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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden 

toimenpiteitä ja arviointia

• Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmassa on tavoite ja toimenpide v. 2015-

16: Henkilöstön koulutus toiminnallisesta tasa-arvosta. 

• Yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2015-16 on tavoitteena: Henkilöstö tarvitsee 

koulutusta moninaisuuden kohtaamiseen. Yhdenvertaisuuskoulutusta on 

tarjottava kattavasti läpi organisaation.

• Yhdenvertaisuustavoitteisiin liittyy myös Oulun kaupungin sitoumus 

kehittämistyöhön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta mallin mukaisesti (KH 

14.12.2015 § 483).



Oulu on lapsiystävällinen kunta



Suunnitelmien arviointi ja seuranta

• Arviointi ja seuranta: Toiminnallisen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmien raportointi v. 2015-16 hyväksyttiin 
toimikunnassa 1.3.2017 § 2, Kaupunginhallituksessa tiedoksi 
10.4.2017 § 86. 

• Osallistuminen on keskiössä eri järjestöjen, neuvostojen ja yhteisöjen 
osalta: nais- ja miesjärjestöiltä on pyydetty lausunto toiminnallisen 
tasa-arvon suunnitelmasta. 

• Oulun kaupunki on mukana 100 tasa-arvotekoa hankkeessa tasa-
arvotoimikunnan päätöksellä 13.12.2016 § 15. Tasa-arvotekona on 
toteutettu kysely yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen 
osallistuneille järjestöille ja yhteisöille.

• Kyselyn tulokset ja järjestöjen lausunnot ovat osa toiminnallisen 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivitystä.  



Oululaiset haluavat pehmeämpiä arvoja 

vuonna 2026 
• Oulun tulevaisuutta kartoittavan Oulu 2026 -kyselyn tulokset kertovat, että 

oululaiset haluavat pehmeämpiä arvoja vuonna 2026. Oulun ilmapiirin 
vuonna 2026 pitäisi olla turvallinen, asukkaistaan välittävä, ekologinen ja 
kestävä sekä hyväntuulinen ja helposti lähestyttävä.

• Oululaiset itse haluavat olla vuonna 2026 välittäviä, aitoja, avarakatseisia, 
rentoja ja pohjoisen ihmisiä. Alle 25-vuotiaat vastaajat korostavat myös 
luovuuden merkitystä.

• Oulun tulevaisuutta kartoittavaan Oulu 2026 -kyselyyn vastasi yhteensä 
hiukan yli 2000 oululaista ja muualla asuvaa. Kysely oli auki osoitteessa 
oujees.oulu.com kaksi viikkoa ajalla 18.9.–1.10.

• Suurimmat vastaajaryhmät olivat 25–34-vuotiaat sekä 18–24-vuotiaat nuoret 
aikuiset. Vastaajista yli neljäsosa (581) oli alle 25-vuotiaita. Yli 600 vastaajaa 
ilmoitti asemakseen opiskelija tai koululainen.

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa.



Yhdenvertaisuuskoulutus 2.11.

• Oulun kaupunki on yksi viidestä pilottikunnasta Rainbow Rights –

hankkeessa. Tämä koulutus on yksi osa hankkeen tavoitteita Oulussa.

• Työpajassa oli tavoitteena saada materiaalia 

yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen Oulun kaupungille.

• Huomioidaan myös yhteistyössä Oikeusministeriön kanssa keväällä 

2017 toteutetun Hyvät väestösuhteet -koulutuksen materiaali 

suunnittelussa ja aiemmin tehty suunnitelmatyö, kyselyjen palaute 

sekä asetetut toimenpiteet. 



Toiminnallinen tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2018-21

• Tasa-arvotoimikunnan päätöksellä (22.8.2017 § 7) toiminnallisen tasa-arvon 

suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma kuluvalle valtuustokaudelle 

toteutetaan työryhmätyöskentelynä.

• Oulun Nuorten Edustajisto, maahanmuuttajaneuvosto, vanhus-, vammais- ja 

mielenterveys- ja päihdeneuvosto sekä tasa-arvotoimikunta ovat nimenneet 

työryhmään edustajansa. 

• Yhteys suunnitelmatyöhön ja toimenpiteisiin: avoin hallinto, osallisuus, koto-

ohjelma, vampo ym.

• Tasa-arvovastaavien kartoitus/yhteystietojen päivittäminen Oulun kaupungin 

toimialueilta työryhmään parhaillaan menossa.

• Tasa-arvotoimikunnan päätös tasa-arvotoimikunnan nimen muuttamisesta 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnaksi 4.12.2017 § 20, 

Kaupunginhallituksessa 18.12.



KIITOS!

Pasi Laukka

yhteisötoiminnan päällikkö, tasa-arvotoimikunnan esittelijä

p. 044 703 1638 

pasi.laukka@ouka.fi

Merja Niemelä

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori 

Tasa-arvotoimikunnan valmistelija ja sihteeri
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Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

P. 044 703 1645
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