitellaan	ja	kohdennetaan	vastaamaan	paremmin	naisten	ja	miesten	usein	
erilaisia	tarpeita.	Tämä	merkitsee	palvelujen	ja	toimintojen	asiakaslähtöisyyden	vahvistumista	
sekä	 resurssien	 entistä	 tarkoituksenmukaisempaa	 kohdentamista.	 Näin	 voidaan	 lisätä	 myös	
kustannustehokkuutta.	

Kuntalaisten	 ja	kansalaisten	hyvinvointi	 lisääntyy,	kun	kunta	 ja	valtionhallinto	 järjestävät	
laadukkaita	ja	monipuolisia	palveluja	eri	sukupuolten	tarpeisiin.	Kunnat	voivat	parempien	pal-
velujen	myötä	lisätä	houkuttelevuuttaan	asuinkuntana	ja	erottautua	naisten	ja	miesten	välisen	
tasa-arvon	 edistäjinä.	 Jos	 palvelut	 eivät	 riittävästi	 tavoita	 toista	 sukupuolta,	 voidaan	 tasa-ar-
voisten	palvelujen	varmistamiseksi	toteuttaa	erityistoimenpiteitä	toiselle	sukupuolelle.	Tämä	
parantaa	palvelujen	tasoa.

Tässä	oppaassa	palveluilla	tarkoitetaan	kuntien	ja	valtion	alue-	ja	paikallishallinnon	tarjoamia	
palveluita	asiakkaille,	joita	voivat	olla	yksilöt,	yhteisöt,	yritykset	tai	julkiset	organisaatiot.	Lisäksi	
valtion	organisaatiot	toteuttavat	erityyppisiä	muita,	muun	muassa	valvontaan,	ohjaukseen	ja	
arviointiin	liittyviä	tehtäviä.	Kuntien	ja	valtionhallinnon	tarjoamien	palveluiden	järjestämisen	
lähtökohtana	ovat	lakisääteisyyden	lisäksi	asiakkaiden	tarpeet	ja	käytettävissä	olevat	resurssit.	
Esimerkiksi	kuntasektorilla	on	viime	vuosina	panostettu	paljon	kuntalaisten	osallistavuuden	ja	
sen	menetelmien	kehittämiseen	ja	seuraavana	askeleena	voisi	olla	niiden	arviointi	 ja	kehittä-
minen	sukupuolinäkökulmasta.

Miehet	voivat	esimerkiksi	kokea	kunnalliset	neuvolapalvelut	eri	tavalla	kuin	naiset.	Palvelut	
on	suunniteltu	enemmän	äitien	näkökulmasta,	eivätkä	ne	siksi	vastaa	yhtä	hyvin	isien	tarpeita.	
Sukupuolta	ei	myöskään	oteta	riittävästi	huomioon	aikuisten	koulutuksen	ja	opiskelun	tieto-,	
neuvonta-	 ja	 ohjauspalveluissa,	 vaikka	 niitä	 on	 viime	 vuosina	 merkittävästi	 pyritty	 kehittä-
mään	asiakaslähtöisimmiksi.	Kuitenkin	naisten	ja	miesten	elämänhistoria,	koulutus,	työhistoria	
ja	kokemukset	sekä	kiinnostuksen	kohteet	eroavat	keskimäärin	toisistaan,	minkä	vuoksi	myös	
heidän	palvelutarpeensa	voi	olla	erilainen.	Myös	yrittäjille	suunnattujen	palveluiden	osalta	on	
hyvä	 arvioida,	 onko	 nais-	 ja	 miesyrittäjien	 tarpeissa	 eroja,	 vaikuttaako	 sukupuoli	 siihen,	 mil-
laisia	palveluita	yrittäjälle	tarjotaan	ja	miten	yrittäjyyttä	tuetaan.	Sukupuolen	merkityksen	ja	
tarpeiden	erojen	arvioinnilla	saadaan	siis	tarkempaa	tietoa	palveluiden	ja	toimintojen	laadun	
ja	vaikuttavuuden	kehittämisen	pohjaksi.	
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On	kuitenkin	palveluita,	 joissa	lainsäädännön	mukaan	sukupuolta	ei	saa	huomioida.	Tällaisia	
palveluita	 ovat	 muun	 muassa	 erilaiset	 lupapalvelut.	 Kuitenkin	 myös	 näissä	 palveluissa	 tulisi	
arvioida,	onko	sukupuolella	merkitystä	asiakaspalvelun	käytännön	toiminnassa.	On	tapauksia,	
joissa	 toista	sukupuolta	on	kohdeltu	eriarvoisesti	esimerkiksi	 toimeentulohakuprosessissa	 ja	
kaivospiiritoimintaan	liittyvässä	katselmuksessa.

Edistettäessä	 palveluiden	 ja	 organisaation	 toimintojen	 tasa-arvoa	 ja	 sen	 myötä	 niiden	
laatua	 ja	vaikuttavuutta,	on	tärkeää	tarkastella	koko palveluketju- ja toimintakokonaisuutta	 ja	
niiden	 keskeisiä osia.	Toisin	 sanoen	 sukupuolinäkökulma	 tulisi	 olla	 mukana	 palveluketjun	 ja	
toimintakokonaisuuden	 kaikissa	 vaiheissa	 kuten	 kuviossa	 1	 on	 havainnollistettu	 yksilöasia-
kaspalveluketjun	 näkökulmasta.	Vastaamalla	 kuviossa	 1	 esitettyihin	 esimerkkikysymyksiin	 ja	
purkamalla	mahdollisia	tasa-arvon	toteutumisen	esteitä,	voidaan	palveluiden	vaikuttavuutta	
ja	laatua	parantaa.	

Yhteenvetona
Sukupuolten	tarpeiden	välillä	on	usein	merkittäviäkin	keskimääräisiä	eroja,	joita		
huomioonottamalla	voidaan	parantaa	palvelujen	ja	toimintojen	asiakaslähtöisyyttä,	
laatua	ja	vaikuttavuutta.
Sukupuolen	huomioiminen	palveluiden	ja	toimintojen	kehittämisessä	merkitsee		
myös	resurssien	tarkoituksenmukaisempaa	käyttöä	lisäten	kustannustehokkuutta.
Sukupuolen	huomioiminen	tulee	sisällyttää	koko	palveluketju-	ja	toiminta-	
kokonaisuuteen	ja	niiden	keskeisiin	osiin.
Kuntalaisten	ja	kansalaisten	hyvinvointi	lisääntyy,	kun	kunta	ja	valtionhallinto		
järjestävät	laadukkaita	ja	monipuolisia	palveluja	eri	sukupuolten	tarpeisiin.
Jos	palvelut	eivät	riittävästi	tavoita	toista	sukupuolta,	voidaan	tasa-arvoisten	palvelujen	
varmistamiseksi	toteuttaa	erityistoimenpiteitä	toiselle	sukupuolelle	parantaen		
palvelujen	tasoa.	

•

•

•

•

•

KUVIO 1. Toiminnallista tasa-arvoa kehitetään ja toteutetaan asiakaspalveluket-
jun eri vaiheissa. (Haataja ja Leinonen 2011)

Luvussa	5	kuvataan	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	työvaiheet	organisaatioissa	yksityiskohtai-
semmin.

Palvelutarpeen  
arviointi  
sukupuolinäkökulmasta 
- mitkä ovat asiakkaan tarpeet, 
onko tarpeissa eroa naisten ja 
miesten välillä? 
- millaisia palveluita meillä on 
tarjolla naisille, millaisia mie-
hille tarpeisiin vastaamiseksi?	

Palvelun ohjauksen 
arviointi sukupuolinäkö-
kulmasta 
- mitä palveluita on  tarjolla? 
- mitä palveluita tarjoamme    
naisille, mitä miehille? 
- vastaavatko palvelut asiak-
kaan tarpeita?	

Palvelun toteutuksen 
arviointi sukupuolinäkö-
kulmasta 
- kohdentuvatko palvelut ja 
niiden resurssit (raha, aika, tila, 
henkilöstö) tasapuolisesti eri 
sukupuolille? 
- onko sukupuolella perusteltua 
merkitystä palvelun toteu-
tuksessa, toimintatavoissa ja 
menetelmissä 

Palveluiden laatu ja 
vaikuttavuus

ASIAKASLÄHTÖISYYS
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3. Tasa-arvon edistäminen 
viranomaisen velvoitteena

3.1.	Tasa-arvo	ja	yhdenvertaisuus
Tasa-arvolla	tarkoitetaan	tässä	oppaassa	tasa-arvolain	mukaisesti	sukupuolten	välistä	tasa-ar-
voa.	Tasa-arvolain	nykyisen	tulkinnan	mukaan	sukupuolten	välisellä	tasa-arvolla	tarkoitetaan	
naisten	ja	miesten	välisen	tasa-arvon	lisäksi	sukupuolivähemmistöjen	tasa-arvoa4.	Tavoitteena	
on	myös	sukupuoleltaan	ja	sukupuoli-ilmaisultaan	moninaisten	ihmisten	tasa-arvoisuus.	

Ihmisten	samanarvoisuuteen	esimerkiksi	iän,	etnisen	taustan,	vammaisuuden	ja	seksuaali-
sen	suuntautumisen	perusteella	viitataan	yhdenvertaisuuden	käsitteellä	yhdenvertaisuuslain	
mukaisesti.	Oppaassa	keskitytään	sukupuolten	tasa-arvon	edistämiseen.	Esimerkkejä	on	myös	
sukupuolen	ja	muiden	ominaisuuksien,	kuten	etnisen	taustan,	liittymisestä	yhteen.

Käytännössä	 sukupuoli	 ja	 muut	 yksilön	 ominaisuudet	 vaikuttavat	 ymmärrettävästi	 yhtäai-
kaisesti.	Kun	valtavirtaistetaan	tasa-arvoa,	eteen	voi	tulla	tilanteita,	joissa	sukupuolen	ohella	on	
perusteltua	ottaa	huomioon	esimerkiksi	ihmisten	ikä,	etninen	tausta	tai	vammaisuus.	Samoin	
kun	kehitetään	palveluja	ulkomaalaistaustaisille	ihmisille,	ikääntyneille	tai	vammaisille,	on	aina	
arvioitava,	 onko	 palvelutarpeissa	 sukupuolesta	 johtuvia	 eroja.	 Esimerkiksi	 maahanmuuttaja-
naisten	työllistyminen	edellyttää	todennäköisesti	erilaista	tukea	kuin	maahanmuuttajamiesten.	

Esimerkki 2. Kenen käsitys sukupuolesta otetaan huomioon?
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valtavirtaistamistyöryhmässä pohdittiin, että ryh-
mäläisilläkin oli erilaisia käsityksiä sukupuolesta, sukupuolirooleista ja tasa-arvon tavoitteis-
ta. Todettiin, että on tärkeää puhua näistä käsityksistä, eikä vain olettaa, että on olemassa 
joku yksinkertainen yhteinen tavoite, jota ajamme tasa-arvon nimissä. Ryhmäläiset pohtivat 
oman kulttuuritaustansa vaikutuksia omiin näkemyksiinsä ja kokemuksiinsa. Huomasimme, 
että Suomen romanit, suomenruotsalaiset ja suomenkieliset länsisuomalaiset saattavat 
nähdä sukupuolen merkityksen osittain eri tavoin. Vaikka kulttuurieroista puhuminen saat-
taa joskus tuntua yleistykseltä, toimi se kuitenkin näin, kun jokainen saattoi vapaasti kertoa 
omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

4	Tasa-arvovaltuutettu	on	tulkinnut	tasa-arvolakia	niin,	että	sukupuoleen	perustuva	syrjintä	kattaa	myös	sukupuolivähemmistö-

jen	syrjinnän	perustuen	hallituksen	esitykseen	tasa-arvolain	muuttamisesta	tasa-arvolain	uudistuksen	yhteydessä	vuonna	2005.	

(http://www.tasa-arvo.fi/syrjinta/sukupuolivahemmistot)	Sukupuolivähemmistöihin	kuuluvat	ne,	joiden	biologinen,	sosiaalinen	

ja/tai	psyykkinen	sukupuoli	ei	ole	yhtenäisesti	määriteltävissä	mieheksi	tai	naiseksi,	kuten	itsensä	transsukupuoliseksi,	transgen-

deriksi,	transvestiitiksi	tai	intersukupuoliseksi	määrittelevät	ihmiset.

Oppaan	loppupuolella,	luvussa	”Työvälineitä”	on	lisää	tietoa	siitä,	miten	tasa-arvoa	kehitetään	sukupuoliähemmistöön	kuuluvi-

en	tarpeista	käsin,	esimerkkinä	ovat	nuorten	tarpeet.



Taulukkoon	 2	 on	 koottu	 kuntia	 ja	 valtionhallintoa	 koskevat	 velvoitteet	 edistää	 sukupuolten	
tasa-arvoa	ja	yhdenvertaisuutta	toimintoja,	palveluita	ja	päätöksentekoa	sekä	henkilöstöä	kos-
kien.	Opas	keskittyy	sukupuolten	tasa-arvoon	toiminnoissa,	palveluissa	ja	päätöksenteossa.

Yliopisto-opettaja	Milja	Guttorm	on		
saamelaisen	kulttuurin	asiantuntija.	
Kuva:	Giellagas-instituutti/Marko	Jouste

Toiminnot, palvelut 
ja päätöksenteko

Sukupuolten tasa-arvo pohjana 
tasa-arvolaki

Henkilöstö
(kun	organisaatio	
työllistää		
väh.	30	henkeä)

Toiminnallisen	tasa-arvon	edistäminen	
valtavirtaistamalla	tasa-arvonäkökulma	
palveluihin	ja	toimintoihin	tasa-arvolain
4	§	mukaan

Sukupuolikiintiöt	säädetyissä	
toimielimissä

Oppilaitosten	tasa-arvosuunnitelmat

Henkilöstöpoliittinen	tasa-	
arvosuunnitelma

Henkilöstöä	koskevan	tasa-arvon		
edistäminen

Yhdenvertaisuus pohjana
yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuussuunnitelma		
koskien	palveluita,	vähintään		
etnisen	yhdenvertaisuuden	
osalta

Yhdenvertaisuussuunnitelma		
koskien	henkilöstöä,	vähintään		
etnisen	yhdenvertaisuuden	
osalta

Esimerkki 3. Saamelaiset asiakkaina
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelman laadinnan aikana nousi esiin tarve 
tarkastella erityisryhmänä alueen saamelaisia 
ja ELY-keskuksen palveluita heidän näkökul-
mastaan. Uudessa suunnitelmassa nostetaan 
saamelaiset asiakasryhmänä erityistarkaste-
luun. Suunnitelmassa tullaan huomioimaan 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma. Onko 
saamelaisnaisilla ja -miehillä erilaisia tarpeita 
ELY-keskuksen palveluiden osalta ja millaisia ja 
kuinka niitä tulisi kehittää?

TAULUKKO	2.	Velvoitteet	tasa-arvon	ja	yhdenvertaisuuden	edistämiseen	valtionhallinnossa	ja	
kunnissa.	(Tanhua,	Mustakallio	ja	Säkäjärvi	2011)
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3.2.	Valtavirtaistaminen	tasa-arvolaissa
Tasa-arvolaissa	on	säädetty	julkiselle	sektorille	velvoite	tasa-arvon	valtavirtaistamiseen.	Lain	4	
pykälässä	ei	käytetä	käsitettä	valtavirtaistaminen.	Kuitenkin	 lain	valmisteluasiakirjoista5	selvi-
ää,	että	lain	4	pykälässä	velvoitetaan	sukupuolten	tasa-arvon	edistämiseen	valtavirtaistamisen	
periaatteella.	

Seuraavassa	käsitellään	tarkemmin	sitä,	mitä	tasa-arvolain	4	pykälässä	tarkoitetaan	julkis-
ten	 viranomaisten	 velvoitteella	 tasa-arvon	 valtavirtaistamiseen.	 Lain	 4	 pykälän	 kaikkien	 mo-
menttien	tulkinnan	läpikäynti	osoittaa,	miten	monipuolinen	lain	4	pykälän	sisältö	on.

4 § (15.4.2005/232) 
Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-ar-
voa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallin-
to- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen 
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon  
1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Lain	4	pykälän	mukaan	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	tulee	kattaa	viranomaisten	kaikki	toiminta,	
kuten	asioiden	valmistelu,	suunnittelu,	päätöksenteko,	seuranta	ja	arviointi.	Hallituksen	esitykses-
sä	tasa-arvolain	uudistamiseksi	vuonna	2005	painotetaan	lain	4	pykälän	osalta	sitä,	että	tasa-arvo	
tulee	valtavirtaistaa	myös	tilastointiin	sekä	tutkimus-	ja	selvitystoimintaan.	Esimerkiksi	henkilöitä	
koskevat	tilastot	tulee	laatia	siten,	että	tiedot	voidaan	esittää	ja	analysoida	sukupuolen	mukaan	
eriteltyinä.	Samoin	toimintaa	kuvaavat	tunnusluvut	tulee	esittää	sukupuolen	mukaan	eriteltyinä.	
Edelleen	hallituksen	esityksen	mukaan	valtavirtaistamisen	tulee	kattaa	myös	 johtaminen,	 johta-
miskoulutus	ja	henkilöstökoulutus.	Kaikessa	johtamisessa	on	arvioitava	asioita	ja	ratkaisuja	myös	
sukupuolten	tasa-arvon	kannalta.	Koulutuksella	on	annettava	sekä	johdolle	että	henkilöstölle	val-
miudet	tasa-arvon	huomioon	ottamiseen	kaikessa	toiminnassa.6	

Neljännessä	pykälässä	mainittu	tavoitteellisuus	ja	suunnitelmallisuus	tarkoittavat,	että	tasa-
arvon	valtavirtaistamista	 tulee	toteuttaa	tavoitteellisesti	 ja	suunnitelmallisesti.	Tavoitteet	val-
tavirtaistamiselle	voidaan	asettaa	organisaation	strategiatyössä.	Organisaation	strategiatasolla	
asetetut	tavoitteet	ohjaavat	palvelujen	ja	ohjausjärjestelmien	kehittämistä	tasa-arvon	kannal-
ta.	Valtavirtaistamisen	suunnitelmallisen	etenemisen	varmistamiseksi	voidaan	myös	laatia	ns.	
toiminnallinen	 tasa-arvosuunnitelma	 (valtavirtaistamissuunnitelma).	 Keskeisintä	 on,	 että	 val-
tavirtaistamisen	toteuttamisessa	edetään	tavoitteellisesti	ja	suunnitelmallisesti.	Konkreettiset	
tavat	varmistaa	tavoitteellisuutta	 ja	suunnitelmallisuutta	voivat	vaihdella	organisaatioiden	ti-
lanteiden	ja	yleisten	toimintatapojen	mukaan.7		

Lain	4	pykälässä	on	myös	velvoite	kehittää	hallinnon	toimintaa.	Viranomaisten	tulee	luoda	
ja	vakiinnuttaa	sellaisia	toimintatapoja,	 joilla	varmistetaan	naisten	 ja	miesten	välisen	tasa-ar-
von	edistäminen.8	Tässä	lain	kohdassa	tuodaan	esiin	se	olennainen	vaatimus,	että	tasa-arvon	
valtavirtaistaminen	tarkoittaa	uudenlaisten	sukupuolinäkökulman	huomioon	ottavien	toimin-
tatapojen	ja	sukupuolitietoisen	työn	kehittämistä.	Laki	velvoittaa	myös	juurruttamaan	uudet	
tasa-arvoa	edistävät	toimintatavat.	

		5	HE	195/2004	vp.	
		6	HE	195/2004	vp.					
		7	vrt.	samansuuntainen	tulkinta	Ahtela – Bruun – Koskinen – Nummijärvi - Saloheimo 2006,	229.	
		8	HE	195/2004	vp.
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		5	HE	195/2004	vp.	
		6	HE	195/2004	vp.					
		7	vrt.	samansuuntainen	tulkinta	Ahtela – Bruun – Koskinen – Nummijärvi - Saloheimo 2006,	229.	
		8	HE	195/2004	vp.

Tasa-arvon	 toteutumiseen	 yksilöiden	 elämässä	 vaikuttavat	 yhteiskunnassa	 vallitsevat	 yleiset	
käsitykset	sukupuolten	rooleista,	ammattien	ja	työalojen	jakautuminen	nais-	ja	miesvaltaisiin	
sekä	 koulutuksessa	 näkyvä	 jakautuminen	 sukupuolen	 mukaan.	 Julkisten	 viranomaisten	 on	
tasa-arvon	edistämiseksi	kiinnitettävä	huomiota	myös	tällaisiin	yleisiin	olosuhteisiin,	jotka	vai-
kuttavat	sukupuolten	tasa-arvon	toteutumiseen,	eikä	pelkästään	asiakkaisiin	yksilöinä	omalla	
toimialallaan.	Tasa-arvolain	4	pykälän	mukaan	julkisten	viranomaisten	tulee	muuttaa	erityises-
ti	tällaisia	olosuhteita,	jotka	estävät	tasa-arvon	toteutumista.	

Tämä	tarkoittaa,	että	viranomaisten	on	selvitettävä	aktiivisesti	tasa-arvon	toteutumista	es-
täviä	olosuhteita.	Viranomaisilla	on	erityinen	velvollisuus	kerätä	aktiivisesti	ja	systemaattisesti	
tietoa	tasa-arvon	toteutumisesta,	tunnistaa	esteet	ja	ryhtyä	toimenpiteisiin	tasa-arvoa	estävi-
en	olosuhteiden	muuttamiseksi9.

Toimenpiteitä	tasa-arvon	esteiden	poistamiseksi	voidaan	tarvittaessa	suunnata	erityisesti	
sille	sukupuolelle,	jonka	kohdalla	on	havaittu	huomattavia	esteitä	tasa-arvon	toteutumisessa.	
Esimerkiksi	pojat	keskeyttävät	koulunkäynnin	tyttöjä	huomattavasti	useammin	ja	siksi	voidaan	
suunnitella	erityisiä	toimenpiteitä	estämään	poikien	koulupudokkuutta.

Tasa-arvolain	 4	 pykälässä	 korostetaan,	 että	 tasa-arvon	 valtavirtaistaminen	 koskee	 myös	
palvelujen	 tarjontaa	 ja	 saatavuutta.	 Velvoite	 koskee	 sekä	 viranomaisten	 itsensä	 tuottamia	
palveluita	että	yksityisen	tuottamia	palveluita,	joita	tarjotaan	julkisena	palveluna.	Tasa-arvon	
valtavirtaistaminen	 koskee	 sekä	 lakisääteisiä	 että	 harkinnanvaraisia	 palveluita.	Valtavirtaista-
minen	tarkoittaa	esimerkiksi	sitä,	että	palvelujen	tarjonnassa	otetaan	huomioon	tasapuolisesti	
sekä	 naisten	 että	 miesten	 tarpeet,	 arvostukset	 ja	 kiinnostuksenkohteet.	 Palvelujen	 tarjontaa	
voidaan	 selvittää	 tasa-arvon	 kannalta	 esimerkiksi	 käyttäjämääriä	 sekä	 käyttäjien	 tarpeita,	 ar-
vostuksia	ja	kiinnostuksen	kohteita	koskevilla	kyselyillä.	

Palvelujen	saatavuudella	tasa-arvon	kannalta	voidaan	tarkoittaa	palvelujen	tarjonnan	mää-
rää	 ja	 laatua	 suhteessa	 kysyntään.	 Se	 tarkoittaa	 myös	 tarjottujen	 palvelujen	 saavutettavuut-
ta	 ajallisesti	 sekä	 sijainnin,	 käyttökelpoisuuden	 ja	 maksujen	 kannalta.10	 Esimerkiksi	 toimivat	
päivähoitopalvelut	 ovat	 tärkeä	 edellytys	 naisten	 työssäkäynnille	 ja	 tasa-arvolle	 työelämässä.	
Joustavien	työaikojen	lisääntyminen	aiheuttaa	tarpeen	myös	joustavammille	lasten	päivähoi-
tomahdollisuuksille.

§§ §§
		9	HE	195/2004	vp.	
	10	HE	195/2004	vp.	
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4. Tasa-arvon valtavirtaistaminen 
uusi näkökulma kehittämiseen

Tasa-arvon	valtavirtaistamisella	tarkoitetaan	organisaation	työn	ja	toimintatapojen	kehittämis-
tä	sukupuolten	tasa-arvon	kannalta.	Termillä	valtavirtaistaminen	halutaan	painottaa	sitä,	että	
tasa-arvo	tulee	ottaa	huomioon	organisaation	kaikissa	palveluissa	ja	toiminnoissa	ja	jokaisen	
tulee	kehittää	omaa	työtään	tasa-arvon	kannalta.	

Seuraavassa	kuvataan	mitä	tasa-arvon	valtavirtaistaminen	tarkoittaa	palvelujen	ja	toimintojen	ke-
hittämisessä	koko	organisaation,	yksittäisen	työyksikön	ja	yksittäisen	työntekijän	näkökulmasta.

4.1. Valtavirtaistaminen organisaation tasolla
Koko	organisaation	tasolla	tasa-arvon	valtavirtaistaminen	sisältää	seuraavat	toiminnot:	

Tasa-arvon	valtavirtaistamista	palvelujen	kehittämiseen	johdetaan	organisaatio	
tasoisesti	kuten	mitä	tahansa	muutakin	palvelujen	kehittämistä	(tätä	kuvataan	
tarkemmin	luvussa	6).	
Palvelujen	käyttöä	koskeva	tieto	tuotetaan/hankitaan	sukupuolen	mukaan	
eriteltynä.
Organisaatiossa	edellytetään,	että	palvelujen	ja	toimintojen	laatua	ja	toimivuutta	
arvioidaan	systemaattisesti	eri	sukupuolten	kannalta	sekä	kehitetään	sellaisia	
toimintatapoja,	joilla	varmistetaan	tasa-arvoiset	palvelut	ja	toiminnot.
Varmistetaan,	että	henkilöstöllä	on	riittävä	asiantuntemus	ja	osaaminen		
tasa-arvon	valtavirtaistamiseen	omassa	työssään	ja	työyksiköissään.

4.2. Valtavirtaistaminen työyksikössä
Valtavirtaistamisen	organisaatiotasoinen	johtaminen	on	tärkeää.	Työyksikössä	voidaan	kuiten-
kin	käynnistää	valtavirtaistaminen,	vaikka	asian	johtaminen	ja	organisoiminen	koko	organisaa-
tion	tasolla	olisi	vielä	alussa.	Näin	voidaan	saada	nopeasti	käyntiin	vuoropuhelu	kehittämisestä	
kerääntyvän	kokemuksen	ja	siitä	johtuvien	laajempien	linjaustarpeiden	välille.	

Uudet	 sukupuolinäkökulman	 huomioon	 ottavat	 toimintatavat	 on	 luotava	 itse	 jokaisessa	
työyksikössä.	Niitä	ei	voida	tuoda	valmiina	työyksikköön	organisaation	johdosta	tai	ulkopuo-
lelta.	 Usein	 odotetaan	 ulkopuoliselta	 asiantuntijalta	 tai	 organisaation	 omalta	 tasa-arvoasian-
tuntijalta	 valmiita	 ratkaisuja.	 Toimintatapojen	 kehittämiseen	 voidaan	 tarvittaessa	 hankkia	

•

•

•

•

Esimerkki 4. Integrering av könsperspektivet
Mistä ilmaisu tasa-arvon valtavirtaistaminen tulee? Kansainvälisesti käytetty englanninkieli-
nen termi ”gender mainstreaming” on käännetty suomeksi tasa-arvon valtavirtaistaminen. 
Ruotsin kielessä käytetään samasta asiasta ilmaisua ”integrering av könsperspektivet”. Ruot-
sinkielinen ilmaisu tuo esiin, että kyse on sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä kaikkeen 
toimintaan. Ruotsinkielellä käytetään myös termejä ”integrering av jämställdhetsperspektiv”, 
”jämställdhetsintegrering” ja ” integrering av genusperspektiv”.
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ulkopuolista	asiantuntija-apua	valtavirtaistamisen	 ja	 tasa-arvon	perusasioista.	Viime	kädessä	
toimintatapojen	kehittäminen	on	kuitenkin	tehtävä	itse	omassa	työyksikössä.

Valtavirtaistamista	ei	pidä	jättää	yksittäisten	henkilöiden	vastuulle,	vaan	hyvä	tapa	on	luo-
da	 työparit	 tai	 tiimit	 kehittämään	 uusia	 toimintatapoja.	 Käytännössä	 kehittämistyö	 riippuu	
paljon	myös	siitä,	minkälaisiin	toimintoihin	tai	palveluihin	tasa-arvoa	valtavirtaistetaan.	Siksi	
valtavirtaistamisen	 toteuttamismalleja	 ei	 voida	 siirtää	 mekaanisesti	 työyksiköstä	 toiseen	 sa-
massakaan	organisaatiossa.

KUVIO 2. Kuvaus siitä, miten uusia toimintamalleja ei voida tuoda valmiina työyk-
sikköön ulkopuolelta ja yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten valtavirtaistaminen 
tulee työyksikössä käynnistää. (Säkäjärvi ja Mustakallio 2011)

Työyksikkö

Uudet sukupuolinäkökulman

huomioonottavat toimintatavat
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Esimerkki 5. Tasa-arvovastaava sisäisenä valtavirtaistamiskonsulttina
Meija Tuominen toimii suunnittelijana Vantaan kaupungin vapaa-aika- ja asukaspalvelut -
toimialan hallinnossa.

1. Mikä on tehtäväsi ja roolisi Vantaan kaupungin tasa-arvotyössä? 
Vantaalla tehdään selkeä ero henkilöstöpoliittisen ja toiminnallisen tasa-arvotyön välillä. 
Toiminnallisen työn kaupunkitasoinen kehittämisvastuu on määritelty johtosäännöin va-
paa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnalle ja toimialalle, joten minulle tämän alan asian-
tuntijana määritellään vuosittain tietty määrä työaikaa koko organisaation toiminnallisen 
tasa-arvotyön edistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä toimialojen relevanttien toimijoi-
den kanssa. Edistäminen tarkoittaa sitä, että pidän tasa-arvoasiaa esillä ja agendalla sopivin 
tavoin ja kehittäminen sitä, että esimerkiksi tuen toimialoilla tehtävää sukupuolivaikutusten 
arviointia. Olen siis jonkinlainen “unilukkari” näissä asioissa. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvon 
kanssa en ole tekemisissä lainkaan ja valtaosa työstäni on muuta kuin tasa-arvoasioita. Eril-
listä tasa-arvotoimikuntaa Vantaalla ei ole ja mielestäni se on hyvä asia.

2.	Mikä	on	antoisinta	työssäsi	tasa-arvon	edistämisessä?
Sukupuolen merkityksen näkeminen ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen on eden-
nyt Vantaalla viime vuosina tavalla, josta en aikanaan uskaltanut edes haaveilla. Olen myös 
saanut tehdä yhteistyötä viisaiden ihmisten kanssa sekä talon sisällä että erilaisissa verkos-
toissa. Pidän myös tällaisen työn pioneeriluonteesta.

3.	Mitkä	ovat	suurimmat	haasteesi	työssäsi	tasa-arvon	edistämisessä?	
Suomalaisten ylimielisyys tasa-arvoasioissa, sukupuolisokeus ja se, että tasa-arvon kuvitel-
laan vaan hoituvan itsestään. Tai että minä teen suvaamisen ja ajattelemisen muiden puo-
lesta eli “tuon tasa-arvon tullessani”. Lisäksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhde on mo-
nimutkainen asia ja toimenkuvaani kuuluu kummankin näiden edistäminen.

-	Olen	jonkinlainen	unilukkari	tasa-arvoasioissa,	kertoo	
suunnittelija	Meija Tuominen	Vantaan	kaupungista.		
Asenteet	tasa-arvoa	kohtaan	ovat	yleisesti	kunnossa,	mutta	
ongelma	on	siinä,	että	viranhaltijat	eivät	koe	tarvetta	toimia	
itse	tasa-arvon	hyväksi.	Kuva:	Pia	Sevelius
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4.3. Valtavirtaistaminen viranhaltijan tehtävänä
Yksittäisen	 viranhaltijan	 näkökulmasta	 valtavirtaistaminen	 tarkoittaa	 oman	 ammattiosaami-
sen	ja	sukupuolinäkökulman	yhdistämistä.	Se	merkitsee	omaan	työhön	liittyvien	tasa-arvoky-
symysten	selvittämistä	sekä	motivaatiota	ja	taitoa	kehittää	omaa	työtä	sukupuolten	tasa-arvon	
kannalta.	

Viranhaltijan	tulee	ottaa	käyttöön	”sukupuolisilmälasit”	ja	katsoa	omaa	työtään	niiden	läpi.	
”Sukupuolisilmälaseilla”	tarkastellaan	asioita	toisaalta	naisnäkökulmasta	ja	toisaalta	miesnäkö-
kulmasta	sekä	sukupuolten	tasa-arvon	kannalta.11

OMA AMMATTIOSAAMINEN + SUKUPUOLINÄKÖKULMA

= SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

Taito kehittää omaa työtä 
uusista näkökulmista

Motivaatio tarttua uuteen 
kehittämistyöhön

Siispä laitan 
sukupuolisilmälasit

päähän

Omaan työhön liittyvien
tasa-arvo kysymysten selvittäminen

KUVIO 3. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen viranhaltijan näkökulmasta.  
(Mustakallio ja Säkäjärvi 2011)

Esimerkki 6. Sukupuolinäkökulma peruspalvelujen arvioitsijan työssä
Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toteuttaman vuosittai-
sen peruspalvelujen arviointiprosessin tueksi ja työvälineeksi laaditaan arvioinnin tekijöille 
ja kirjoittajille ohjeistus, joka sisältää teknisten ohjeiden lisäksi muun muassa kunkin arvi-
ointikierroksen kannalta keskeiset huomioitavat seikat sekä arviointiprosessin kehittämisen 
kohteet. Valtavirtaistamisprosessin aikana tuotettiin käsikirjaan ohjeistus, mitä sukupuolinä-
kökulmalla tarkoitetaan, kuinka se tulisi ja kuinka se voidaan huomioida peruspalvelujen 
arvioinnissa. Käsikirjaohjeistuksen rinnalle tarjottiin arvioitsijoille henkilökohtaista konsultaa-
tiota. Ohjeistus löytyy tästä oppaasta työväline-osiosta.

11		Käsikirjassa	valtavirtaistamisen	toteuttamisesta	valtion	keskushallinnossa	on	käytetty	vertauskuvaa	sukupuolisilmälaseista		

kun	arvioidaan	toimintoja	sukupuolinäkökulmasta.	Sukupuolisilmälasit	käytössä.	Sosiaali-	ja	terveysministeriön	julkaisuja	2009:13.
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�. Valtavirtaistamisen työvaiheet

Tasa-arvon	valtavirtaistamisella	tarkoitetaan,	että	sukupuolten	tasa-arvoa	edistetään	tietoisesti	
kaikessa toiminnassa.	Pidemmän	tähtäimen	tavoitteena	tasa-arvon	valtavirtaistamisessa	tulee	
olla	pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kehittämistyö,	 joka	perustuu	organisaation	strategiasuun-
nitteluun.	 Kuitenkin	 toteuttaminen	 voidaan	 ja	 usein	 aloitetaankin	 jostain	 perustoiminnosta,	
vaikka	tasa-arvon	valtavirtaistamista	ei	olisikaan	vielä	kirjattu	organisaation	strategiaan.	

Valtavirtaistamisen	toteuttaminen	on	jatkuva	kehittämisen	prosessi,	 jossa	uutta	ajattelua	
ja	 toimintatapaa	 omaksutaan	 asteittain.	Valtavirtaistamisen	 soveltaminen	 kannattaa	 aloittaa	
muutamista	pilottikohteista	ja	laajentaa	vähitellen	uusiin	asioihin,	kunnes	se	on	saatu	vallitse-
vaksi	toiminnan	tavaksi	koko	organisaatiossa.	Useissa	kunnissa	esimerkiksi	toteuttaminen	on	
aloitettu	yhdeltä	tai	muutamalta	toimialalta,	kuten	liikunta-	tai	kulttuuripalveluista.

Tasa-arvon	valtavirtaistamisella	viitataan	siihen	toimintaperiaatteeseen,	että	sukupuolten	
tasa-arvoa	edistetään	kaikessa	toiminnassa.	Valtavirtaistamisen	yhteydessä	on	käytetty	myös	
käsitettä	sukupuolivaikutusten	arviointi	(suvaus).	Sillä	on	tarkoitettu	keskeistä	menetelmää	val-
tavirtaistamisen	toteuttamisessa.	Menetelmänä	sukupuolivaikutusten	arviointia	voidaan	kuva-
ta	seuraavasti:	Suvauksessa	tehdään	sukupuoli	näkyväksi	palvelujen	käytössä	ja	toiminnoissa	
sekä	arvioidaan,	mikä	merkitys	sukupuolella	on	eri	palveluissa	ja	toiminnoissa.	Arviointia	teh-
täessä	selvitetään,	mitä	eroja	sukupuolten	välillä	on	palvelujen	kannalta.	Lisäksi	analysoidaan,	
miten	eroja	sukupuolten	kesken	tulee	ottaa	huomioon,	jotta	palvelut	ovat	tasa-arvoisia.	Tässä	
oppaassa	kuitenkin	kuvataan	koko	arvioinnin	ja	kehittämisen	prosessia	valtavirtaistamisen	kä-
sitteen	alla,	eikä	käytetä	käsitettä	sukupuolivaikutusten	arviointi.
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Tasa-arvon	valtavirtaistaminen	käynnistetään	omassa	työssä	tai	työyksikössä	seuraavilla	työ-
vaiheilla:	

1.	Tarkastellaan,	onko	sukupuolella	merkitystä	palveluissa	ja	toiminnoissa
2.	Valitaan	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	kohteet
3.	Kuvataan	yhteinen	visio	tasa-arvosta	valitussa	kohteessa
4.	Hankitaan	tietoa	sukupuolinäkökulmasta	ja	sukupuolten	tasa-arvon	toteutumisesta
5.	Analysoidaan,	mitä	sukupuoli	merkitsee	valituissa	toiminnoissa	
6.	Luodaan	tasa-arvoa	edistäviä	toimenpiteitä	ja	toimintatapoja
7.	Arvioidaan	valtavirtaistamisen	etenemistä	prosessin	aikana

KUVIO 4. Tasa-arvon  
valtavirtaistaminen  
syklisenä kehittämis- 
prosessina.  
(Säkäjärvi 2011)
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Organisaation	toimintojen	valtavirtaistaminen	ei	 tarkoita	sitä,	että	nämä	työvaiheet	suoritet-
taisiin	vain	kertaalleen.	Sen	sijaan	kyse	on	toistettavasta	 ja	kerta	kerralta	syventyvästä	kehit-
tämisestä.	 Tätä	 havainnollistaa	 edellä	 esitetty	 kuvio	 4.	 Se	 kuvaa,	 miten	 valtavirtaistamiselle	
asetetaan	uusia	tavoitteita	 ja	 työtä	syvennetään	 laadullisesti	korkeammalle	tasolle	aina,	kun	
lähdetään	toteuttamaan	uudelleen	näitä	seitsemää	työvaihetta.	

Esimerkki 7. ”Maailma on erilainen suvaajan silmin”
Vantaan vammais- ja vanhuspalveluissa toimintaa kuvaavat tunnusluvut arvioitiin sukupuol-
ten tasa-arvon näkökulmasta. ”Maailma on erilainen suvaajan silmin”, totesi tulosaluejohtaja. 
Sukupuolen mukaan eriteltynä tunnusluvut näyttävät erilaisilta kuin vain keskimääräisinä lu-
kuina esitettyinä. Ne kertovat toiminnoista tarkemmin. Eritellyt tunnusluvut antavat parem-
man pohjan toimintojen vaikuttavuuden kehittämiseen. Tästä lähtien tunnusluvut esitetään 
sukupuolen mukaan eriteltynä.

Esimerkki 8. Oivallus Laitilan uimahallin remontista
Kun Laitilan kaupungissa pohdittiin ensimmäisen kerran liikuntapalveluja sukupuolten tasa-
arvon kannalta, syntyi oivallus siitä, että uimahallin remontti voitaisiin tehdä toisella tavalla. 
Liikuntasihteeri tiesi jo entuudestaan, että uimahallin käyttäjistä selvä enemmistö on nai-
sia. Otantaan perustuvalla laskennalla varmistettiin, että naisten osuus oli 60,2 % ja miesten 
osuus 39,8 %. Uimahalli on kuitenkin aikoinaan rakennettu niin, että miehille on tehty isom-
mat pukutilat ja naisille pienemmät. Naiset lapsineen ovat nyt siis ahtaasti pienemmissä 
pukutiloissa. Uimahallin jo tiedossa olevan remontin suunnitelmaa päätettiin heti muuttaa 
niin, että nykyiset isommat miesten pukutilat kunnostetaan naisille ja nykyiset naisten puku-
tilat miehille. Näin pukutilat saadaan vastaamaan paremmin käyttäjien sukupuolijakaumaa 
ja palvelujen laatu käyttäjien kannalta paranee.

Tasa-arvon	valtavirtaistaminen	tuo	Laitilan	naisille	 ja	 lapsille	väljemmät	uimahallin	pukutilat.	
Kuva:	Laitilan	Sanomat/Solina	Saarikoski

Käytännössä	 valtavirtaistaminen	 ei	 aina	 kuitenkaan	 etene	 suoraviivaisesti,	 vaan	 tärkeitä	 rat-
kaisuja	voi	syntyä	jo	prosessin	alkuvaiheissa	uusien	oivallusten	myötä	tai	aikaisemman	tiedon	
pohjalta.	
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Kun	kaikki	 työvaiheet	on	toteutettu	ensimmäisen	kerran	valituissa	pilottikohteissa,	on	tärke-
ää	arvioida	tehtyä	valtavirtaistamista.	Saatuja	kokemuksia	ja	opittua	voidaan	siten	hyödyntää	
työn	syventämisessä	sekä	valtavirtaistamisen	käynnistämisessä	uusissa	kohteissa.	Kun	valtavir-
taistamisen	toteuttamista	jatketaan,	päästään	arvioinnin	pohjalta	asettamaan	sille	laajempia	
ja	syvempiä	tavoitteita.	Esimerkiksi	valtavirtaistamisessa	on	keskeistä	hankkia	ja	käyttää	suku-
puolen	mukaan	eriteltyä	määrällistä	ja	laadullista	tietoa.	Ensimmäisellä	kerralla	tehdään	perus-
kartoitus	käytettävissä	olevasta	tiedosta	sekä	tiedontarpeesta.	Seuraavalla	kerralla	kehitetään	
organisaation	 tiedon	 tuotantoa	 niin,	 että	 organisaation	 tietojärjestelmistä	 saadaan	 jatkossa	
automaattisesti	tarvittavia	sukupuolen	mukaisia	tietoja.	

Joka	kerta	kun	eri	työvaiheet	sisältävä	valtavirtaistamisen	prosessi	on	käyty	läpi,	tulee	juur-
ruttaa	 sen	 tuloksena	 aikaansaadut	 uudet	 toimintatavat.	 Tällä	 varmistetaan	 uudenlaisten	 su-
kupuolten	tasa-arvoa	edistävien	toimintatapojen	pysyvyys	ja	tuetaan	kehittämispanostusten	
vaikuttavuutta.	

Valtavirtaistaminen	 nousee	 uudelle	 tasolle,	 kun	 toteuttajat	 vaihtavat	 kokemuksia	 sekä	
organisaatioiden	sisällä	että	niiden	välillä.	Vertaisoppimista	voidaan	hyödyntää	myös	valtion-
hallinnon	organisaatioiden	ja	kuntien	kesken.	Lisäksi	valtavirtaistamisen	kehittämistä	voidaan	
tukea	koulutuksella	ja	muulla	asiantuntija-avulla.

Tasa-arvon	 valtavirtaistaminen	 on	 yksi	 kehittämisen	 näkökulma	 organisaatioiden	 toimin-
taan.	 Siihen	 panostaminen	 voi	 vaihdella	 organisaatioiden	 tilanteiden	 mukaan,	 eikä	 valtavir-
taistamisen	tarvitsekaan	edetä	koko	ajan	samalla	vauhdilla	ja	painoarvolla.	Tärkeintä	on,	että	
jatkuvuus	pystytään	takaamaan	säännöllisellä	seurannalla	ja	arvioinnilla.

Seuraavaksi	kuvataan	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	käynnistäminen	vaihe	vaiheelta	anta-
en	vinkkejä,	neuvoja	ja	esimerkkejä	toteutuksesta	organisaatiossa	tai	työyksikössä.
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1. työvaihe:  Tarkastellaan, missä palveluissa ja toiminnoissa  
  sukupuolella on merkitystä  
Sukupuolella	 ei	 ole	 merkitystä	 kaikissa	 toiminnoissa	 tai	 palveluissa.	 Kuntien	 palvelut	 kohdis-
tuvat	useimmiten	suoraan	asukkaisiin.	Kunnissa	onkin	enemmän	poikkeus,	jos	sukupuolella	ei	
ole	merkitystä	palveluiden	järjestämiselle.	Valtion	aluehallinnon	toiminnot	kohdistuvat	usein	
välillisemmin	 kansalaisiin.	 Ennen	 kaikkea	 valtionhallinnossa	 tasa-arvon	 valtavirtaistaminen	
kannattaa	aloittaa	arvioimalla,	onko	sukupuolella	merkitystä	eri	toiminnoissa	eli	toimintojen	
sukupuolirelevanssin	tarkastelulla.

Kun	sukupuolella	on	merkitystä	palvelulle	tai	toiminnolle,	sukupuolinäkökulma	on	otetta-
va	 huomioon	 palvelun	 tai	 toiminnon	 suunnittelussa,	 kehittämisessä	 ja	 toteuttamisessa.	 Seu-
raavassa	taulukossa	on	kysymyksiä,	joiden	avulla	esimerkiksi	voidaan	arvioida	onko	sukupuo-
lella	merkitystä.	

Joissain	asioissa	lainsäädäntö	kieltää	kiinnittämästä	huomiota	asianosaisen	sukupuoleen.	Tämä	
on	tavallista	lupahallinnossa.	Esimerkiksi	päätettäessä	taksiluvista,	rakennusluvista,	ympäristö-
luvista	ja	ravintoloiden	anniskeluluvista	luvanhakijoiden	sukupuolella	ei	saa	olla	merkitystä.

Sukupuolirelevanssin	 arvioinnissa	 on	 tarkoituksena	 selvittää	 sellaisia	 sukupuolten	 välisiä	
eroja,	joilla	on	merkitystä	kyseisen	toiminnon	tai	palvelun	kannalta.	Eroja	voi	olla	esimerkiksi	
palvelujen	käytössä,	palvelujen	käyttäjien	tarpeissa	ja	ihmisten	toiminta-	tai	käyttäytymismal-
leissa	suunnittelun	kohteena	olevassa	toiminnassa.		

Palvelujen	käytössä	voidaan	havaita	helposti	eroja	sukupuolten	välillä	esimerkiksi	terveys-
palveluissa,	 liikuntapalveluissa	sekä	kulttuuripalveluissa.	Sen	vuoksi	 tasa-arvon	valtavirtaista-
minen	onkin	ollut	usein	helpointa	aloittaa	näistä	palveluista.	

Kyllä,	millaisia?

Arvioitava	palvelu/toiminto:

1.	Kieltääkö	asiaa	koskeva	lainsäädäntö	kiinnittämästä	huomiota	sukupuoleen?	
												kyllä																						ei

2.	Kohdistuuko	palvelu/toiminto	tai	niiden	vaikutukset	ihmisiin?	
												välittömästi								välillisesti

3.	Onko	sukupuolten	välillä	merkityksellisiä	
				eroja	palvelun	tai	toiminnon	kannalta?	
				Esimerkiksi

a)	Palvelun	käytössä	
	
b)	Palvelun	käyttäjien	tarpeissa	
	
c)	Toiminta-	tai	käyttäytymismalleissa	
				suunnitellun	kohteena	olevassa		
				toiminnassa

Ei,	perustelut?

TAULUKKO	3.	Palvelun	tai	toiminnon	sukupuolirelevanssin	arviointi	ts.	arvioidaan	onko	suku-
puolella	merkitystä	palvelussa	tai	toiminnossa.	(Mustakallio	ja	Säkäjärvi	2011)
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Palvelujen	käyttäjien	tarpeissa	voidaan	löytää	eroja	sukupuolten	välillä	muun	muassa	vanhus-
palveluissa.	Esimerkiksi	kotona	asumisen	edellytyksissä	ja	tarvittavassa	tuessa	on	eroja	ikäänty-
neiden	naisten	ja	miesten	välillä,	koska	perheissä	on	ollut	yleensä	selvä	sukupuolen	mukainen	
työnjako	kotitöissä.
	 	 	 	 	 	Naisille	 ja	miehille	 tyypilliset	 toimintamallit	ovat	erilaisia	esimerkiksi	 liikenteessä.	Naiset	
käyttävät	enemmän	julkista	liikennettä	ja	kevyen	liikenteen	väyliä.	Miehet	taas	liikkuvat	enem-
män	henkilöautoilla.	Näin	ollen	julkisen	liikenteen	kehittäminen	on	tärkeää	myös	tasa-arvon	
näkökulmasta,	 sillä	 huonot	 julkisen	 liikenteen	 palvelut	 haittaavat	 erityisesti	 naisia,	 nuoria	 ja	
lapsia.

Liian	herkästi	saatetaan	vetää	johtopäätös,	ettei	sukupuolella	ole	toiminnassa	merkitystä,	
jos	toiminta	ei	kohdistu	välittömästi	ihmisiin.	Sen	vuoksi	aina	kun	toiminnalla	ei	ole	välittömiä	
vaikutuksia	 ihmisiin,	 on	 selvitettävä,	 onko	 toiminnoilla	 tai	 palveluilla	 välillisiä	 vaikutuksia	 ih-
misiin.	Esimerkiksi	maankäytön	suunnittelun	ratkaisuilla	voi	olla	erilaisia	välillisiä	vaikutuksia	
eri	sukupuolten	kannalta,	vaikka	suunnittelun	välittömät	perusteet	ovat	tavallisesti	sukupuo-
lineutraaleja.	Kaavoituksen	sosiaalisten	vaikutusten	arviointiin	onkin	tärkeää	sisällyttää	myös	
arviointi	eri	sukupuolten	kannalta.	

Esimerkki 9. Peruspalvelujen arvioinnin valtavirtaistamisen kohteet
Peruspalvelujen arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen perustehtävä, jossa arvioi-
daan valtion ja kuntien peruspalveluita, niiden saatavuutta ja tasoa, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo huomioiden. Arviointityötä johtaa ja ohjaa valtiovarainministeriö, joka laatii vuosisuun-
nitelman arviointikohteista sekä vuosittain vaihtuvista teemoista. Erikoistumistehtävänsä 
mukaisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa peruspalvelujen alueellisen saata-
vuuden arvioinnin kehittämisestä sekä siihen liittyvän Patio – tietojärjestelmän sisällöllisestä 
kehittämisestä. Vuoden 2011 peruspalvelujen arviointiin sisällytettiin ensimmäisen kerran 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja arviointikysymyksiksi, joissa sukupuolinäkökul-
ma otetaan huomioon, valikoituivat:

1. Kuinka suuri osa yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?
2. Onko läheisväkivalta vähentynyt vuodesta 2010?
3. Onko lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta vähentynyt vuodesta 2010?

Esimerkki 10. Lupapäätös
Lupahallinnossa ei hakijan sukupuolella saa lainsäädännön mukaan olla merkitystä. Esimer-
kiksi hakijan sukupuoli ei saa vaikuttaa taksiluvan saamiseen. Taksin käyttäjän näkökulmasta 
kuljettajan sukupuolella voi olla joskus merkitystä. Toisinaan toivotaan mieluummin nais- tai 
mieskuljettajaa. Lupapäätöksiä tehtäessä ei tähän asiaan voida kuitenkaan puuttua. Taksi-
alan miesvaltaisuuteen on vaikutettava toisenlaisilla keinoilla, esimerkiksi kannustamalla 
naisia hakeutumaan alalle. 
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Valtavirtaistaminen	on	tiimityötä.	Lapin	ELY-keskus.	Kuva:	Eija	Leinonen

Sukupuolirelevanssin	 tarkastelu	 tulee	 tehdä	 useampien	 viranhaltijoiden	 yhteistyönä,	 esimer-
kiksi	 kunnissa	 toimialan	 tai	 tulosalueen	 johtoryhmässä	 tai	 toiminnosta	 vastaavien	 viranhalti-
joiden	yhteistyönä.	

 2. työvaihe:  Valitaan tasa-arvon valtavirtaistamisen kohteet
Sukupuolinäkökulmalla	on	usein	merkitystä	organisaation	tai	työyksikön	monissa	toiminnois-
sa	 ja	 palveluissa.	 Kun	 lähdetään	 ensimmäisen	 kerran	 käynnistämään	 tasa-arvon	 valtavirtais-
tamista,	kannattaa	kuitenkin	valita	pilottikohteiksi	 rajattu	määrä	toimintoja,	 jotta	kehittämis-
työtä	pystytään	oikeasti	toteuttamaan.	Esimerkiksi	Laitilan	kaupungissa	valittiin	ensimmäisellä	
kerralla	kohteiksi	liikuntapalvelut,	aikuissosiaalityön	kuntouttava	työtoiminta	ja	musiikkiopisto.	
Työ	voidaan	aloittaa	myös	sellaisista	toiminnoista,	 joissa	on	havaittu	puutteita	tasa-arvon	to-
teutumisessa	tai	joissa	sukupuolella	arvioidaan	olevan	suuri	merkitys.	

Esimerkki 11. Valtavirtaistaminen peruspalvelujen arvioinnissa
Peruspalvelujen arviointi on mittava, kerran vuodessa AVI:oissa ja ELY-keskuksissa tehtävä 
arviointiprosessi, jossa arvioidaan sekä kuntien että valtionhallinnon peruspalveluita. Arvi-
oinnin perusaineisto on osin ollut sukupuolijaoteltua, mutta tätä tietoa ei ole johdonmukai-
sesti hyödynnetty. Arviointikohteiden valintaprosessissa ei ole lähtökohtaisesti huomioitu 
sukupuolen merkitystä. Valtavirtaistamisen alkuvaiheessa sukupuolen huomioon ottamis-
vaihtoehtoja punnittiin laajasti: 
1. selvitetäänkö varsinaisen arviointiprosessin sukupuolirelevanssi, 
2. onko ko. prosessi (suunnittelu ja toteutus) tarpeellista nimetä itsenäiseksi 
   kehityskohteeksi vai 
3. arvioidaanko varsinaiset sisällöt eli peruspalvelut. 
   Selkeimmin pohdinnan aikana nousi esiin tarve aloittaa nimenomaan arviointiprosessin 
   substanssista eli arvioitavista peruspalveluiden ja toiminnoista.  



2�

Esimerkki 12. Valtavirtaistaminen Uuden Oulun palveluissa
Oulun seudun kuntaliitosprosessin palveluiden järjestämisen toimikunnan tehtävinä ovat pal-
velujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa, palvelujen periaatteet ja palvelujen järjestä-
misen valmistelun ohjaus. Työtä tehtiin muun muassa eri toimijat yhteen kokoavissa työsemi-
naareissa, joissa palveluja arvioitiin - tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulmat mukaan lukien 
– lasten ja lapsiperheiden, nuorten työllisyystoimenpiteiden – ja palveluiden (nuorten ja nuor-
ten aikuisten palvelut), terveyspalveluiden ja työhyvinvoinnin (aikuisväestön ja työikäisten pal-
velut), ikäihmisten palveluiden ja erilaisten erityisryhmien palveluiden näkökulmista.

Esimerkki 13. Ensin tehdään pilotti
Vantaalla edetään sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvauksen) toteuttamisessa soveltaen 
pilotointia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vuonna 2009 toteutettiin viranhaltijoi-
den suvauskoulutus ja tämän jälkeen jokaisella toimialalla tuli toteuttaa vähintään yksi su-
vauspilotti kuluvalla valtuustokaudella 2009 – 2012. Taloussuunnitelmakauden 2011–2014 
tavoitteeksi asetettiin, että suvaus vakiintuu kaikilla toimialoilla. Vuonna 2011 jokainen toimi-
ala suvaa vähintään yhden vastuullaan olevan kaupunkitasoisen tavoitteen talousarviossa.

Monitoimijaiset	työseminaarit	uuden	Oulun	palveluiden	kehittämisessä.	Kuva:	Eija	Leinonen
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3. työvaihe:  Kuvataan yhteinen visio tasa-arvosta  
  valitussa kohteessa
Ihmisille	sukupuolten	tasa-arvo	voi	tarkoittaa	monenlaisia	asioita.	Kun	kehittämisen	kohteeksi	
otetaan	tasa-arvo	palveluissa,	päätöksenteossa	ja	toiminnoissa,	viranhaltijoille	tulee	todennä-
köisesti	hyvinkin	monenlaisia	mielikuvia	siitä	mitä	tasa-arvo	palveluissa	ja	toiminnoissa	tarkoit-
taa.	Tasa-arvoa	ei	voidakaan	lähteä	tavoittelemaan	ilman,	että	keskeiset	toimijat	muodostavat	
yhteisen	näkemyksen	siitä,	mitä	tasa-arvolla	tarkoitetaan	valtavirtaistamisen	kohteeksi	valitus-
sa	toiminnassa.	Yhteinen	näkemys	on	hyvä	kirjata	käynnistettävän	työn	pohjaksi.

Yhteisellä	 näkemyksellä	 tavoiteltavasta	 tasa-arvosta	 ohjataan	 sen	 arviointia,	 miten	 suku-
puolten	tasa-arvo	valitussa	palvelussa	tai	toiminnossa	tällä	hetkellä	toteutuu	ja	miten	palvelua	
tai	toimintoa	tulee	tasa-arvon	kannalta	kehittää.	Tarkkaa	tasa-arvon	tavoitetilaa	ei	käytännössä	
yleensä	pystytä	määrittelemään	heti	työskentelyn	alkaessa.	Työskentelyä	jäntevöittää	se,	että	
tasa-arvo	linkitetään	johonkin	organisaation	tai	työyksikön	strategiseen	tavoitteeseen.	Toimin-
tojen	 kehittämisen	 tasa-arvotavoitteet	 täsmentyvät	 ja	 konkretisoituvat	 valtavirtaistamisen	
edetessä.

Kun	hahmotetaan,	mitä	tasa-arvo	tarkoittaa	yksittäisessä	palvelussa	tai	toiminnossa,	on	tär-
keää	pohtia	asiaa	monipuolisesti	ja	monenlaisten	toimijoiden	näkökulmasta.	Tämä	varmistaa	
yhteistä	sitoutumista	kehittämistyöhön.	Suositeltavaa	on	koota	jo	alusta	 lähtien	sekä	toimin-
nan	 suunnittelijoiden	 ja	 asiantuntijoiden	 että	 käyttäjien	 näkemyksiä.	 Kunnissa	 keskusteluun	
tulee	osallistaa	myös	poliittiset	päätöksentekijät.	

Esimerkiksi	yhteisen	vision	pohdinta	kunnan	palveluissa	voidaan	aloittaa	kysymällä,	mitä	
sukupuolten	tasa-arvon	toteutuminen	eri	palveluissa	tarkoittaa.	

Visio	tasa-arvoisista	liikuntapalveluista	kunnassa	voisi	sisältää	esimerkiksi	seuraavia	asioita:
kunnan	liikuntapalvelut	tarjoavat	molempia	sukupuolia	kiinnostavia	liikunta-	
mahdollisuuksia liikuntapaikat	on	varustettu	molemmille	sukupuolille	sopiviksi
kunta	tukee	tasapuolisesti	molemmille	sukupuolille	tyypillisiä	liikuntamuotoja
molempia	sukupuolia	kannustetaan	aktiivisiksi	liikkujiksi
liikuntapalvelut	kunnan	imagon	kannalta.

Visio	tasa-arvoisesta	toiminnasta	kotiseutumuseossa	voi	tarkoittaa	esimerkiksi	seuraavaa:
Kunnan	historiaa	kuvataan	monipuolisesta	näkökulmasta	naisten	ja	miesten	silmin.		
Sukupuolesta	rakennetaan	moninaista	kuvaa	sukupuolittavia	stereotyyppejä	välttäen.	
Kannustetaan	yksityisiä	lahjoittajia	tuomaan	museoon	esineitä,	jotka	kertovat	monipuo-
lisesti	kunnan	historiasta	ja	naisten	ja	miesten	toiminnasta.
Ollaan	avoimia	uusille	ideoille	ja	toimijoille,	jotka	monipuolistavat	museon	toimintaa.
Tasa-arvon	tavoitteena	ei	ole	saavuttaa	sellaista	tilannetta,	jossa	kävijäprofiili	olisi	muut-
tunut	niin,	että	kävijöinä	on	tasan	yhtä	paljon	naisia	ja	miehiä.
Järjestetään	erilaista	kaikille	avointa	toimintaa.	Arvioidaan,	miten	toiminta	olisi	kiinnos-
tavaa	monenlaisille	naisille	ja	miehille	ja	tytöille	ja	pojille,	mutta	samalla	yritetään	välttää	
sortumista	sukupuolistereotypioihin.

•

•
•
•

•

•

•
•

•
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 4. työvaihe:  Hankitaan tietoa sukupuolinäkökulmasta  
  ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta
Naisten	ja	miesten	välisen	tasa-arvon	edistämisen	toiminnoissa	ja	palveluissa	on	pohjaudutta-
va	tietoon.	Palveluita	ja	toimintoja	pystytään	arvioimaan	tasa-arvon	kannalta,	kun	käytettävis-
sä	on	sukupuolen	mukaan	eriteltyä	tietoa	toiminnoista	ja	palveluista.	Tiedonhankintaa	ohjaa	
yhteisesti	määritelty	visio	tasa-arvoisista	toiminnoista	ja	palveluista.

Tasa-arvolain	4	pykälän	mukaan	julkisilla	viranomaisilla	on	velvollisuus	hankkia	aktiivisesti	tie-
toa	erityisesti	niistä	olosuhteista,	jotka	estävät	sukupuolten	välisen	tasa-arvon	toteutumista.12	

Tiedonhankinnan	suunnittelu	kuuluu	niille	viranhaltijoille,	jotka	tekevät	valtavirtaistamista	
kyseisiin	palveluihin	 ja	toimintoihin.	Valtavirtaistamisen	perusselvityksen	toteuttamiseen	voi-
daan	tarvittaessa	käyttää	myös	ulkopuolista	asiantuntija-apua.	

Jo	tiedonhankintaa	suunniteltaessa	kannattaa	pohtia	huolellisesti	mitä	tietoa	todella	tarvi-
taan	arviointiin	eli	tiedonkokoaminen	sinänsä	ei	ole	itsetarkoitus.	Esimerkiksi	tietoa	palvelun	
käyttäjien	sukupuolesta	kannattaa	kerätä	harkiten,	jotta	jatkuvasta	systemaattisesta	tiedonke-
ruusta	ei	aiheutuisi	kohtuuttomasti	lisätyötä.	Kannattaa	välttää	turhaa	sukupuolen	kysymistä	
esimerkiksi	lomakkeissa.	On	myös	hyvä	huomioida,	että	sukupuolen	kysyminen	tai	rekisteröi-
minen	 voi	 tuntua	 epämukavalta	 etenkin	 niistä	 käyttäjistä,	 jotka	 eivät	 mielellään	 määrittele	
sukupuoltaan.	Käyttäjien	sukupuolijakoa	esimerkiksi	jäähallin	yleisöluisteluvuoroissa	tai	uima-
halleissa	voidaan	usein	arvioida	riittävän	tarkasti	otannalla	tiettyinä	aikoina.	

Tyypillisesti	tiedonhankinta	sukupuolinäkökulmasta	etenee	seuraavasti:	

	 Selvitetään,	mitä	tietoa	on	jo	saatavilla	sukupuolinäkökulmasta	

	 Selvitetään,	mitä	lisätietoa	tarvitaan

	 Suunnitellaan,	millä	menetelmillä	määrällistä	ja	laadullista	lisätietoa	hankitaan

	 Selvitetään,	miten	organisaation	tietojärjestelmiä	tulee	kehittää,	jotta	niistä
					saadaan	jatkossa	tarvittavaa	tietoa	sukupuolen	mukaan

	 Suunnitellaan	ja	päätetään,	miten	organisaation	tietojärjestelmiä	asteittain		
									kehitetään,	jotta	jatkossa	tarvittava	tieto	saadaan	sukupuolen	mukaan

	

Taulukkoon	4	on	koottu	erilaisia	menetelmiä,	joita	voidaan	käyttää	tiedon	kokoamisessa.	Arvi-
oimiseen	tarvitaan	sekä	määrällistä	että	laadullista	tietoa.	Kyseessä	oleva	asia	vaikuttaa	lopul-
ta	paljon	siihen,	minkälaista	tietoa	ja	minkälaisin	menetelmin	tietoa	on	tarkoituksenmukaista	
hankkia.	Tiedonhankinnan	suunnitteluun	soveltuvat	myös	työvaiheen	5	kysymykset.

	12		Ks.	oppaan	luku	3.2.
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TAULUKKO	4.	Tiedonhankinnan	menetelmiä	palveluiden	ja	toimintojen	arvioimiseen		
sukupuolinäkökulmasta.	(Säkäjärvi	ja	Mustakallio	2011)

              Määrällinen tieto

Aihetta	koskevat	tutkimukset	ja	selvitykset	
tasa-arvo-/sukupuolinäkökulmasta

Laadullinen tieto

Sukupuolen	mukaan	eritellyt	tilastot		
arvioitavista	toiminnoista	ja	palveluista	
					-	Oman	organisaation	toimintoja	ja	palveluja	
							koskevat	tilastot	ja	tunnusluvut	
					-	Valtavirtaistamista	varten	koottavia		
							tilastotietoja	toiminnoista	ja	palveluiden	
							käytöstä,	saatavilla	esim.	tasa-arvotiedon	
							keskus	Minnan	osoitteessa	www.minna.fi,	
							Tilastokeskus
				-	SOTKAnet,	Kouluterveyskysely		

Aihetta	koskevat	tutkimukset	ja	selvitykset	
tasa-arvo-/sukupuolinäkökulmasta

Viranhaltijoiden	ammatti-	ja	kokemustieto		
sukupuolen	merkityksestä	arvioitavissa		
toiminnoissa	ja	palveluissa

Käyttäjäkyselyistä	avovastaukset	asiakkaiden	
kokemuksista	ja	näkemyksistä

Täydentävät	haastattelut	toimintoja	ja		
palveluita	koskevista	kokemuksista	ja		
näkemyksistä	

Tasa-arvohankkeiden	hyvät	käytännöt

Käyttäjämääriä	koskevat	seurannat

Käyttäjäkyselyt

Osa	tiedoista	voi	olla	kohtuullisella	vaivannäöllä	saatavilla,	esimerkiksi	ajetaan	rekisteristä	tie-
dot	 sukupuolen	 mukaan.	 Osin	 saatetaan	 joutua	 luomaan	 uusia	 tiedonhankintamenetelmiä,	
esimerkiksi	 laatimaan	uudenlaisia	käyttäjäkyselyitä	tai	kehittämään	organisaatioiden	tietojär-
jestelmiä	siten,	että	ne	tuottavat	sukupuolen	mukaan	eriteltyjä	tilastoja.

Joistakin	 toiminnoista	 on	 saatavissa	 runsaasti	 sukupuolinäkökulmasta	 tehtyä	 tutkimusta.	
Esimerkiksi	 koulutuksen	 tasa-arvokysymyksistä,	 oppilaitosten	 tasa-arvosuunnittelusta	 ja	 su-
kupuolitietoisesta	opinto-ohjauksesta	on	saatavilla	paljon	käyttökelpoista	tutkimusta.	Lisäksi	
koulutuksen	ja	opinto-ohjauksen	alalta	on	tehty	tasa-arvohankkeita,	joita	tiedon	kokoamises-
sa	myös	voi	hyödyntää.

Esimerkki 14. Valmiiden asiakastietojen järjestäminen sukupuolen mukaan 
Laitilan	kaupungin	aikuissosiaalityön	kuntouttavan	työtoiminnan	asiakkaita	koskeva	ti-
lastotieto	järjestettiin	tasa-arvoarviointia	varten	sukupuolen	mukaan.	Näin	voitiin	tehdä	
uudenlaisia	havaintoja	siitä,	miten	palvelun	käyttöajassa	sekä	eri	toimintamuotoihin	si-
joittumisessa	oli	sukupuolen	mukaisia	eroja.	Huomattiin	muun	muassa,	että	naiset	ovat	
sosiaalityön	asiakkaina	vähemmän	aikaa	ja	pääsevät	sen	auttamana	elämässään	eteen-
päin,	miehet	sen	sijaan	jäävät	tyypillisemmin	jumittamaan	paikalleen.	Havainnot	johtivat	
jatkopohdintaan	mahdollisuuksista	kehittää	työtapoja	miesasiakkaiden	näkökulmasta.	
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Esimerkki 15. Uudenlaisen käyttäjätiedon kerääminen
Laitilan	liikuntapalveluista	koottiin	arviointia	varten	käyttäjätietoja	sukupuolen	mukaan	
uimahallista,	 jäähallista,	 liikuntapiireistä,	 urheiluseuraharrastajista	 ja	 kuntoliikuntata-
pahtumista.	 Aikaisemmin	 ei	 tällaisia	 sukupuolenmukaisia	 käyttäjätietoja	 ollut	 kerätty.	
Sukupuolen	 mukaan	 eriteltyjen	 tilastotietojen	 pohjalta	 pystytään	 arvioimaan	 uudella	
tavalla	liikuntapalvelujen	kehittämistarpeita.	

Esimerkki 16. Kerätään tietoa miten palvelut palvelevat saamelaisia
Lapin	 elinkeino-,	 liikenne-	 ja	 ympäristökeskuksen	 valtavirtaistamisprosessin	 erityistar-
kastelun	 kohteeksi	 valittiin	 saamelaiset	 asiakasryhmänä	 ja	 se	 miten	 uusi	 organisaatio	
palvelee	heidän	tarpeitaan,	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulma	huomioiden.	Kos-
ka	 koottua	 tietoa	 asiasta	 ei	 ole	 (aiemmin	 palvelut	 olleet	 neljän	 eri	 organisaation;	 lää-
ninhallitusten,	 TE-keskusten	 ja	 ympäristökeskusten	 ja	 tiepiirien	 palveluita),	 päätettiin	
kerätä	tietoa	palveluista	kehittämistoimenpiteiden	pohjaksi.
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              Mikä	on	naisten/tyttöjen	ja	miesten/poikien	määrä	tai	osuus		
toiminnan	kohderyhmissä	tai	palvelujen	käyttäjissä?

Mikä	on	naisten/tyttöjen	ja	miesten/poikien	määrä	tai	osuus		
toiminnan	kohderyhmissä	tai	palvelujen	käyttäjissä?	

Mitä	eroja	sukupuolten	välillä	on	kyseisessä	toiminnossa		
tai	palvelussa	hankitun	tiedon	pohjalta?	

Minkälaisia	eroja	naisten/tyttöjen	ja	miesten/poikien	välillä		
on	esimerkiksi	tarpeissa,	ongelmissa,	elämäntilanteissa	ja	toiveissa?	

Minkälainen	sukupuolikäsitys	vaikuttaa	toiminnan	pohjana?	

Minkälaista	tietoa	on	siitä,	miten	seksuaali-	ja	sukupuolivähemmistöt		
on	otettu	huomioon	palveluissa?	

Miten	erilaiset	resurssit	(raha,	aika,	tilat)	jakautuvat	naisten/tyttöjen		
ja	miesten/poikien	välillä?	

Miten	sukupuoli	näkyy	toimintaa	ohjaavissa	arvoissa	ja	ohjeissa?

5. työvaihe:  Analysoidaan, mitä sukupuoli merkitsee  
  valituissa toiminnoissa 

Kun	hankittua	 tietoa	käyttäen	analysoidaan	sukupuolen	merkitystä	valituissa	palveluissa	 ja	
toiminnoissa,	 voidaan	 apuna	 käyttää	 taulukon	 5	 kysymyslistaa13.	 Kysymyslista	 auttaa	 nosta-
maan	esiin	muun	muassa	sukupuolten	eroja,	erilaisia	tarpeita	 ja	resurssien	 jakautumista	su-
kupuolten	kesken.

Seuraavassa	kustakin	kysymyksestä	annetaan	esimerkkejä	siitä,	millaisia	konkreettisia	asioita	
analyysi	voi	tuottaa.	Tietoja	on	koottu	mm.	Tilastokeskuksen	ja	THL:n	tilastoista	ja	tutkimuksis-
ta	sekä	SOTKAnetin	tilastoista.

Naisten/tyttöjen ja miesten/poikien määrä tai osuus toiminnan 
kohderyhmissä tai palvelujen käyttäjissä:

Tytöt	harrastavat	ratsastusta	yksityisillä	talleilla	ja	pojat	osallistuvat		
kunnan	tukemaan	seuratoimintaan	halleissa.
Naiset	ovat	enemmistönä	ohjatuissa	liikuntaryhmissä.
Keski-ikäiset	naiset	käyttävät	eniten	kulttuuripalveluja.
Kansalais-	ja	työväenopistojen	opiskelijoista	suurin	osa	on	naisia.

•

•
•
•

TAULUKKO	5.	Kysymyslista	sukupuolen	merkityksestä	toiminnoissa	ja	palveluissa.	
(Mustakallio	ja	Tanhua	2011)

		13	Kysymyslista	on	kehitetty	ruotsalaisen	ns.	3R-menetelmän	pohjalta.	
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Päihdeongelmaisista	enemmistö	on	miehiä.
Kaikista	asunnottomista	henkilöistä	joka	kuudes	on	nainen.
Yksinhuoltajista	enemmistö	on	naisia.
Vanhuksista	enemmistö	on	naisia.
Miehet	käyttävät	vähemmän	terveyspalveluja	kuin	naiset.		
Mielenterveysongelmissa,	esimerkiksi	masennuksessa	sekä		
mielenterveyspalvelujen	käytössä	on	sukupuolen	mukaisia	eroja.		
Nuorten	miesten	kuolleisuus	suurempaa	kuin	nuorten	naisten.	
Nuorilla	miehillä	tapaturmaiset	ja	väkivaltaiset	kuolemat	(varsinkin	itsemurhat)		
yleisempiä	kuin	nuorilla	naisilla.
Miesten	elintavat	(alkoholi,	tupakka,	epäterveellinen	ravinto)	ovat		
epäterveellisempiä	kuin	naisten	elintavat.
Tyttöjen	humalajuomisen	lisääntyessä	poikia	nopeammin	sukupuolten		
väliset	erot	nuorten	alkoholin	käytössä	ovat	vähentyneet.

Eroja sukupuolten välillä kyseisessä toiminnossa tai palvelussa:

Onko	tie	asunnottomuuteen	tyypillisesti	erilainen	naisilla	ja	miehillä?
Toimeentulotukea	saavat	naiset	ovat	tavallisimmin	yksinhuoltajia,	miehet		
taas	yksinäisiä.
Vanhusten	köyhyys	koskee	erityisesti	yksineläviä	naisia.
Sukupuolten	välillä	on	eroja	terveydessä	ja	sairastavuudessa.	Esimerkiksi		
miehet	sairastavat	naisia	enemmän	diabetesta.	Naisilla	on	sairausoireita,		
kuten	päänsärkyä	ja	ruoansulatusvaivoja,	miehiä	enemmän.
Tytöt	ja	pojat	oireilevat	eri	tavalla	mielenterveysongelmissa,	tytöt	tyypillisimmin		
masentuvat	ja	pojat	reagoivat	häiriökäyttäytymisellä.
Naiset	ja	miehet	tyypillisesti	kohtaavat	väkivaltaa	eri	olosuhteissa:	naiset		
kokevat	enemmän	lähisuhdeväkivaltaa,	miehet	taas	tyypillisesti	joutuvat		
väkivallan	uhreiksi	kodin	ulkopuolella.
Tyttöjen	ja	poikien	välillä	on	huomattavia	eroja	oppiaine-	ja	koulutusalavalinnoissa.	
Tytöt	saavat	koulussa	parempia	arvosanoja	kuin	pojat,	mutta	tyttöjen	itsetunto		
laskee	jo	yläkoulusta	alkaen.	Pojissa	on	enemmän	koulupudokkaita.
Kuvataiteiden	ja	kirjoittamisen	harrastaminen	on	yleisempää	tytöillä,	mutta	
on	lisääntynyt	myös	pojilla,	jolloin	sukupuolten	välinen	ero	on	pienentynyt.

Eroja sukupuolten välillä tarpeissa, ongelmissa,  
elämäntilanteissa ja toiveissa:

Pitkäaikaisasunnottomista	naisia	on	vähemmistö,	mutta	heidän	asemansa		
on	kaikista	heikoin.
Pitkäaikaisasunnottomilla	naisilla	on	erityistarpeita	esimerkiksi	yksityisyyden		
turvaamisessa	kriisiluonteista	tilapäistä	asumista	tarjoavissa	yksiköissä.
Vanhuksilla	on	sukupuolen	mukaan	erilaisia	edellytyksiä	ja	valmiuksia	selviytyä		
yksin	elämisestä.	Valmiuksiin	vaikuttaa	perheissä	vallinnut	perinteinen	sukupuolen		
mukainen	työnjako	kotitöissä.	Elämisen	edellytyksiin	vaikuttaa	myös	se,	että		
ikääntyneet	naiset	ovat	köyhempiä,	mutta	yksinäisyys	on	miehille	suurempi	ongelma.	
Avioeron	jälkeen	yksinäisyys	on	vaikeampi	ongelma	miehille,	naisilla	on		
enemmän	sosiaalisia	suhteita	yksin	eläessäänkin.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Kokemusten	mukaan	äidit	ja	isät	saavat	erilaista	kohtelua	neuvoloissa.		
Isiä	ei	aina	oteta	huomioon	tasavertaisina	vanhempina.
Päiväkodin/koulun	ja	kotien	välisessä	yhteistyössä	vuorovaikutus		
helposti	tapahtuu	äitien	välityksellä.
Soveltuvatko	liikuntapaikkojen	olosuhteet	yhtä	hyvin	naisille	ja	miehille?		
Ovatko	esimerkiksi	sosiaalitilat	ulkoliikuntapaikoissa	sellaiset,	etteivät	ne		
rajoita	naisten	osallistumista?
Tytöt	ja	pojat	suhtautuvat	keskimäärin	eri	tavalla	koulunkäyntiin.
Poikien	käynnit	taidenäyttelyissä	ja	museoissa	ovat	lisääntyneet	ilmaisten		
sisäänpääsyjen	myötä.

Sukupuolikäsitys toiminnan pohjana:
Minkälaiseen	sukupuolikäsitykseen	varhaiskasvatus,	koulutus	ja	opinto-ohjaus		
pohjautuvat?	Vaikuttavatko	kaavamaiset	käsitykset	tytöistä	ja	pojista	kasvattajien,		
opettajien	ja	ohjaajien	työhön?		

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen palveluissa:
Onko	eri	alojen	ammattilaisilla,	esimerkiksi	opettajilla	riittävästi	osaamista		
seksuaali-	ja	sukupuolivähemmistöistä?
Onko	vanhuspalveluissa	otettu	huomioon	seksuaali-	ja	sukupuolivähemmistöihin		
kuuluvien	vanhusten	erityistarpeita?

Resurssien jakautuminen:
Jakautuvatko	jäähallivuorot	tasapuolisesti	jääkiekkoilijoiden	ja	taitoluistelijoiden	välillä?
Onko	tietoa	siitä,	miten	kunnan	avustukset/tuet	jakautuvat	sukupuolen	mukaan?		
Tuetaanko	tasapuolisesti	naisille	ja	miehille	tyypillisiä	toimintoja?

Sukupuolen näkyminen toimintaa ohjaavissa arvoissa ja ohjeissa:
Miten	sukupuoli	näkyy	strategioissa	ja	toimintaa	ohjaavissa	suunnitelmissa?
Miten	sukupuoli	näkyy	organisaation	toimintakulttuurissa?	

Tärkeää	 on	 tietojen	 tiivistäminen	 ja	 esittäminen	 helposti	 ymmärrettävässä	 ja	 selkeässä	 muo-
dossa.	 Numerotietojen	 selkeä	 esittäminen	 on	 tavallisesti	 helpompaa	 kuin	 laadullisen	 tiedon	
havainnollinen	esittäminen.

Sukupuolta	koskevan	laadullisen	tiedon	tiivistämistä	tukee	tärkeimpien	kysymysten	esiin	
nostaminen,	erojen	ja	yhtäläisyyksien	analysointi,	vaikutussuhteiden	esiintuominen	sekä	käyt-
täytymis-	ja	ajattelumallien	kuvaaminen.	Esimerkiksi	stereotypioiden	tietoiseksi	tekeminen	ja	
kuvaaminen	tuo	ilmi	taustalla	vaikuttavia,	toimintojen	ja	palvelujen	suunnittelua	tiedostamat-
ta	ohjaavia	oletuksia.		

Erilaisista	tilastoista	löytyy	monipuolista	tietoa	sukupuolten	välisistä	eroista	eri	elämänalu-
eilla.	Seuraavaan	taulukkoon	on	koottu	joitakin	esimerkkejä	siitä,	millaista	sukupuolen	mukaan	
eriteltyä	tietoa	eri	tietolähteet	sisältävät.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
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Vastasyntyneen	elinajanodote,	vuosia	(v.	2010).		
Lähde:	Tilastokeskus	
	
15-64	-vuotiaiden	työllisyysaste	sukupuolen	mukaan	9/2011.		
Lähde:	Tilastokeskus	

15-64	-vuotiaista	harrastaa	liikuntaa	vähintään	kaksi	kertaa		
viikossa	vuonna	2009.	Lähde:	THL	
	
Yksinhuoltajien	sukupuolijakauma	2008.	Lähde:	Tilastokeskus	
	
Itsemurhakuolleisuus	/	100	000	asukasta		(2009).	Lähde:	SotkaNET	

Depressiolääkkeistä	korvausta	saaneet	18-64	-vuotiaat	/		
1000	vastaavanikäistä	(2010).	Lähde:	SotkaNET	
			
Korkea-asteen	tutkinnon	suorittaneiden	osuus	15-vuotta	täyttäneistä	
naisista	ja	miehistä	(2007).	Lähde:	Tilastokeskus	

	83,2	v.	 		76,7	v.	

	72,0	%	 		66,0	%

	61,1	%	 		68,5	%

	84,0	%	 		16,0	%

	10,0	%	 		29,1	%

	117,3	%	 		72,0	%

	28,7	%	 		23,7	%

	Naiset	 		Miehet

Esimerkki 17. Sukupuolinäkökulman tarkastelu kunnan yleiskaavaprosessin  
osallisuustoimenpiteissä

Esimerkki 18. Strategisen tavoitteen parempi saavuttaminen
Vantaan	vanhuspalveluille	on	asetettu	talousarviossa	2011	yhdeksi	tavoitteeksi,	että	ko-
tona	asuvien	osuus	yli	75	vuotiaista	ikääntyneistä	kasvaa.	Ikääntyneillä	naisilla	ja	miehillä	
on	keskimääräisesti	erilaiset	valmiudet	yksin	kotona	selviytymiseen	ja	he	tarvitsevat	siksi	
erilaista	tukea	kotona	asumiseen.	Kun	sukupuolten	väliset	erot	tuen	tarpeessa	selvitetään	
ja	otetaan	tukitoiminnoissa	huomioon,	saavutetaan	asetettu	tavoite	tehokkaammin.

Uuden	Oulun	eli	Oulun	seudun	kuntaliitoksen	aikana	tullaan	tarkastelemaan	suku-
puolen	vaikutusta	yleiskaavaprosessiin	ja	erityisesti	sen	osallisuustoimenpiteisiin.	
Yleiskaavaprosessin	kehittämisestä	Uudessa	Oulussa	vastaa	Elinvoimaisuus-toimikunta,	
jonka	tehtävänä	on	kehittää	mm.	yleiskaavan	osallistumistoimenpiteitä	niin,	että	yhä	
useamman	kuntalaisen	ääni	tulisi	kuulluksi	uutta	yleiskaavaa	laadittaessa.	Prosessin	vie-
lä		jatkuessa	on	mahdollista	kehittää	monimuotoisempia	osallisuusmenetelmiä		kunnan	
asukkaille.

TAULUKKO	6.	Mitä	tilastot	kertovat	sukupuolten	välisistä	eroista,	esimerkkejä.
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 6. työvaihe:  Luodaan tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä  
  ja toimintatapoja 
Valtavirtaistamisen	tavoitteena	ovat	muutostoimenpiteet	tasa-arvon	edistämiseksi	sekä	uudet	
toimintatavat,	jotka	ottavat	huomioon	sukupuolinäkökulman.	Kootun	tiedon	ja	analysoinnin	
pohjalta	on	suunniteltava	toimenpiteitä	ja	kehitettävä	uusia	sukupuolinäkökulman	huomioon	
ottavia	 toimintatapoja.	 Kokemus	 osoittaa,	 että	 tiedon	 kokoamisen	 ja	 analysoinnin	 prosessi	
tuottaa	oman	alansa	tunteville	ammattilaisille	 ideoita,	aineksia	 ja	oivalluksia	uusiin	toiminta-
tapoihin.	Tarvittavat	toimenpiteet	ja	kehitettävät	toimintatavat	vaihtelevat	paljon	sen	mukaan,	
minkälaisista	toiminnoista	ja	palveluista	on	kyse.	

Uusia	toimintatapoja	kehitettäessä	on	myös	kysyttävä,	tarvitaanko	toiminnalle	tai	palvelul-
le	asetettujen	tavoitteiden	saavuttamiseksi	erilaisia	toimenpiteitä	eri	sukupuolille.	Esimerkiksi	
jos	kunnan	liikuntatoimen	tavoitteena	on	saada	asukkaista	aktiivisia	ja	tyytyväisiä	liikkujia,	voi-
daan	tavoitteen	saavuttamiseksi	tarvita	erilaisia	toimenpiteitä	naisille	ja	miehille.

Pieniltäkin	 tuntuvilla	 muutoksilla	 saadaan	 aikaan	 tasa-arvoisempia	 palveluja.	 Oppaassa	
on	jo	aikaisemmin	mainittu,	että	useissa	kunnissa	tasa-arvon	valtavirtaistaminen	on	aloitettu	
liikuntapalveluista.	 Liikuntapalvelujen	 selvittäminen	 tasa-arvon	 kannalta	 on	 johtanut	 liikun-
tapaikkojen	kehittämiseen	molemmille	sukupuolille	sopivammiksi.	Puutteellisia	sosiaalitiloja	
pururadoilla,	uimarannoilla	ja	muilla	ulkoliikuntapaikoilla	on	esimerkiksi	korjattu,	koska	puut-
teelliset	sosiaalitilat	ulkona	rajoittavat	ennen	kaikkea	naisten	liikkumista.	Miesten	liikkumista	
on	kannustettu	heille	suunnatuilla	uusilla	 liikuntamuodoilla,	esimerkkeinä	äijäjooga,	vaarien	
vesitreeni	tai	muut	voimistelutunnit	miehille.	Kun	on	selvitetty	liikuntatilojen	jakautumista	su-
kupuolten	 kesken,	 se	 on	 johtanut	 esimerkiksi	 jäähallivuorojen	 jakamiseen	 tasapuolisemmin	
jääkiekkoilijoille	ja	taitoluistelijoille.	

Kun	 on	 tarkasteltu	 kansalaisopistojen	 tarjontaa	 eri	 sukupuolten	 kannalta,	 on	 voitu	 huo-
mata,	että	monille	opinnoille	on	tullut	kulttuurissamme	sukupuolileima.	Esimerkiksi	kotitalo-
usopinnot	ovat	leimautuneet	naisten	opinnoiksi,	 jonne	harva	mies	on	hakeutunut,	koska	on	
pelännyt	joutuvansa	yksin	”naiskurssille”.	Kun	on	oivallettu	tarjota	miehille	omia	opintoja,	esi-
merkiksi	kokkikerhoja	senioriherroille,	on	niistä	tullut	hyvin	suosittuja	ja	moni	leskeytynyt	tai	
eronnut	mies	on	löytänyt	niistä	myös	uusia	sosiaalisia	verkostoja.

Uusien	 näkökulmien	 kehittäminen	 esimerkiksi	 kansalaisopistojen	 tarjontaan	 ei	 merkitse,	
että	ei	nähtäisi	nykyisen	toiminnan	arvoa	tai	että	pitäisi	lähteä	muuttamaan	suosittuja,	perin-
teisiä	toimintamuotoja.	Esimerkiksi	naiskutojien	yhteisöt	ja	toiminta	on	arvokasta	ja	voimautta-
vaa	toimintaa.	Tätä	hyvää	toimintaa	ei	ole	tarkoitus	ajaa	alas	kun	toimintaa	laajennetaan	uudet	
käyttäjäryhmät	kohtaaviksi.

Nuorisotyön	toimintamuotojen	arviointi	tyttöjen	ja	poikien	kannalta,	on	voinut	johtaa	uu-
siin	työtapoihin.	Kun	on	havaittu,	että	yhteisistä	nuorisotiloista	tulee	helposti	poikien	harras-
tusten	 dominoimia	 tiloja,	 joissa	 tytöille	 jää	 poikien	 aktiviteettien	 seuraajan	 rooli,	 on	 useissa	
kunnissa	kokeiltu	tyttöjen	taloa,	joka	antaa	tytöille	omaa	tilaa	harrastaa	ja	olla	yhdessä	tyttöjen	
kesken.	On	myös	voitu	huomata,	että	”skeittipojat”	valtaavat	harrastuksellaan	yhteiset	puistot.	
Kun	tytöille	on	rakennettu	omaa	tilaa,	esimerkiksi	keinupuisto,	on	siitä	tullutkin	hyvin	suosittu.
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Esimerkki 19. Sukupuolinäkökulma VIKSU:un
Vantaan	 kaupungissa	 on	 otettu	 sukupuolivaikutusten	 arvioinnin	 (suvauksen)	 kohteeksi		
Vantaan	ikääntymispoliittinen	ohjelma	ja	toimeenpanosuunnitelma	2010	–	2015	–	VIKSU.
VIKSU	sisältää	kuusi	kaupunkilaisille	annettua	palvelulupausta,	 joiden	toteuttamisesta	
vastaavat	eri	toimialojen	edustajista	muodostuvat	palvelulupausryhmät.	Sukupuolivai-
kutusten	arviointia	ohjeistettiin	palvelulupausryhmien	yhteisessä	foorumissa.	Ryhmille	
annettiin	 tehtäväksi	 pohtia	 sukupuolen	 merkitystä	 oman	 palvelulupauksen	 toteutta-
misessa.	Suvausta	lähdettiin	toteuttamaan	pilottiajattelulla.	Jokaisen	ryhmän	tuli	valita	
suvauksen	kohteeksi	yksi	palvelulupauksen	toimenpiteistä.

Palvelulupausryhmät	valitsivat	suvauksen	kohteeksi	esimerkiksi	seuraavia	asioita:	Roko-
tuskampanja	(Tieto	muuttaa	asenteita	-ryhmä),	naisten	ja	miesten	määrä	senioriluotta-
musmiehissä	(Osallistumalla	voi	vaikuttaa	-ryhmä),	puutteellisesti	asuvien	kysely	mies-
naisnäkökulmasta	(Asuminen	on	elämänmakuista	-ryhmä),	Myyrmäen	kerrostaloalueen	
senioreilla	tärkeät	paikat	ja	reitit	mies-	naisnäkökulmasta	(Ympäristö	on	esteetön	-ryh-
mä),	Koivukylän	vanhustenkeskuksen	avoin	päivätoiminta	(Ennaltaehkäisevät	palvelut	
edistävät	hyvinvointia-ryhmä)	ja	uuden	teknologian	käyttömahdollisuudet	mies-	nais-
näkökulmasta	(Uusi	teknologia	on	käytössä	-ryhmä).

Palvelulupausryhmien	 pohdinnan	 avuksi	 tehtiin	 lomake,	 joka	 on	 esimerkkinä	 oppaan	
luvussa	Työvälineitä.

Esimerkki 20. Alueelliset osallisuussuunnitelmat
Uuden	Oulun	valtavirtaistamisprosessin	aikana	päätettiin	ohjeistaa	alueellisten	yhteis-
työryhmien	toimintasuunnitelmiin	sisällytettäväksi	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkö-
kulmien	mukaan	ottaminen,	jossa	erikseen	määriteltävien,	suunniteltujen	toimenpitei-
den	osalta	suunnitelman	laatijoiden	tulee	arvioida,	mitä	toimenpide	tarkoittaa	tyttöjen	
ja	poikien	osalta.

Esimerkki 21. Toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasa-arvo-  
ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Lapin	elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäristökeskus	oli	valtavirtaistamisprosessin	käynnistyessä	
laatimassa	uutta	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuussuunnitelmaa	aiempien	taustaorganisaati-
oiden	(TE-keskus,	tiepiiri	ja	ympäristökeskus)	suunnitelmien	pohjalta.	Uudessa	suunnitel-
massa	ei	ollut	erotettu	tasa-arvon	henkilöstöpoliittisia	ja	toiminnallisia	kysymyksiä	omiksi	
kokonaisuuksikseen.	Tämä	erottelu	olikin	valtavirtaistamisprosessin	ensimmäinen	vaihe.	
”Erottamisvaiheen”	jälkeen	keskityttiin	toiminnallisen	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuussuun-
nitelman	tavoitteisiin	 ja	 toimenpiteisiin	seuraaville	vuosille.	Valtavirtais-tamisen	pilotti-
kohteeksi	valittiin	saamelaisuuskysymykset	ELY-keskuksen	palveluissa.	

Lapin	 ELY-keskuksen	 tasa-arvo-	 ja	 yhdenvertaisuussuunnitelma	 on	 yksi	 kokonaisuus,	
jossa	henkilöstöpoliittinen	ja	toiminnallinen	osa	ja	niiden	sisältöteemat	erotettiin	omiksi	
selkeiksi	ja	mielekkäiksi	osikseen.	



Opetustoimen	 henkilöstön	 täydennyskoulutusta	 järjestävät	 sekä	 julkiset	 että	 yksityiset	 orga-
nisaatiot.	Opetus-	ja	kulttuuriministeriö	linjaa	täydennyskoulutusten	painopistealueita,	mutta	
ei	varsinaisesti	luo	toteuttaville	organisaatioille	tarkempia	ehtoja	niiden	toteuttamiselle.	Poik-
keuksena	tästä	on	oppisopimuskoulutus,	jonka	toteuttamiseen	on	selkeät	säännöt.	Sukupuo-
linäkökulman	sisältävää	täydennyskoulutusta	on	 järjestetty	satunnaisesti	 ja	 lähinnä	eri	hank-
keiden	toimesta.

Hallituksen	 tasa-arvo-ohjelmassa	 (2008–2011)	 on	 tavoitteena	 ollut	 tasa-arvotietoisuuden	 li-
sääminen	kouluissa	ja	segregaation	lieventäminen.	Siinä	yhtenä	toimenpiteenä	tavoitteen	saavut-
tamiseksi	on	sukupuolitietoisen	opetuksen	lisääminen	opettajien	täydennyskoulutuksessa.14

Opetushenkilöstön	täydennyskoulutusta	tuleekin	kehittää	sekä	omana	tasa-arvon	ja	suku-
puolen	huomioivana	teemana	että	integroituna	muihin	teemoihin	ja	oppiaineisiin.	Koulutusta	
suunnittelevien	ja	toteuttavien	tahojen	kanssa	tulee	yhdessä	tuottaa	kehittämistyötä	tukevia	
menetelmiä.

Esimerkki 22. Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen koulutustilaisuuden  
suunnitteluun  

Länsi-	 ja	 Sisä-Suomen	 aluehallintoviraston	 yhtenä	 tehtävänä	 on	 järjestää	 opetushen-
kilöstön	 täydennyskoulutusta.	 Tämä	 LSSAVIssa	 laadittu	 kysymyslista	 on	 tarkoitettu	
täydennyskoulutustilaisuustilaisuuksien	 suunnittelijan	 apuvälineeksi.	 Kysymyslistan	
tarkoituksena	 on	 ohjata	 pohtimaan	 sukupuolinäkökulman	 merkitystä	 koulutuksen	
suunnittelussa.	 Listassa	 keskitytään	 koulutuksen	 sisältöön.	 Kysymyslistaa	 voi	 soveltaa	
omien	tarpeiden	mukaan.

Kysymyslista täydennyskoulutuksen suunnittelijalle
Tämä	kysymyslista	on	tarkoitettu	täydennyskoulutustilaisuuksien	suunnittelijoiden	apu-
välineeksi.	Toiveenamme	on,	että	sukupuolinäkökulman	pohtimisesta	on	apua	koulu-
tustilaisuuden	suunnittelussa.	Käy	siis	 listan	kysymykset	 läpi	 joko	yksin,	työkaverisi	tai	
tiimisi	kanssa,	ja	pohdi	niihin	vastauksia	kun	suunnittelet	koulutustilaisuutta.	Kysymys-
listasta	on	laadittu	myös	lyhyempi	versio	kouluttajalle,	ja	kouluttajienkin	kanssa	voitte	
myös	yhdessä	pohtia	vastauksia	kysymyksiin.	

Mikä	on	koulutustilaisuuden	aihe;	otsikko?	
Mieti	sukupuolen	merkitystä	käsiteltävässä	aiheessa:

a.	Oma	kokemus:	miten	olet	huomannut	sukupuolen	vaikuttavan	tässä		
aiheessa?
b.	Onko	aiheessa	joitakin	ääneen	sanottuja	ennakko-oletuksia		
sukupuoleen	liittyen?	Entä	ääneen	lausumattomia?	
c.	Miten	mahdolliset	sukupuoleen	liittyvät	ennakko-oletukset	heijastuvat	
koulutuksen	suunnitelmaan?
d.	Löytyykö	aiheeseen	liittyen	tutkimustietoa	sukupuolen	merkityksestä?
e.	Pohdi,	onko	aiheessa	jotakin,	mitä	voi	ottaa	huomioon	liittyen	kulttuuri-
eroihin	ja	sukupuoleen?

3.	Sukupuolinäkökulman	sisällyttäminen	koulutukseen:
a.	Miten	sukupuolen	merkitystä	käsitellään	tai	voitaisiin	käsitellä	koulutusti-
laisuudessa?
b.	Miten	koulutustilaisuuteen	voitaisiin	saada	asiantuntemusta	sukupuolen	
merkityksestä	kyseessä	olevassa	aiheessa?

1.
2.

		14			Hallituksen	tasa-arvo-ohjelma.	Loppuraportti.	Sosiaali-	ja	terveysministeriön	julkaisuja	2011:9.     
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4.	Mieti,	onko	koulutustilaisuudesta	välittyvä	käsitys	sukupuolesta	tarpeeksi	laaja:
a.	Otetaanko	huomioon	myös	tyttöjen	keskinäiset	erot,	ja	samoin	poikien	
keskinäiset	erot?
b.	Miten	otetaan	huomioon	eri	kulttuurien	moninaiset	käsitykset		
sukupuolesta?
c.	Miten	otetaan	huomioon	ne	nuoret/koulun	henkilöstö,	 jotka	näyttäytyvät	
”sukupuolirajojen	rikkojina”?	

Kysymyslista	täydennettynä	esimerkkivastauksilla	on	oppaan	luvussa	”Työvälineitä”.	Sa-
massa	luvussa	on	myös	kysymyslista	kouluttajalle	sukupuolinäkökulman	pohtimiseen.	
Liitteen	kysymyslistat	on	laadittu	sekä	suomeksi	että	ruotsiksi.

Esimerkki 23. Koulutusmenetelmät tasa-arvon näkökulmasta
Koulutusmenetelmien	 valinnalla	 on	 vaikutusta	 siihen,	 miten	 helppoa	 osallistujien	 on	
puhua	sukupuolten	tasa-arvoon	liittyvistä	aiheista.	Menetelmät	vaikuttavat	miesten	ja	
naisten	keskusteluun	osallistumiseen,	sekä	siihen,	missä	asemassa	olevat	ihmiset	kou-
lutustilaisuudessa	käyttävät	puheenvuoroja.	Esimerkiksi	suuressa	luentosalissa	on	kor-
keampi	 kynnys	 puhua	 omista	 tasa-arvoon	 liittyvistä	 henkilökohtaisista	 kokemuksista,	
esimerkiksi	seksuaalisesta	häirinnästä	ja	siihen	puuttumisesta.

Esimerkki 24. Osallistuminen ja vaikuttaminen Uudessa Oulussa
Oulun	seudun	kuntaliitoksen	keskeisimpiä	kehittämisen	kohteita	on	luoda	Uuteen	Ou-
luun	sellaiset	toimintatavat,	että	ne	aktivoivat	kuntalaisia	osallistumaan	ja	vaikuttamaan	
yhteisten	asioiden	valmisteluun,	päätöksentekoon	ja	hyvän	arjen	rakentamiseen.	Tämän	
yhteisen	vision	toteuttamiseksi	Valtavirtaistaminen	käytäntöön	-prosessin	aikana	ensin	
arvioitiin,	mitä	uutta	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulmat	voivat	tarjota	kuntalais-
ten	osallisuuden	kehittämiseen.	Arvioinnin	tuloksena	määriteltiin	kehittämistoimenpi-
teet,	joilla	kuntalaisten	tasa-arvo	ja	yhdenvertaisuus	otetaan	paremmin	huomioon,	kun	
uuden	kunnan	osallistumis-	ja	vaikuttamiskanavia	sekä	-keinoja	suunnitellaan.
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Esimerkki 25. Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut saamelaisille
Yksi	 Lapin	 ELY-keskuksen	 tasa-arvo-	 ja	 yhdenvertaisuussuunnitelman	 tavoitteista	 on	
saamelaiset	 huomioonottavien	 palvelujen	 ja	 niiden	 kehittäminen	 yhdenvertaisuus-	 ja	
sukupuolinäkökulma	 huomioiden.	 Palveluiden	 ja	 esimerkiksi	 erilaisten	 materiaalien	
osalta	on	tärkeää,	että	ne	ovat	saatavissa	saamenkielellä,	mutta	myös	erityisesti	saame-
laisille	suunnattuja	palveluita	tarvitaan.	Kielen	lisäksi	saamelaiskulttuurin,	kuten	elinkei-
not	erityiskysymykset	tulee	huomioida.	Tämä	edellyttää	erillisen	toimintasuunnitelman	
laadintaa.

Esimerkki 26. Musiikkiopiston tasa-arvosuunnitelma
Vakka-Suomen	 musiikkiopistossa	 on	 opiskelijoista	 70	 %	 tyttöjä	 ja	 30	 %	 poikia,	 kuten	
musiikkiopistoissa	muuallakin.	Opiston	tasa-arvo	ja	yhdenvertaisuussuunnitelmaa	var-
ten	tehtiin	kysely	opiskelijoille	ja	vanhemmille.	Kyselyn	perusteella	näytti,	että	opetuk-
seen	kohdistuvissa	toiveissa	erot	yksilöiden	välillä	olivat	suuremmat	kuin	sukupuolten	
välillä.	Kuitenkin	tytöt	osasivat	poikia	paremmin	tuoda	esiin	omia	toiveitaan	ja	mielen-
kiinnon	kohteitaan.	Opistossa	pohditaankin,	miten	poikien	ajatukset	saadaan	jatkossa	
paremmin	 esiin.	 Edelleen	 jatketaan	 tiedotustyötä	 musiikinopiskelun	 soveltuvuudesta	
yhtä	hyvin	pojille	kuin	tytöillekin.

Musiikkiopistojen	oppilaista	on	enemmistö	tyttöjä.	Opistojen	haasteena	on	saada	
enemmän	poikia	oppilaiksi.	Vakka-Suomen	musiikkiopistossa	tehdyn	kyselyn	mu-
kaan	tytöt	pystyivät	ilmaisemaan	poikia	paremmin	musiikkiopistoon	kohdistuvia	
toiveitaan.	Kuva:	Laitilan	Sanomat/Solina	Saarikoski
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Esimerkki 27. Sukupuolinäkökulma ohjelmatyöhön
Vantaalla	tehtiin	sukupuolivaikutusten	arviointia	(suvausta),	kun	valmisteltiin	kaupun-
gin	uusi	kasvatus-	ja	koulutuspoliittinen	ohjelma.	Ohjelmaan	tuli	oma	luku	tasa-arvosta	
ja	 yhdenvertaisuudesta,	 mutta	 sen	 lisäksi	 sukupuolinäkökulma	 otettiin	 huomioon	 eri	
osissa	ohjelmaa.	Ohjelman	mukaan	tyttöjä	ja	poikia	kannustetaan	tekemään	ennakko-
luulottomasti	oppiaine-	ja	koulutusvalintoja	perinteisistä	sukupuolirooleista	riippumat-
ta	sekä	opintojen	ohjausta	kehitetään	tukemaan	sukupuolistereotypioista	riippumatto-
mia	yksilöllisiä	valintoja.



43

 7. työvaihe:  Arvioidaan valtavirtaistamisen etenemistä  
  prosessin aikana
Tasa-arvon	valtavirtaistamisen	käynnistäminen	onnistuu,	kun	valtavirtaistaminen	toteutetaan	
prosessina.	Siksi	valtavirtaistamisen	etenemistä	kannattaa	seurata	ja	arvioida	työvaiheittain

Kunnissa	ja	valtion	alue-	ja	paikallishallinnossa	on	tähän	mennessä	toteutettu	tasa-arvon	
valtavirtaistamista	 suhteellisen	 vähän.	 Siksi	 kokemuksia	 valtavirtaistamisen	 onnistumisen	
edellytyksistä	 ja	 toisaalta	 esteistä	 on	 kertynyt	 toistaiseksi	 rajallisesti.	Valtavirtaistaminen	 käy-
täntöön	-hankkeessa	on	koottu	kokemuksia	pilottiorganisaatioissa	toteutetusta	tasa-arvon	val-
tavirtaistamisesta.	Näiden	kokemusten	pohjalta	on	koottu	kokonaiskuvaa	valtavirtaistamista	
edistävistä	ja	estävistä	tekijöistä.

Kuvioon	5	on	koottu	tasa-arvon	valtavirtaistamista	edistäviä	ja	estäviä	tekijöitä	tarkistuslis-
taksi	prosessiarviointiin.	Kuviossa	edistävät	tekijät	on	merkitty	plussalla	 ja	estävät	tekijät	mii-
nuksella.

Miinusmerkkiset	tekijät	tuottavat	tasa-arvon	valtavirtaistamiseen	kitkaa.	Koska	tasa-arvon	
valtavirtaistaminen	 vaatii	 käytännössä	 eri	 osapuolten	 yhteistoimintaa,	 kitkatekijöiden	 lisään-
tyminen	 ja	 koko	 prosessin	 hiipuminen	 on	 aito	 uhka.	 Jos	 kitkatekijöitä	 alkaa	 kerääntyvä	 yhä	
enemmän	valtavirtaistamisen	tielle,	tuloksena	on	lopulta	prosessin	pysähtyminen.	Hankaluu-
det	kasaantuvat	tyypillisesti	vähitellen,	kunnes	osapuolista	alkaa	tuntua,	että	resursseja	kuluu,	
mutta	tuloksia	ei	synny	riittävästi.	Mitään	yksittäistä	syytä	hiipumiselle	on	vaikea	osoittaa	jäl-
keenpäin.	Tekeminen	 alkaa	 muuttua	 yhä	 työläämmäksi	 ja	 monimutkaisemmaksi,	 minkä	 seu-
rauksena	valtavirtaistamiseen	osallistuvien	motivaatio	lopulta	katoaa.

Plusmerkkiset	 tekijät	 lisäävät	 tasa-arvon	 valtavirtaistamisen	 onnistumisen	 edellytyksiä.	
Osapuolten	 yhteistoiminnalla	 on	 aito	 menestymisen	 mahdollisuus,	 kun	 aktiivisesti	 panoste-
taan	 edistäviin	 tekijöihin.	 Ne	 luovat	 edellytyksiä	 yhteisille	 onnistumisille,	 jotka	 kumuloitues-
saan	energisoivat	 ja	motivoivat	osapuolia	 jatkamaan	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	toteutta-
mista.	Plusmerkkisten	tekijöiden	kasaantuminen	takaa	sen,	että	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	
hyödyt	saavutetaan	eli	päätökset	pystytään	aidosti	toteuttamaan.

Valtavirtaistamisen	prosessissa	tuleekin	panostaa	edistävien	tekijöiden	synnyttämiseen	ja	
vahvistamiseen.	Plusmerkkinen	polku	on	rakennettava.	Säännöllisen	seurannan	ja	arvioinnin	
tarkoitus	on	ensinnäkin	tunnistaa	estävät	tekijät	ja	ohjata	toimenpiteisiin,	joilla	niiden	vaikutus	
prosessiin	nopeasti	vähennetään	tai	neutraloidaan.	Toiseksi	edistävien	tekijöiden	seuraaminen	
varmistaa	sen,	että	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	välttämättömät	reunaehdot	tulevat	matkan	
varrella	kuntoon.
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tasa-arvo	ja	sen	edistämisen	tavoitteet	sisällytetään	organisaation	
strategiaan,	toimintasuunnitelmaan	sekä	tulossopimukseen	
johdon	sitoutuminen	ja	tuki
yhteinen	ymmärrys	tasa-arvosta	
tasa-arvon	tuoman	lisäarvon	ymmär	täminen
avoin	keskustelu
oman	kokemustiedon	ja	osaamisen	hyödyntäminen
tarkastelun	konkreettisuus	faktatietojen	pohjalta
riittävästi	aikaa	pohtia	yhdessä
motivaatio	ja	halu	kehittyä	

•

•
•
•
•
•
•
•
•

kooltaan	ja	sisällöltään	mielekäs	kohde,	johon	on	helppo		
sitoutua	ja	motivoitua
omaan	työhön	liittyvä	kohde,	josta	on	riittävästi	asiantuntemusta

•

•

määrittelyyn	osallistuvat	kaikki	relevantit	tahot
riittävä	tasa-arvo-osaaminen	valituissa	toiminnoissa
avoin	vuorovaikutus	ja	yhteistoiminnallisuus
määritellään	tavoitetila,	jonka	kaikki	hyväksyvät	ja	johon	sitoutuvat
tavoitetilaa	ei	pidetä	muuttumattomana,	vaan	tarvittaessa	sitä		
kehitetään	ja	täsmennetään	valtavirtaistamisen	edistyessä

•
•
•
•
•

1)

2)

4) käytetään	saatavilla	olevaa	tietoa	sukupuolinäkökulmasta,		
myös	muuhun	tarkoitukseen	kerättyä
jos	tietoa	sukupuolinäkökulmasta	ei	ole	valmiina,	hankitaan	sitä
kerätään	sekä	määrällistä	että	laadullista	tietoa	tarpeen	mukaan
kehitetään	olemassa	olevia	tietojärjestelmiä	tuottamaan	myös	
sukupuolijaoteltua	tietoa
tarvittaessa	luodaan	uusia	tiedonkeruumenetelmiä	tuottamaan	
sukupuolenmukaista	määrällistä	ja	laadullista	tietoa		
(mm.	asukas-/asiakaskyselyjä	tai	haastatteluja)	

•

•
•
•

•

3)

tekemiseen	on	varattu	riittävät	resurssit		
(henkilöresurssit	ja	työaika)
vastuutettu	selkeästi	joillekin	tahoille
riittävä	asiantuntemus	valtavirtaistamisesta	ja	toiminnoista	
yhteistoiminnallisuus	analyysin	tekemisessä

•

•
•
•

5)

johdon	päätös	toimintatapojen	kehittämisestä	analyysin	pohjalta:	
vaatimus	ja	toimivalta	kehittämistyölle
kehittämistyön	vastuutus,	aikataulutus	ja	resursointi
kehittämistyössä	hyödynnetään	erilaisia	työvälineitä
henkilöstön	koulutus	uusiin	toimintatapoihin

•

•
•
•

6)

suunnitelmallinen	seuranta-	ja	arviointi:	seurannan	ja	arvioinnin	
aikataulutus,	vastuutus	ja	resurssit
tiedottaminen	valtavirtaistamisen	prosessista	ja	kehitetyistä	uusista	
toimintatavoista

•

•

7)

1. Sen tarkastelu,  
missä palveluissa  
ja toiminnoissa  
sukupuolella on  
merkitystä

2. Tasa-arvon valta-
virtaistamisen pilotti-
kohteiden valinta

3. Tasa-arvon tavoite- 
tilan kuvaaminen vali-
tuissa toiminnoissa

4.Tiedonhankinta suku-
puolinäkökulmasta ja 
sukupuolten tasa-arvon 
toteutumisesta ko.  
toiminnoissa

5. Analyysi hankittua 
tietoa käyttäen, mitä 
sukupuoli merkitsee 
ko. toiminnoissa

 6. Työn ja toimin-
tatapojen kehittä-
minen tasa-arvon 
kannalta

7. Tasa-arvon valta-
virtaistamisen toteu-
tumisen seuranta ja 
arviointi

+ Edistäviä tekijöitä (etenevä kehitys)
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organisaation	johto	ei	tue	uuden	kehittämistä	ylipäänsä
ei	oivallusta	valtavirtaistamisen	hyödystä
ei	motivaatiota	ryhtyä	kehittämisprosessiin
voimakas	yleinen	sukupuolineutraali	ajattelutapa	ja	kyvyttömyys	muuttaa	sitä

•
•
•
•

seurantaa	ei	suunniteltu	ja	se	on	sattumanvaraista,	eikä	sille	ole	johdon	tukea	
ei	löydetä	oikeita	seurantaindikaattoreita
seuranta	koetaan	uhkaavana	tehdyn	työn	arvosteluna
tiedottaminen	prosessin	etenemisestä	ja	uusista	toimintatavoista	puuttuu,		
mikä	heikentää	motivaatiota	työn	jatkamiselle

•
•
•
•

1)

valitaan	liian	laaja	tai	abstrakti	kohde
valitaan	liian	helppo	kohde,	jolloin	ei	tapahdu	oppimista
aikaisemmista	piloteista	kertynyttä	kokemusta	ja	osaamista	ei	saada	
pohjaksi	uusien	pilottien	valinnalle

•
•
•

määrittelyyn	eivät	osallistu	kaikki	relevantit	tahot,	mikä	heikentää		
sitoutumista	valtavirtaistamiseen
keskustelu	ja	tavoitetila	jäävät	liian	yleiselle	tasolle
ei	riittävää	tietoa	ja	taitoa	kysyä	mielekkäitä	kysymyksiä	tasa-arvosta	valituissa	kohteissa

•

•
•

ei	hankita	systemaattista	tietoa,	vaan	edetään	arkitiedon	varassa
organisaation	tietojärjestelmästä	ei	saada	sukupuolen	mukaan	eriteltyä	tietoa
ei	saada	päätöksiä	tietojärjestelmien	kehittämisestä
keskitytään	vain	määrällisen	tilastotiedon	keräämiseen
kerätään	tietoa	suunnittelemattomasti	miettimättä	mihin	sitä	tarvitaan

•
•
•
•
•

2)

3)

4)

5)

6)

7)

analyysi	jää	liian	ohueksi,	jotta	mahdollistaisi	uusien	toimintatapojen	kehittämistä
analyysin	tekeminen	jää	jollekin	yksin,	eikä	siitä	tule	yhteistä	pohjaa	kehittämistyölle	

•
•

puuttuu	johdon	päätös	kehittämistyön	aloittamisesta	analyysin	pohjalta
puuttuu	selkeä	vastuutus	ja	aikataulutus	
kehittämistyötä	ei	ole	suunniteltu	realistisesti,	jotta	se	olisi	mahdollista		
muiden	töiden	lisäksi
esimiehen	tuki	puuttuu	konkreettiselle	tekemiselle,	eikä	siihen	anneta		
riittäviä	resursseja
aidon	kiinnostuksen	ja	motivaation	puute	uuden	kehittämiseen

•
•
•

•

•

Estäviä tekijöitä (taantuva kehitys)

KUVIO 5. Edistäviä ja estäviä tekijöitä tasa-arvon valtavirtaistamisen käynnistä- 
misessä omassa työssä tai työyksikössä. (Säkäjärvi, Mustakallio, Haataja,  
Leinonen, Tanhua ja Sevelius 2011)

-
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Peruskirjaus	sitoutumisesta	tasa-arvon	valta-
virtaistamiseen	organisaation	toimintatapana	

 Tasa-arvo strategiasuunnitelmassa  Esimerkkejä

Esimerkiksi kirjaus ELY-keskuksen strategia-
suunnitelmassa tai kuntastrategiassa.

Esimerkiksi sukupuolinäkökulman merkitys  
asetettujen työllisyystavoitteiden  
saavuttamisessa.

Esimerkiksi kunnassa aloitetaan valtuustokaudella 
sukupuolivaikutusten arviointi kunnan kaikilla 
toimialoilla vähintään yhden pilotin toteuttamisella

Esimerkiksi strategiasuunnitelmassa kirjaus, jonka 

mukaan laaditaan toiminnallinen tasa-arvo-
suunnitelma ja siinä kuvataan miten johdetaan ja 
organisoidaan valtavirtaistaminen pitkäjänteise-
nä kehittämisprosessina.

Kirjaukset	sukupuolinäkökulman	merkityksestä	
strategiasuunnitelman	keskeisissä	strategisissa	
tavoitteissa	

Tavoitteet	tasa-arvon	valtavirtaistamiselle		

Kirjaus	siitä,	miten	toiminnallista	tasa-arvo-
suunnitelmaa	käytetään	tasa-arvon	valta-
virtaistamisen	toimeenpanosuunnitelmana	

�. Johtaminen varmistaa  
onnistuneen valtavirtaistamisen

Vastuu	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	toteuttamisesta	eri	palveluissa	ja	toiminnoissa	on	niillä	
viranhaltijoilla,	 jotka	 muutenkin	 vastaavat	 näistä	 palveluista	 ja	 toiminnoista.	 Saman	 periaat-
teen	mukaisesti	valtavirtaistamista	johdetaan	kuten	mitä	tahansa	muutakin	palvelujen	kehittä-
mistä	organisaatiossa.	Esimerkiksi	johtamisvastuu	tasa-arvon	valtavirtaistamisesta	kunnan	so-
siaalipalveluihin	kuuluu	sosiaalitoimenjohdolle	ja	liikuntapalveluihin	liikuntatoimenjohdolle.	

Toiminnallisen	tasa-arvon	onnistuminen	edellyttää	tavoitteellista	ja	pitkäjänteistä	kehittä-
mistyötä.	Keskeistä	on	päättää,	missä	on	valtavirtaistamisen	johtamisvastuu.	Suositeltavaa	on,	
että	 johto	linjaa	toiminnallisen	tasa-arvon	tavoitteet	 ja	organisoinnin	niin,	että	eri	toiminnot	
saavat	toimivaltuuden	ja	vastuutuksen	suunnitella	ja	toteuttaa	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	
omalla	 toimialueellaan.	 Linjaamisessa	 ja	 vastuuttamisessa	 voidaan	 työvälineenä	 käyttää	 toi-
minnallista	tasa-arvosuunnitelmaa.	

	 Pidemmällä	 tähtäimellä	 tasa-arvon	 valtavirtaistaminen	 on	 hyvä	 ottaa	 osaksi	 organisaa-
tioiden	 strategiatyötä.	 Organisaation	 strategiasuunnitelmaan	 tulee	 kirjata	 sitoutuminen	
tasa-arvon	valtavirtaistamiseen	organisaation	yleisenä	toimintatapana.	Lisäksi	 tulee	arvioida	
sukupuolinäkökulman	merkitystä	eri	 strategisten	 tavoitteiden	toteuttamiselle.	Tämän	arvion	
pohjalta	 asetetaan	 konkreettiset	 ja	 aikataulutetut	 tavoitteet	 tasa-arvon	 valtavirtaistamiselle	
organisaation	 palveluissa	 ja	 toiminnoissa	 ja	 siten	 saadaan	 pohja	 toteuttamisen	 seurannalle.	
Esimerkiksi	 kun	 tasa-arvon	 valtavirtaistaminen	 on	 kirjattu	 kuntastrategiaan,	 tarkastuslauta-
kunnan	tulee	arvioida	sen	toteutumista.

TAULUKKO	7.	Tasa-arvon	valtavirtaistaminen	organisaatioiden	strategisissa	suunnitelmissa.	
(Mustakallio	ja	Säkäjärvi	2011)

Tasa-arvon	valtavirtaistaminen	edellyttää	aina	organisaatiotasoista	operatiivista	johtamista.	
Toteutusmalleja	on	useampia.	Operatiivisella	tasolla	valtavistaistaminen	tapahtuu	kunkin	tilan-
teen	erityisvaatimusten	ohjaamana.	Jatkuvuuden	varmistamiseksi	on	välttämätöntä	varmistaa	
kaikkien	asiaan	vaikuttavien	tahojen	sitoumus	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	toteutukseen.	
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Esimerkki 28. Vantaan malli: Suvausta toimialoilla ja talousarviossa
Henkilöstöpoliittisen	 ja	 toiminnallisen	 tasa-arvon	 edistämisen	 välillä	 tehdään	 Vantaan	
kaupungissa	selkeä	ero.	Toiminnallisen	tasa-arvon	kaupunkitasoinen	kehittämisvastuu	on	
kirjattu	vapaa-aika	ja	asukaspalveluiden	lautakunnan	ja	toimialan	johtosääntöön.	Toimin-
nallista	tasa-arvoa	kehitetään	kaupungin	eri	toimialoilla	valtavirtaistetulla	mallilla	ja	asetta-
malla	selkeät	tavoitteet	sukupuolivaikutusten	arvioinnin	(suvauksen)	toteuttamiselle.

Kaupunginhallitus	päätti	6.4.2009	linjauksessaan	valtuustokaudelle	2009	–	2012:
Syksyllä	2009	järjestetään	koulutusta	kaikkien	toimialojen	edustajille.	Toimialat		
käynnistävät	tämän	jälkeen	joko	omat	suvauspilottinsa	tai	aloittavat	suvauksen		
suoraan	koko	toimialan	talous-	ja	muussa	suunnittelussa.	Jokainen	toimiala	aloittaa		
pysyvän	suvauksen	tällä	vaalikaudella.

Vuonna	2011	edettiin	suvauksen	toteuttamiseen	kaupungin	talousarviossa.	Tehtiin	pää-
tös,	että	jokainen	toimiala	suvaa	yhden	vastuullaan	olevan	kaupunkitasoisen	tavoitteen	
talousarviossa.	Lisäksi	 taloussuunnittelukaudelle	2011-2014	asetettiin	 tavoite,	että	su-
kupuolivaikutusten	arviointi	vakiintuu	pysyväksi	osaksi	toimialojen	työtä.

Talousarvion	 2012	 laadintaohjeiden	 mukaan	 kaupunkitasoisten	 tavoitteiden	 suvausta	
jatketaan	edelleen	vuonna	2012.

Suvauksen	kohteeksi	on	valittu	esimerkiksi	seuraavia	talousarvion	tavoitteita:	sivistystoi-
messa	koulutustakuun	toteuttaminen,	sosiaali-	ja	terveystoimessa	ikääntymispoliittisen	
ohjelman	 toteuttaminen,	 maankäytössä	 sukupuolinäkökulman	 huomioonottaminen	
”suunnittelijan	selkärepussa”,	vapaa-aika	ja	asukaspalveluissa	vapaaehtoistoiminta.
Näiden	talousarviotavoitteiden	lisäksi	on	suvausta	tehty	muun	muassa	kaupungin	hy-
vinvointikatsauksessa,	kasvatus-	ja	koulutuspoliittisessa	ohjelmassa,	toisen	asteen	kou-
lutuksessa,	nuorisotyössä	ja	liikuntapalveluissa.

Jos	mitään	organisaatioyksikköä	ei	vastuuteta	tasa-arvon	valtavirtaistamisen	operatiiviseen	
johtamiseen,	puuttuvat	aidot	edellytykset	tehokkaaseen	ja	pitkäjänteiseen	valtavirtaistamisen	
toteuttamiseen.	 Ainoa	 toimiva	 ratkaisu	 on	 vastuttaa	 johtaminen	 yksikölle,	 jolla	 on	 johtamis-
valtaa	 muuhun	 organisaatioon	 nähden,	 esimerkiksi	 valtaa	 edellyttää	 toimenpiteitä	 muulta	
organisaatiolta.	 Tasa-arvon	 valtavirtaistamisen	 onnistumiselle	 on	 ratkaisevaa	 tähänastisten	
kokemusten	mukaan	se,	että	toiminnallisen	tasa-arvon	operatiivinen	johtaminen	on	selkeästi	
vastuutettu	ja	sitä	johdetaan	tavoitteellisesti	ja	pitkäjänteisesti.	Valtavirtaistaminen	edellyttää	
johdon	tekemiä	päätöksiä.

Kunnissa	 on	 erilaisia	 malleja	 siitä,	 miten	 toiminnallisen	 tasa-arvon	 edistäminen	 on	 orga-
nisoitu	ja	miten	sitä	johdetaan.	Monissa	kaupungeissa	henkilöstökeskukseen	on	vastuutettu	
myös	 toiminnallisen	 tasa-arvon	 edistäminen.	 Vantaan	 kaupungissa	 on	 osoittautunut	 toimi-
vaksi	se,	että	kaupunkitasoinen	toiminnallisen	tasa-arvon	kehittäminen	on	vastuutettu	vapaa-
aika-	ja	asukaspalveluiden	toimialalle.	Tällöin	tällä	yhdellä	toimialalla	-	käytännössä	toimialan	
hallintopalveluilla	 -	 on	 tehtävänä	 vauhdittaa	 ja	 tukea	 toiminnallisen	 tasa-arvon	 edistämistä	
myös	 muilla	 toimialoilla.	 Laitilan	 kaupungissa	 taas	 kaupunkitasoinen	 vastuu	 toiminnallisen	
tasa-arvon	kehittämisestä	on	kaupunginhallituksella.	 Johtamisen	 järjestämiseksi	ei	 riitä,	että	
organisaatioon	on	nimetty	tasa-arvovastuullinen	yhdyshenkilö	tai	henkilöitä.
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Esimerkki 29. Toiminnallisen tasa-arvon johtaminen Laitilassa
Laitilan	kaupungin	toiminnallinen	tasa-arvosuunnitelma	kuvaa,	miten	tasa-arvon	huomi-
oonottamista	ja	edistämistä	kaupungin	palveluissa	johdetaan.	Kaupunginhallituksella	on	
kaupunkitasoinen	vastuu	toiminnallisen	tasa-arvon	seurannasta	ja	kehittämisestä.	Toimin-
nallisen	 tasa-arvosuunnitelman	 hyväksyy	 kaupunginvaltuusto.	Toiminnallisen	 tasa-arvon	
edistämistä	kaupungin	eri	toiminnoissa	seuraa	ja	tukee	toiminnallisen	tasa-arvon	työryh-
mä,	 joka	 arvioi	 suunnitelman	 toteuttamista	 sekä	 valmistelee	 suunnitelman	 vuosittaisen	
päivittämisen	kaupunginhallituksen	käsittelyyn.

Pääpaino	on	tasa-arvon	kehittämisessä	kaupungin	eri	toiminnoissa.	Ensimmäisen	tasa-ar-
vosuunnitelman	liitteinä	ovat	liikuntapalveluiden	ja	aikuissosiaalityön	kuntouttavan	työtoi-
minnan	toiminnalliset	tasa-arvosuunnitelmat	sekä	musiikkiopiston	tasa-arvo-	ja	yhdenver-
taisuussuunnitelma.	Tavoitteena	on,	että	seuraavina	vuosina	kahdesta	kolmeen	kaupungin	
toiminnoista	tekee	vuosittain	oman	toiminnallisen	tasa-arvosuunnitelmansa	ja	pidemmäl-
lä	 tähtäimellä	 kaupungin	 toiminnallinen	 tasa-arvosuunnitelma	 kattaa	 kaikki	 kaupungin	
toimialat.	Toiminnallisen	tasa-arvon	työryhmä	voi	tehdä	aloitteita	toiminnallisen	tasa-arvo-
suunnittelun	aloittamisesta	uusissa	toiminnoissa	sekä	perehdyttää	uusia	toimijoita	toimin-
nallisen	tasa-arvon	edistämiseen.		

Esimerkki 30. Tasa-arvon valtavirtaistamisen johtaminen kuntaliitoksessa
Uuden	 Oulun	 kuntaliitosprosessin	 valtavirtaistamistoimenpiteet	 toteutettiin	 kuntaliitos-
toimikuntien	(5	kpl)	kautta	ja	niiden	toiminnoissa.	Valtavirtaistamistyötä	johdettiin	Oulun	
kaupungin	toimesta	ja	työ	hyväksytettiin	sekä	Uuden	Oulun	yhdistymishallituksessa	että	
esiteltiin	sen	työvaliokunnassa.	Tämä	nähtiinkin	tärkeäksi,	sillä	ilman	yhdistymisprosessin	
päättäjien	hyväksyntää	valtavirtaistamisprosessia	ei	olisi	saatu	vietyä	kuntaliitokseen.	Haas-
teena	prosessille	oli	kuntaliitosprosessin	työntäyteisyys	ja	aikataulu.	Toiseksi	tasa-arvo-	ja	
yhdenvertaisuusnäkökulmat	eivät	olleet	tuttuja	kuntaliitosta	suunnitteleville	ja	siksi	asioi-
den	 linkittäminen	 tuntui	 aluksi	 työläältä.	 Olisikin	 suotavaa,	 että	 vastaavissa	 prosesseissa	
tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulma	olisi	mukana	alkuvaiheen	suunnittelusta	alkaen,	
osana	kaikkea	tehtävää	suunnittelua	ja	työtä,	mukana	myös	asiasta	kouluttaminen,	jolloin	
sitä	ei	koettaisi	”101.asiaksi	muiden	sadan	kiireellisen	lisäksi”.
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Kysymyslista koulutuksen suunnittelijalle sukupuolinäkökulman 
sisällyttämisestä koulutuksen sisältöihin esimerkkivastauksineen.

TYÖVÄLINEITÄ

Tämä	 kysymyslista	 on	 tarkoitettu	 täydennyskoulutustilaisuustilaisuuksien	 suunnittelijan	 apu-
välineeksi.	Kysymyslistan	tarkoituksena	on	ohjata	pohtimaan	sukupuolinäkökulman	merkitys-
tä	koulutuksen	suunnittelussa.	Kysymyslistaa	voi	soveltaa	omien	tarpeiden	mukaan.

Kysymyslista	on	laadittu	Länsi-	 ja	Sisä-Suomen	aluehallintovirastossa	osana	Valtavirtaista-
minen	käytäntöön	-hanketta.	Kysymyslistaa	ovat	olleet	laatimassa	aluehallintoviraston	hanke-
työryhmä	sekä	konsulttina	WoM	Oy.

Kokeilimme	kysymyslistan	käyttöä	ja	sen	tuloksena	on	seuraava	esimerkki		
sukupuolen	merkityksen	pohdinnasta.	

1.						Mikä	on	koulutustilaisuuden	aihe;	otsikko?	
 Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen työyhteisö. 
 Koulutus on tarkoitus järjestää interaktiivisena päivänä, jossa on mahdollisuus  
 kohdata muita ja tulla kuulluksi, sekä nostaa esille asioita omasta työyhteisöstä. 

2.					Mieti	sukupuolen	merkitystä	käsiteltävässä	aiheessa:
	 2	a.		Oma	kokemus:	miten	olet	huomannut	sukupuolen	vaikuttavan	tässä	aiheessa?
 Mielestämme naiset ja miehet kokevat hieman erilaisia uhka- ja vaaratilanteita. Esimerkiksi  
 naisiin kohdistuu enemmän seksuaalista väkivaltaa ja siihen liittyviä uhkatilanteita.  
 Miehet taas kohtaavat enemmän uhkailua ja väkivaltaa oman sukupuolensa taholta.  
 Opetushenkilöstön ratkaisutavat erilaisissa uhkaavissa tilanteissa riippuvat varmaan myös  
 siitä, miten kukin kokee työympäristönsä. Ehkä naisilla ja miehillä on myös erilainen rooli  
 työyhteisön ja koko kouluyhteisön turvallisuuden luomisessa.  
	 2	b.		Onko	aiheessa	joitakin	ääneen	sanottuja	ennakko-oletuksia	sukupuoleen		
	 liittyen?	Entä	ääneen	lausumattomia?
 On. Oletamme, että miehiä ja naisia kohtaavat osittain erilaiset uhat. Voi olla myös joitain  
 ääneen lausumattomia oletuksia. Esimerkiksi niin, että toiseen sukupuoleen kohdistuva  
 uhka on hyväksyttävämpää, että sitä katsotaan läpi sormien eikä sen eteen tehdä mitään.  
 Esimerkiksi naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta voisi olla tällainen asia. Ja sitten  
 on sellainen vahva oletus, että naiset eivät voi olla väkivaltaisia. Usein oletetaan, että  
 väkivaltaisia ovat vain miehet, vaikka se ei pidä paikkaansa. Voi olla, että on myös sellainen  
 oletus, että miesopettajan odotetaan tulevan väliin ja vastaavan järjestyksestä, jos oppilaat  
 tappelevat, ainakin jos oppilaat ovat poikia.
	 2	c.		Miten	mahdolliset	sukupuoleen	liittyvät	ennakko-oletukset	heijastuvat		
									 koulutuksen		suunnitelmaan?
 Helposti käy niin, että pyytää puhujiksi naisia ja miehiä stereotyyppisten roolien mukaan.  
 Kun käsitellään turvallisuutta hoivan tai sympatian kautta, puhujaksi kutsutaan nainen.  
 Ja sitten kun käsitellään turvallisuutta järjestyksen pidon kautta, puhujaksi kutsutaan mies.  
 Esimerkiksi naispsykologia ja miespoliisi. On hyvä tiedostaa, että puhujat helposti valitsee  
 tämän ennakko-oletuksen mukaisesti. Valintaan vaikuttaa moni seikka, eikä tiedostamisen  
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 tarvitse johtaa siihen, että etsittäisiin naispoliiseja ja miespsykologeja puhujiksi. Koska  
 koulutus järjestetään interaktiivisesti, perustuen osallistujien aiheisiin, on vaikea sanoa  
 etukäteen, miten ennakko-oletukset heijastuvat suunnitelmaan.
	 2	d.		Löytyykö	aiheeseen	liittyen	tutkimustietoa	sukupuolen	merkityksestä?
 Tarkistimme yhdessä muutaman hyvän lähteen: Minna.fi – tasa-arvotiedon keskuksen, sekä  
 Tasuko-hankkeen www-sivut: https://wiki.helsinki.fi/display/TASUKO/Aloitussivu. Minna- 
 tietokannassa koulutus on nostettu omaksi teemakseen. Kirjastotietokannoistakin löytyy  
 varmaan kirjallisuutta. Googlasimme ja esimerkiksi opettajien työssään kohtaamasta 
 henkisestä ja fyysisestä väkivallasta löytyy tietoa sukupuolijaolla. Oikeuspoliittisen 
 tutkimuslaitoksen tekemä opettajakysely: ”Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 2008”  
 näytti kiinnostavalta. 
	 2	e.		Pohdi,	onko	aiheessa	jotakin,	mitä	voi	ottaa	huomioon	liittyen	kulttuurieroihin		
	 ja		sukupuoleen?
 Suomessa on alueellisia kulttuurieroja. Monissa kouluyhteisöissä on muista maista Suomeen  
 muuttaneita tai maahanmuuttajataustaisia oppilaita tai kouluhenkilöstöä. Eri 
 kulttuureista tulevat oppilaat ja koulun henkilökunta muodostavat  kouluyhteisön, ja se  
 koostuu monista eri käsityksistä mukaanlukien sukupuoli. Ei ehkä tunnu sosiaalisesti 
 turvalliselta, jos huomaa itsensä ja muun kouluyhteisön tai oppilaiden vanhempien välillä  
 paljon kulttuurieroja. Voi olla, että maahanmuuttajakouluissa  mies- ja naisopettajan  
 kokemus työyhteisöstä olla erilainen. Voi olla myös niin, että kollegat kokevat sosiaalista  
 epävarmuutta, jos eivät tunne toisesta kulttuurista tulevan kollegan tapoja. Milloin on lupa  
 kysyä, auttaa tai puuttua? Mieleemme tuli myös se, miten kouluttaja voi välttää tämän  
 keskustelun ajautumista stereotypioihin? Miten päästä roolien taakse yksilöön, niin ettei  
 nähdä toisia vain joidenkin roolien edustajina?

3.			Sukupuolinäkökulman	sisällyttäminen	koulutukseen:
	 3	a.	Miten	sukupuolen	merkitystä	käsitellään	tai	voitaisiin	käsitellä		
																		koulutustilaisuudessa?
 Sukupuolta voitaisiin käsitellä koulutuksessa epäsuorasti niin, että puhujat ohjeistetaan  
 miettimään näkökulmaa etukäteen. Puhujille voisi olla oma kysymyslista. He voivat sen  
 avulla keksiä esimerkkejä, joilla valotetaan sukupuolen merkitystä koulun arjessa. Toinen  
 mahdollisuus on käsitellä sukupuolen merkitystä omana aiheenaan suoraan ja ottaa se  
 jonkun keskustelun tai puheenvuoron aiheeksi. Riippuen puhujien taustoista suunnittelija voi  
 päättää, kumpi on parempi tapa tässä tilaisuudessa. 
	 3	b.	Miten	koulutustilaisuuteen	voitaisiin	saada	asiantuntemusta	sukupuolen		
																			merkityksestä		kyseessä	olevassa	aiheessa?
 Pyydetään puhujaa miettimään sukupuolen merkitystä aiheessa etukäteen. Tai pyydetään  
 puhuja, jolla tiedetään olevan asiantuntemusta tästäkin näkökulmasta. Tai voidaan jakaa  
 materiaalia tai kertoa netistä löytyvästä materiaalista.

4.				Mieti,	onko	koulutustilaisuudesta	välittyvä	käsitys	sukupuolesta	tarpeeksi	laaja:
	 4	a.	Otetaanko	huomioon	myös	tyttöjen	keskinäiset	erot,	ja	samoin	poikien		
	 keskinäiset	erot?
 Kyllä, pyritään ottamaan huomioon niin, että vältetään stereotypioita puheessa. 
	 4	b.		Miten	otetaan	huomioon	eri	kulttuurien	moninaiset	käsitykset	sukupuolesta?
 Tätäkin voidaan käsitellä joko epäsuorasti puheenvuorojen sisällä, tai sitten nostaen  
 omaksi aiheekseen. Tärkeää on tiedostaa, että on erilaisia käsityksiä, mutta ei samalla  
 olettaa niitä liikaa etukäteen.
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	 4	c.	Miten	otetaan	huomioon	ne	nuoret/koulun	henkilöstö,	jotka	näyttäytyvät		
	 ”sukupuolirajojen	rikkojina”?	

	 Myös tätä voidaan käsitellä joko epäsuorasti puheenvuorojen sisällä, tai sitten nostaen 
 omaksi aiheekseen. Jo muutama esimerkkikin voi olla mieleenpainuva. Puhujat voisivat olla  
 valppaita siinä, minkälaisia esimerkkejä kertovat.  

Osallistujista	tiedon	kerääminen	sukupuolen	mukaan:	Kerää	tieto	siitä,	kuinka	paljon	naisia	ja	
miehiä	 koulutukseen	 osallistui.	Tämän	 tiedon	 voi	 kerätä	 osallistujalistan	 perusteella.	Tiedon	
avulla	 voit	 seurata,	 miten	 eri	 koulutuksiin	 osallistuu	 naisia	 ja	 miehiä.	Voit	 pohtia,	 mitä	 tämä	
tieto	kertoo	esimerkiksi	suhteutettuna	kohderyhmään	tai	vaikuttaako	käsitelty	aihe	ja	sen	otsi-
kointi	osallistujien	sukupuolijakaumaan.

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i planering och  
upplägg av utbildningar
Verktygets	bearbetning	till	svenska	av	överinspektör	för	bildningsväsendet	Disa	Widell,	region-
förvaltningsverkens	svenska	enhet	för	undervisningsväsendet	(medlem	av	Valtavirtaistaminen	
käytäntöön	-projektgruppen).

Frågor till utbildningsplaneraren:
Det	 här	 verktyget	 är	 ämnat	 att	 stöda	 de	 planeringsansvariga	 i	 planeringen	 av	 utbildningar.	
Tanken	är	att	reflektion	kring	jämställdhet	ska	stöda	planeringsprocessen.	Gå	igenom	frågor-
na	antingen	för	dig	själv,	tillsammans	med	din	kollega	eller	med	ditt	team	då	ni	planerar	en	
utbildning	 och	 fundera	 på	 möjliga	 svar.	 Det	 finns	 också	 en	 kortare	 uppsättning	 frågor	 som	
är	ämnade	för	 inbjudna	utbildare	och	föreläsare,	och	de	frågorna	kan	tas	upp	till	diskussion	
tillsammans	med	dem.

Frågorna	har	utarbetats	inom	Regionförvaltningsverket	för	Västra	och	Inre	Finland	som	en	del	
av	projektet	Valtavirtaistaminen	käytäntöön,	där	regionförvaltningsverket	deltog	som	pilotor-
ganisation.	Frågorna	har	beretts	av	en	projektgrupp	vid	verket	tillsammans	med	projektgen-
omförarna	vid	WoM	Oy.	Frågelistorna	får	gärna	leva	och	utvecklas	vidare	enligt	behov.

Vad	handlar	utbildningen	om;	rubrik?
Reflektera	över	betydelsen	av	kön	för	ifrågavarande	ämne/rubrik:
-Egen	erfarenhet:	vilken	betydelse	uppfattar	du	att	kön	har	för	ämnet	i	fråga?	
-Finns	det	några	explicita	och/eller	implicita	föreställningar	om	kön	på	området?	
-På	vilket	sätt	återspeglar	sig	eventuella	föreställningar	om	kön	i	utbildningens	upplägg?
-Finns	forskning	att	tillgå	om	könets	betydelse	på	ämnesområdet?
-Fundera	över	om	det	finns	något	som	behöver	beaktas	gällande	kulturskillnader		
och	kön.
Integrering	av	ett	jämställdhetsperspektiv	i	utbildningen:	
-Hur	beaktas/behandlas	jämställdhet	i	utbildningen;	hur	kunde	man	beakta	det?
-Hur	kan	sakkunskap	om	könets	betydelse	i	ifrågavarande	tema	tas	med	i	utbildningen?	

Begrunda	om	den	könsuppfattning	som	förmedlas	i	utbildningen	är	tillräckligt	bred:	
-Beaktar	man	också	flickornas	och	pojkarnas	inbördes	skillnader?	

•
•

•

•
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-Hur	beaktar	man	olika	kulturers	varierande	könsuppfattningar	och	normer?	
-Hur	beaktar	man	sådana	unga	som	verkar	bryta	mot	könskonventioner?

Tips:
Uppföljning	enligt	kön:	Samla	uppgifter	om	hur	många	män	och	kvinnor	som	deltog	i	
utbildningen.	Informationen	kan	plockas	ur	deltagarlistan.	Med	hjälp	av	den	informatio-
nen	kan	du	över	tid	följa	upp	könsfördelningen	vid	olika	utbildnings	tillfällen	och	också	
begrunda	vad	fördelningen	har	för	betydelse	exempelvis	i	jämförelse	med	målgruppen	
eller	ämnet.
	

Kysymyslista sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä kouluttajalle
Tämä	 kysymyslista	 on	 tarkoitettu	 täydennyskoulutustilaisuustilaisuuksien	 kouluttajien	 apu-
välineeksi.	 Kysymyslistan	 tarkoituksena	 on	 auttaa	 sukupuolinäkökulman	 pohtimisessa	 kun	
kouluttaja	suunnittelee	omaa	puheenvuoroaan.	Kysymyslistaa	voi	 soveltaa	omien	 tarpeiden	
mukaan.

Kysymyslista	on	laadittu	Länsi-	 ja	Sisä-Suomen	aluehallintovirastossa	osana	Valtavirtaista-
minen	käytäntöön	-hanketta.	Kysymyslistaa	ovat	olleet	laatimassa	aluehallintoviraston	hanke-
työryhmä	sekä	konsulttina	WoM	Oy.	

Mikä	on	koulutustilaisuudessa	pitämäsi	puheenvuon	aihe?
Mieti	sukupuolen	merkitystä	aiheessa,	josta	puhut:	

-	Oma	kokemus:	miten	olet	huomannut	sukupuolen	vaikuttavan	tässä	aiheessa?	
-	Onko	aiheessa	joitakin	ääneen	sanottuja	ennakko-oletuksia	sukupuoleen	liittyen?		
	Entä	ääneen	lausumattomia?	

-	Löytyykö	aiheeseen	liittyen	tutkimustietoa	sukupuolen	merkityksestä?
Miten	voisit	käsitellä	sukupuolen	merkitystä	puheessasi?
Onko	puheenvuorostasi	välittyvä	käsitys	sukupuolesta	tarpeeksi	laaja:

-	Otatko	huomioon	tyttöjen	keskinäiset	erot,	ja	samoin	poikien	keskinäiset	erot?	
-	Miten	otat	huomioon	eri	kulttuurien	moninaiset	käsitykset	sukupuolesta?	 	
-	Miten	otat	huomioon	ne	nuoret,	jotka	näyttäytyvät	”sukupuolirajojen	rikkojina”?	

Frågor till utbildaren och föreläsaren
Verktygets	bearbetning	till	svenska	av	överinspektör	för	bildningsväsendet	Disa	Widell,	region-
förvaltningsverkens	svenska	enhet	för	undervisningsväsendet	(medlem	av	Valtavirtaistaminen	
käytäntöön	-projektgruppen).

Dessa	frågor	är	ämnade	som	ett	redskap	för	inbjudna	talare	vid	olika	utbildningstillfällen.	
Vi	hoppas	att	reflektion	kring	jämställdhet	kan	stöda	förberedelserna	av	ett	uppträdande.	Se	
på	frågorna	och	reflektera	över	möjliga	svar	då	du	förbereder	ditt	anförande.	

Frågorna	har	utarbetats	inom	Regionförvaltningsverket	för	Västra	och	Inre	Finland	som	en	
del	 av	 projektet	 Valtavirtaistaminen käytäntöön,	 där	 regionförvaltningsverket	 deltog	 som	 pi-
lotorganisation.	Frågorna	har	beretts	av	en	projektgrupp	vid	verket	tillsammans	med	projekt-
genomförarna	vid	WoM	Oy.	Frågelistorna	får	gärna	leva	och	utvecklas	vidare	enligt	behov.

Vad	handlar	ditt	anförande	om;	rubrik?

•

•
•

•
•

•
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Reflektera	över	vilken	betydelsen	kön	har	för	ditt	ämne:
	-	Egen	erfarenhet:	vilken	betydelsen	uppfattar	du	att	kön	har	för	ämnet	i	fråga?	
	-	Finns	det	några	explicita	och/eller	implicita	föreställningar	om	kön	på	området?	
	-	Finns	forskning	att	tillgå	om	könets	betydelse	på	ämnesområdet?
Hur	kunde	du	beakta	kön	och	jämställdhet	i	ditt	anförande?
Begrunda	om	den	könsuppfattning	som	förmedlas	i	ditt	anförande	är	tillräckligt	bred:

-	Tar	du	i	beaktande	flickornas	och	pojkarnas	inbördes	skillnader?
-	Uppmärksammar	du	olika	kulturers	varierande	könsuppfattningar	och	normer?
-	Hur	uppmärksammar	du	sådana	unga	som	verkar	bryta	mot	könskonventioner?

•

•
•
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VIKSU 
Vantaan	ikääntymispoliittinen	ohjelma
Palvelulupausryhmien	toimenpiteiden	sukupuolivaikutusten	arviointi

Viksun	foorumissa	25.8.11	palvelulupausryhmät	päättävät	palvelulupauksen	toimenpi-
teestä,	joka	suvataan	ts.	toimintasuunnitelmaa	täsmennetään	mies/naisnäkökulmasta.	
Ryhmät palauttavat suvaus -suunnitelmansa Anne Aaltiolle 10.10.11.

Viksun	koordinaatioryhmä	käsittelee	suunnitelmat	lokakuussa	olevassa	kokouksessa.	Su-
vauksen	vaikutuksesta	tehdyistä	toimenpiteistä	raportoidaan	Viksun	toisen	raportoinnin	
yhteydessä.	

Esimerkkilomake sukupuolivaikutusten arviointiin ikäpoliittisen 
ohjelman toteuttamisessa

Palvelulupaus 
Asuminen	on	elämänmakuista

Miten sukupuoli liittyy palvelulupauksen toimenpiteisiin? 
Miesten	ja	naisten	asuminen	voi	olla	erilaista.	Leskeytyminen	vaikuttaa	asumiseen.		
Naisen	voi	olla	vaikea	selvitä	esimerkiksi	omakotitalon	hoidosta	ja	miesleski	voi	era-
koitua	helpommin	kuin	nainen.	Yksin	asuminen	ilman	verkostoja	voi	johtaa	syrjäyty-
miseen	ja	masennukseen.	Mielekkään	tekemisen	puute	esimerkiksi	kerrostaloissa	voi	
aiheuttaa	miehille	toimettomuutta	ja	tarkoituksettomuuden	kokemuksia.

Hankittavaa lisätietoa ja tietolähteitä: määrällinen ja laadullinen tieto 
Kaupungin	ikäihmisiä	koskevat	tilastot,	tutkimukset	ja	selvitykset.	Työn	alla	oleva	
asumiskysely	Koivukylän	suuralueella.

Mitä toimenpidettä lähdetään suvaamaan? Valitkaa vähintään yksi toimenpide 
Suvaamme	Koivukylän	suuralueen	asumiskyselyn	aineiston.	Erittelemme	miehet	ja	
naiset,	tutkimme,	onko	sukupuolella	vaikutusta	vastauksiin	ja	millaisia.		
Suunnittelemme	tulosten	mukaan	jatkotoimenpiteet.

Miten sukupuolinäkökulman voisi 
ottaa huomioon
(minkälaisin toimenpitein)

Vastuu Aikataulu

Otamme	asian	huomioon	tehtävissä		
asumiskyselyissä.

Anna-Liisa	
Korhonen

2011	-	2013
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Sukupuolten	 tasa-arvoa	 edistettäessä	 tulee	 kehittää	 tasa-arvoa	 myös	 sukupuoleltaan	 moni-
naisten	 ihmisten	 kannalta.	 Mitä	 se	 tarkoittaa	 käytännössä?	 Hyvän	 lähtökohdan	 sukupuolen	
moninaisuuden	ymmärtämiseen	antaa	esimerkiksi	Muu,	mikä?	Sukupuolivähemmistönuorten	
visio	2020	-julkaisu	vuodelta	2010.	Havainnollinen	vihkonen	on	tehty	yhteistyönä	sukupuoli-
vähemmistönuorten	kesäleirillä.	Vihkosen	mukaan	sukupuolivähemmistönuoret	joutuvat	koh-
taamaan	erilaisia	sosiaalisia	ongelmia	ja	kaltoinkohtelua,	joilta	kuitenkin	voitaisiin	välttyä	jos	
nuorten	lähipiiri	ja	yhteiskunta	tietäisi,	miten	kohdata	sukupuolen	moninaisuutta.	

Vihkosessa	kerrotaan	esimerkiksi	bussikuskista,	joka	huusi	nuoren	perään	”kumpi	sä	oikein	
oot”	tämän	näyttäessä	tytöltä	mutta	käyttäessä	miehen	henkilötunnusta	ja	bussilippua.	Kerto-
muksen	jälkeen	todetaan,	että	nuoren	ei	pitäisi	joutua	kohtaamaan	ongelmia	asiakaspalvelijan	

–	esimerkiksi	kirjastonhoitajan,	lipuntarkastajan,	nuorisotyönohjaajan	tai	rippukoululeirin	työn-
tekijän	–	kanssa,	vaikka	nuoren	nimi	ja	sukupuoli-ilmaisu	olisivat	keskenään	ristiriidassa.	

Positiivista	erityiskohtelua	voi	olla	vaikkapa	se,	että	nuoresta	käytetään	nimenhuutotilan-
teessa	 hänen	 itse	 valitsemaansa	 lempinimeä	 hänen	 virallisen	 ”väärään”	 sukupuoleen	 viittaa-
van	nimensä	sijaan.	Vihkosessa	painotetaan,	että	sukupuolivähemmistöön	kuuluvan	nuoren	
erityistarpeiden	aktiivinen	huomiotta	jättäminen	ei	ole	neutraali	teko	vaan	henkistä	väkivaltaa,	
sillä	se	pahentaa	ennestään	nuoren	sukupuolikokemukseen	liittyvää	ahdistusta.	

Tasa-arvo	ei	siis	toteudu	kohtelemalla	kaikkia	nuoria	samalla	tavalla	ja	käyttämällä	heistä	
kaikista	 heidän	 virallisia	 etunimiään.	 Sukupolivähemmistöön	 kuuluvan	 nuoren	 kohdalla	 eri-
tyistarpeita	esiintyy	myös	esimerkiksi	tilanteissa,	joissa	ryhmiä	sukupuolitetaan	tai	on	käytettä-
vä	sukupuolitettuja	tiloja	kuten	pukuhuoneita.	

Vihkosen	kokemuskertomukset	sukupuolivähemmistönuorten	arjesta	auttavat	myös	kun-
tien	ja	valtionhallinnon	palvelujen	kehittämisessä:	vihkosessa	antaa	ohjeita	siitä,	miten	suku-
puolivähemmistönuoria	tulee	kohdata	niin,	että	tasa-arvo	toteutuu	myös	heidän	kohdallaan.	
Tasa-arvoiset	 kokemukset	 ennaltaehkäisevät	 nuorten	 pahoinvointia	 ja	 syrjäytymistä.	 Suku-
puolivähemmistönuorista	 kerrotut	 esimerkit	 pätevät	 osittain	 myös	 sukupuoleltaan	 moninai-
siin	aikuisiin	ja	vanhuksiin.	Lisää	ideoita	tasa-arvon	edistämiseen	sukupuoleltaan	moninaisten	
ihmisten	kannalta	tarjoaa	myös	opas	Seksuaali-	 ja	sukupuolivähemmistöt	Suomen	kunnissa:	
Keinoja	ja	ideoita	yhdenvertaisuuden	tueksi	(Jukka	Lehtonen	2006).

Ohjeistus peruspalvelujen arvioitsijoille sukupuolinäkökulman 
huomioon ottamisesta
Pohjois-Suomen	aluehallintovirasto	on	mukana	sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	rahoittamassa	
Valtavirtaistaminen	käytäntöön	–	hankkeessa,	jonka	tavoitteena	on	kehittää	kuntien	ja	valtion	
alue-	 ja	 paikallishallinnon	 tasa-arvon	 edistämisen	 ja	 sukupuolinäkökulman	 valtavirtaistamis-
prosessia.	 Sukupuolinäkökulman	 valtavirtaistamisella	 tarkoitetaan	 sukupuolinäkökulman	
sisällyttämistä	 (integroimista)	kaikkeen	suunnitteluun,	 toimintaan	 ja	päätöksentekoon.	Valta-
virtaistamiseen	 on	 Suomessa	 vahvat	 viranomaisvelvoitteet,	 mutta	 sen	 ensisijainen	 hyöty	 on	
toiminnan	ja	palveluiden	laadun	ja	vaikuttamisen	parantamisessa	ottamalla	eri	asiakas-	ja	koh-
deryhmien	tarpeet	paremmin	huomioon.		

Valtavirtaistamisprosessin	 lähtökohtana	 on	 sukupuolijaotellun	 tiedon	 hankkiminen	 sekä	
toimintojen	ja	palveluiden	tai	esimerkiksi	arvioitavan	kohteen	sukupuolirelevanssin	arviointi,	
ts.	onko	sukupuolella	merkitystä.

Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvo - pohdinnan tueksi
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Peruspalvelujen	arvioitsijan	näkökulmasta	tämä	tarkoittaa	sitä,	että	
a)	 Arvioitavasta	kohteesta	oleva	tieto	on	sukupuolijaoteltua;	kuinka	monta	naista	
	 /tyttöä,	kuinka	monta	miestä/poikaa?
b)	 Saadun	tiedon	sukupuolijakauma	tulee	arvioida,	onko	jakaumassa	selkeää	eroa		
	 eli	näyttäisikö	sukupuolella	olevan	merkitystä?	
	 b.1.		 jos	merkitystä	on,	mitkä	tekijät	sitä	selittävät
	 b.2.		 jos	merkitystä	on,	millaisia	vaikutuksia	erolla	on?
c)	 Tulosten	ja	arvioinnin	perusteella	tulee	tehdä	johtopäätökset	ja		
	 toimenpide-ehdotukset	



��

Laitilan kaupunki 
Esimerkki	tyypillisen	suomalaisen	kunnan	tasa-arvotyön	
organisoinnista	ja	tasa-arvotyön	tekemisestä	
	
Oulun kaupunki	
Tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulma	Oulun	seudun	
kuntien	kuntaliitosprosessissa

Vantaan kaupunki	
Suvauksen	tukeminen	kaupungin	eri	toimialoilla	ja		
talousarvioissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	
Sukupuolinäkökulman	tuominen	opetushenkilöstön		
täydennyskoulutukseen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	
Sukupuolinäkökulma	valtakunnallisessa		
peruspalveluiden	arvioinnissa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus	
Sukupuolinäkökulman	valtavirtaistaminen		
ELY-keskuksen	toimintoihin

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	
Toiminnallinen	tasa-arvo	organisaation	tasa-arvo-	
	ja	yhdenvertaisuussuunnittelussa		

Pilotti ELY-keskukset 
PilottiAVIt 
Pilottikunnat 
Ei ohjelma-aluetta 
Ei ohjelma-aluetta, 
mutta hankkeen 
vaikutusaluetta 	

Valtavirtaistaminen käytäntöön -
hankkeen toiminnot  

pilottiorganisaatioissa

Laitila

Vantaa

Oulu
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OULUN KAUPUNKI
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden linkittäminen Uuden Oulun kuntaliitokseen
Lähtökohtana	Oulussa	oli	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulman	tuominen	Oulun	seudun	kuntien	kun-
taliitosprosessiin.	Oulun	seudulla	on	meneillään	yksi	Suomen	mittavimmista	kuntaliitosprosesseista,	jossa	
5	kuntaa	 (Oulu,	Oulunsalo,	Haukipudas,	Yli-Ii	 ja	Kiiminki)	yhdistyvät	vuoden	2013	alussa	uudeksi	Ouluksi.	
Valtavirtaistaminen	käytäntöön	–	prosessin	toiminnot	liitettiin	osaksi	Uuden	Oulun	kehittämisprosessia	tu-
kemaan	elinvoimaisen	ja	toimintakykyisen	uuden	kunnan	strategiatyötä	sekä	laadukkaiden	ja	vaikuttavien	
palveluiden	kehittämistä	tasa-arvon	ja	yhdenvertaisuuden	näkökulmista.	Tavoitteena	oli	siis	tuottaa	moni-
puolisia	näkökulmia	uuden	kunnan	rakennustyöhön	yhdessä	Uuden	Oulun	kehittämistoimikuntien	kanssa.	

Uuden	Oulun	valmistelun	strategisten	painopisteiden	mukaisesti	on	muodostettu	viisi	toimikuntaa,	joiden	
tehtävänä	on	ohjata	virkamiesvalmistelua	ja	taata	strateginen	tavoitetaso	valmistelussa:

Johtamisjärjestelmätoimikunta
Palvelujen	järjestämisen	toimikunta
Osallistumisen	ja	vaikuttamisen	toimikunta
Elinvoimaisuustoimikunta
Verkosto-Oulu	toimikunta

Oulun	 kaupungin/Uuden	 Oulun	 Valtavirtaistaminen	 käytäntöön	 -hanketoiminnot	 koostuivat	 yhteisestä	
koulutuspäivästä	kuntaliitosprosessin	avainhenkilöille	 ja	henkilöstölle,	 jota	yhtä	 toimikuntaa	 lukuun	otta-
matta	seurasi	sarja	vuorovaikutteisia,	toiminnallistavia	toimikuntakohtaisia	työpajoja.	Palvelujen	järjestämi-
sen	osalta	työ	tehtiin	yhden	työpajan	sijaan	monitoimijaisissa	työseminaareissa,	joissa	eri	palveluteemoja	
tarkasteltiin	myös	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuusnäkökulmia.	Työpajoissa	keskusteltiin	ja	pohdittiin	yhdessä	
tasa-arvon	ja	yhdenvertaisuuden	merkitystä	ja	roolia	kuntaliitosprosessin	eri	osa-alueilla	ja	eri	vaiheissa.	

Lisätietoja: Koordinaattori Maarit Alikoski
Konsultti: KoulutusAvain Oy, Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen

LAITILAN KAUPUNKI
Mainiommin tasa-arvoisempi Laitila tasa-arvosuunnittelun avulla
Laitilan	kaupunki	on	esimerkki	tasa-arvon	edistämisestä	ja	sen	organisoinnista	pienessä	suomalaisessa	kun-
nassa.	Kunnassa	on	n.	8400	asukasta.	Laitilan	kaupunki	valmisteli	hankkeessa	sekä	henkilöstöpoliittisen	että	
totuomineniminnallisen	 tasa-arvosuunnitelman	 kaupungille.	 Suunnitelmien	 valmistelua	 varten	 muodos-
tettiin	omat	työryhmät,	koska	henkilöstöpoliittisen	tasa-arvosuunnitelman	valmistelu	kuuluu	henkilöstöasi-
oista	vastaaville	yhteistyössä	henkilöstön	edustajien	kanssa	ja	toiminnallisen	tasa-arvon	edistäminen	taas	
kuuluu	kustakin	toiminnoista	vastaaville.

Sukupuolinäkökulman	 valtavirtaistamisen	 kohteiksi	 valittiin	 kaupungin	 toiminnoista	 liikuntapalvelut	 ja	
aikuissosiaalityön	 kuntouttava	 työtoiminta.	 Lisäksi	 päätettiin	 valmistella	 musiikkiopistolle	 tasa-arvo-	 ja	
yhdenvertaisuussuunnitelma.	Kaupungin	toiminnalliseen	tasa-arvosuunnitelmaan	koottiin	näiden	toimin-
tojen	 toiminnalliset	 tasa-arvosuunnitelmat	 sekä	 esitettiin,	 miten	 toiminnallisen	 tasa-arvon	 edistäminen	
organisoidaan	kaupunkitasoisesti.	

Lisätietoja: Kaupunginsihteeri Markku Mäki
Konsultti: WoM Oy, Sinikka Mustakallio ja Pia Sevelius

•
•
•
•
•
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VANTAAN KAUPUNKI 
Suunnitelmallisesti suvausta

Vantaan	kaupunki	edustaa	hankkeessa	pilottiorganisaatiota,	jossa	on	tehty	jo	pitkään	aktiivista	ja	tavoit-
teellista	 tasa-arvotyötä.	 Kaupunginhallituksen	 tasa-arvoa	 koskevien	 linjapäätösten	 mukaisesti	 sukupuo-
livaikutusen	 arviointia	 (suvausta)	 on	 aloitettu	 toteuttaa	 kaupungin	 eri	 toimialoilla	 jo	 ennen	 kaupungin	
osallistumista	Valtavirtaistaminen	käytäntöön		-hankkeeseen.	

Hanke	on	tukenut	suvauksen	kehittämistä	kaupungin	eri	toimialoilla	niiden	tarpeiden	mukaan	sekä	kau-
pungin	talousarvion	2011	sitovien	tavoitteiden	suvausta.	Hankkeen	toiminnot	on	suunniteltu	ja	toteutettu	
yhteistyössä	suunnittelija	Meija	Tuomisen	kanssa.

Hankkeen	toimintoja	ja	konsultoinnin	aiheita	Vantaalla	ovat	olleet:
tasa-arvofoorumi	2010
sivistystoimen	toimialafoorumi	2010
hyvinvointikatsauksen	suvaus	2010
kasvatus-	ja	koulutuspoliittisen	ohjelman	suvaus	2010
vapaa-aika	ja	asukaspalveluiden	sitovan	tavoitteen	suvaus	2011
suvaus	ja	ihmisvaikutusten	arviointi	sosiaali-	ja	terveystoimessa	2011
suvaus	vanhus-	ja	vammaispalveluissa	2011
ikäpoliittisen	ohjelman	(Viksun)	suvaus	ja	Viksun	palvelulupausryhmien		
ohjaus	suvaukseen	2011
suvaus	alue-	ja	tapahtumapalveluissa	2011
sosiaali-	ja	terveystoimen	johtoryhmien	suvaus-työpaja	2011
sivistystoimen	tasa-arvokoulutus	2011
tasa-arvofoorumi	2011

Lisätietoja: Suunnittelija Meija Tuominen
Konsultti: WoM Oy, Sinikka Mustakallio 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO  
Tasa-arvo osana peruspalveluiden vuotuista arviointia

Pohjois-Suomen	 Aluehallintoviraston	 (AVI)	 valtavirtaistamisprosessin	 toiminnot	 liitettiin	 (valtakunnalli-
seen	ja)	alueelliseen	peruspalvelujen	arviointiin,	jossa	PSAVI:lla	on	koordinointivastuu	koko	valtakunnan	
tasolla.	Yhteistyössä	on	mukana	myös	peruspalvelujen	vastuuministeriö	(VM)	ohjaavana	ministeriönä.	

Aluehallintovirasto	arvioi	vuosittain	peruspalvelujen	saatavuutta	 ja	 laadukkuutta.	Peruspalveluilla	tarkoi-
tetaan	palveluja,	jotka	koskevat	suurta	määrää	ihmisiä,	vaikuttavat	kansalaisten	jokapäiväiseen	elämään	ja	
joiden	puuttuminen	aiheuttaa	merkittäviä	ongelmia.	Aluehallintovirastoa	ohjaavat	ministeriöt	määrittävät	
arvioitavat	 kohteet	 ja	 peruspalvelujen	 alueellinen	 arviointi	 on	 yksi	 Pohjois-Suomen	 aluehallintoviraston	
keskeisistä	lakisääteisistä	tehtävistä.	Arvioinnilla	selvitetään	peruspalvelujen	saatavuutta	ja	tasoa	aluehal-
lintoviraston	alueella.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Pohjois-Suomen	 AVI:n	 Valtavirtaistaminen	 käytäntöön	 -prosessin	 tavoitteena	 oli	 tarkastella	 seuraavan	
perusarviointiprosessin	sisällöissä	ja	kohteissa	tasa-arvokysymyksiä,	kohteiden	ja	sisältöjen	sukupuolirele-
vanssia	ja	sukupuolinäkökulmaa.	Valtiovarainministeriö	valitsi	kohteiksi:

1.	Yhteishaun	opiskelijapaikat:	kuinka	suuri	osa	opiskelijoista	sai	opiskelupaikan,		
				ml.	sukupuolijakauma
2.	Läheisväkivalta	–	onko	läheisväkivallan	määrä	vähentynyt	ja	mikä	on	eri		
				sukupuolten	osuus
3.	Lapsiin	ja	nuoriin	kohdistunut	väkivalta	–	onko	lapsiin	ja	nuoriin	kohdistunut		
				väkivalta	vähentynyt	ja	mikä	on	eri	sukupuolten	osuus

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Olli Aulaskari
Konsultti: KoulutusAvain Oy, Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen

Länsi-	 ja	 Sisä-Suomen	 aluehallintovirasto	 toimii	 Pirkanmaan,	 Keski-Suomen,	 Etelä-Pohjanmaan,	 Pohjan-
maan	 ja	 Keski-Suomen	 maakuntien	 alueilla.	 Viraston	 päätoimipaikka	 on	 Vaasassa	 ja	 muut	 toimipisteet	
Jyväskylässä	 ja	 Tampereella.	 Hankkeen	 työskentely	 LSSAVI:n	 kanssa	 aloitettiin	 hanketyöryhmän	 koulu-
tuksella	 sukupuolinäkökulman	 valtavirtaistamisesta.	 Hanketyöryhmä	 valitsi	 sukupuolinäkökulman	 valta-
virtaistamisen	 kohteeksi	 opetushenkilöstön	 täydennyskoulutuksen	 ja	 erityisesti	 täydennyskoulutuksen	
sukupuolitietoisesta	opinto-ohjauksesta.	

Sukupuolinäkökulman	huomioonottamiseksi	täydennyskoulutuksessa	on	hankkeessa	valmisteltu	täyden-
nyskoulutuksen	suunnittelijoille	ja	kouluttajille	kysymyslista,	joka	auttaa	pohtimaan	sukupuolen	merkitys-
tä	koulutettavassa	asiassa.	Kysymyslistat	on	valmisteltu	suomeksi	ja	ruotsiksi.	Keväällä	2012	on	suunniteltu	
järjestettäväksi	 sukupuolitietoisen	 opinto-ohjauksen	 pilottikoulutus.	 Lisäksi	 on	 tarkoitus	 pilotoida	 suku-
puolinäkökulman	huomioonottamista	muutamissa	täydennyskoulutuksissa	syksyllä	2011.

Länsi-	 ja	 Sisä-Suomen	 aluehallintovirasto	 ja	 Pohjois-Suomen	 aluehallintovirasto	 ovat	 myös	 pitäneet	 yh-
teisen	työkokouksen,	jossa	on	arvioitu	sukupuolinäkökulman	merkitystä	aluehallintovirastojen	eri	toimin-
noissa.	Arviointi	tehtiin	aluehallintovirastojen	strategia-asiakirjan	2012	-	2015	pohjalta.

Lisätietoja: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest
Konsultti: WoM Oy, Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS  
Toiminnallisen tasa-arvon rooli tasa-arvosuunnittelussa 

Lapin	 Elinkeino-,	 Liikenne-	 ja	 Ympäristökeskuksen	 valtavirtaistamisprosessissa	 arvioitiin	 ja	 selkeytettiin	 toi-
minnallisen	 tasa-arvon	 roolia	 ELY-keskuksen	 tasa-arvosuunnittelussa.	 Projektiryhmänä	 toimi	 organisaation	
tasa-arvoryhmä,	 joiden	 vastuulla	 on	 organisaation	 tasa-arvo-	 ja	 yhdenvertaisuussuunnitelman	 laadinta.	 Ko.	
suunnitelma	on	aiemmin	laadittu	kussakin	organisaatiossa	ennen	uuden	ELY-keskuksen	perustamista	ja	nyt	
on	tavoitteena	laatia	uudelle	organisaatiolle	omansa.	

Alustava	 suunnitelma	 on	 koottu	 organisaatioiden	 aiemmista	 suunnitelmista	 ja	 sisältää	 sekä	 henkilöstö-
poliittisia	että	 toiminnallisia	elementtejä.	Hankkeen	kanssa	oli	 tarkoituksena	eriyttää	nämä	kaksi	omiksi	
suunnitelma	 osiksiin.	 Samalla	 päätettiin	 ottaa	 erityistarkastelun	 kohteeksi	 saamelaiset	 ja	 ELY-keskuksen	
palvelut	heidän	tarpeisiinsa.
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Lapin	ELY-keskuksen	hanketyön	myötä	saadaan	huomattavaa	käytännön	kokemusta	 toiminnallisen	 tasa-ar-
von	edistämisestä	organisaatiossa	ja	sen	myötä	valtavirtaistamisesta	organisaation	tehtäviin,	toimintoihin	ja	
palveluihin.	

Lisätietoja Henkilöstöpäällikkö Sinikka Kiurujoki
Konsultti: KoulutusAvain Oy, Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Sukupuolinäkökulman merkityksen arviointi  
ELY-keskuksen toiminnoissa

Kaakkois-Suomen	 elinkeino-,	 liikenne-	 ja	 ympäristökeskuksessa	 toteutettiin	 Valtavirtaistaminen	 käytän-
töön	–	hankkeessa	kaksi	konsultointia.	Ensimmäisellä	kerralla	 toteutettiin	hanketyöryhmälle	koulutus	su-
kupuolinäkökulman	valtavirtaistamisesta	ELY-keskuksen	toimintoihin	ja	palveluihin.	Työryhmä	päätti	ottaa	
pilotoitavaksi	kohteeksi	ns.	 sukupuolirelevanssin	arvioinnin	ELY-keskuksen	toiminnoissa.	Työryhmä	arvioi	
hankkeen	konsulttien	avustuksella	ELY-keskuksen	uuden	valmisteilla	olevan	strategiasuunnitelman	pohjal-
ta,	missä	ELY-keskuksen	toiminnoissa	sukupuolinäkökulmalla	on	merkitystä	ja	missä	toiminnoissa	sillä	ei	ole	
merkitystä.	Tehty	sukupuolirelevanssin	arviointi	lisätään	liitteeksi	ELY-keskuksen	strategiasuunitelmaan.

Lisätietoja: Asiakkuuspäällikkö Soile Pietiläinen
Konsultti: WoM Oy, Sinikka Mustakallio ja Pia Sevelius
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Tiedätkö	mitä	tarkoittaa	toiminnallinen	tasa-
arvo?	Entä	tasa-arvon	valtavirtaistaminen?	
Miten	tuotetaan	laadukkaampia	palveluja	
asukkaille	huomioimalla	sukupuolten	tasa-
arvo	palveluissa?

	
Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julki-
selle sektorille	 on	 opas	 sukupuolten	 välisen	
tasa-arvon	 edistämiseen	 kuntien	 sekä	
valtion	 alue-	 ja	 paikallishallinnon	 toimin-
noissa	 ja	 palveluissa.	 Sukupuolten	 välisen	
tasa-arvon	 huomioiminen	 auttaa	 suun-
nittelemaan	 ja	 toteuttamaan	 toimintoja	
ja	 palveluja,	 jotka	 vastaavat	 paremmin	 eri	
käyttäjäryhmien	tarpeita.	Se	vahvistaa	asia-
kaslähtöisyyttä	sekä	resurssien	tarkoituksen-
mukaisempaa	kohdentamista.

Julkisilla	viranomaisilla	on	lakisääteinen	
velvoite	tasa-arvon	valtavirtaistamiseen	eli	
sukupuolten	tasa-arvon	edistämiseen	kaikis-
sa	toiminnoissa	ja	palveluissa.	

Oppaassa	kuvataan	sukupuolten	tasa-arvon	valta-
virtaistamisen	työvaiheet	sekä	annetaan	konkreetti-
sia	esimerkkejä	sen	käynnistämisestä	ja	toteuttamisesta.	

Opas	ja	sen	tueksi	tehty	oheismateriaali	ovat	saatavina	myös	
sähköisenä	tasa-arvotiedon	keskus	Minnan	verkkosivuilta		
(http://www.minna.fi/web/guest/valtavirtaistaminen_julkishallinnossa).

Opas on laadittu Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeessa (2010 - 2012), jossa oli tavoitteena kehittää 
uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi kuntien sekä 
valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten toimintoihin ja palveluihin. Hankkeen pilottiorganisaatioita 
olivat Laitilan ja Vantaan kaupungit sekä Oulun kuntaliitosprosessin kunnat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virasto sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Sosiaalikehitys Oy, WoM 
Oy ja KoulutusAvain Oy. Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke toteutettiin osana Manner-Suomen ESR-oh-
jelmaa ja sen valtakunnallista osiota. Hanke kuului Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan 

-kehittämisohjelmaan. Hankkeen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.	
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