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Esitykseni

11.2.2021

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten
tasa-arvon edistäminen kunnissa

• Miksi & Miten?

• Lisätietoa ja tukea THL:stä

THL.fi/tasa-arvo
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Ihmisten asema ja tarpeet vaihtelevat 
yksilöllisesti ja elämäntilanteen mukaan

väestö väestöryhmä IHMINEN

toimintakyky

terveydentila

vammaisuus

seksuaalinen 
suuntautuminen

sukupuoli

perhesuhteet

kieli

ikä

alkuperä

kansalaisuus

työllisyystilanne

asuinpaikka

sosioekonominen
asema



Lait velvoittavat viranomaisia

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

• Ehkäisemään sukupuoli-
identiteettiin ja sukupuolen 
ilmaisuun perustuvaa syrjintää 
tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (tasa-arvolaki) 609/1986

• Edistämään yhdenvertaisuutta 
kaikessa toiminnassaan 
olosuhteet huomioon ottaen 
tehokkaasti, 
tarkoituksenmukaisesti ja 
oikeasuhtaisesti.

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
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Toiminnan tavoitteena tosiasiallinen 
yhdenvertaisuus

Muodollinen yhdenvertaisuus Tosiasiallinen yhdenvertaisuus



Tasa-arvotiedon keskuksen palveluita
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Etsin tietoa tasa-arvotilanteesta.
Tilannekatsaus kuudella 

yhteiskunnan osa-alueella
Thl.fi/tasa-arvo

→ Tasa-arvon tila

Tarvitsen työkaluja tasa-arvon 
edistämiseen.

Vinkkejä sukupuolivaikutusten arviointiin, 
sukupuolitietoiseen budjetointiin ja viestintään…

Thl.fi/tasa-arvo
→ Tasa-arvon edistäminen

Och samma på svenska.
And the same in English, please.

Tiiviisti tasa-arvosta ruotsiksi ja englanniksi
Thl.fi/jamstalldhet

Thl.fi/gender-equality

Haluan tietää, mitä tasa-arvosta 
kirjoitetaan mediassa.

Tasa-arvoasiat mediassa
Twitter

Thl.fi/tasa-arvo
→ Ajankohtaista
@tasaarvotieto

Olen kiinnostunut tasa-arvoasioista, 
mutta aikani on kortilla.

Ajankohtaiset tasa-arvoasiat sähköpostiin 
viisi kertaa vuodessa

Thl.fi/tasa-arvo-
verkostokirje

Olen kiinnostunut 
sukupuolentutkimuksesta.

Thl.fi/tasa-arvo → sukupuolentutkimus, väitöskirjat, tutkimuslähteitä ja -hankkeita
Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden sähköpostilista (ST-lista)



Tietopohjaa jatkuvasti kehitettävä

THL:n kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia: 
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 

kuuluvien nuorten hyvinvointi
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Kunnat yhdenvertaisuuden ja 
sukupuolten tasa-arvon edistäjinä
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Kunta

Hyvinvointi ja terveys

Turvallisuus

Osallisuus

Elinvoima 

Aluekehitys

Työelämä

Talous

Demokratia

Muut palvelut

Asuminen Sukupuolten tasa-arvo 

Yhdenvertaisuus

Kasvatus ja koulutus

Risteävä ja kumuloituva eriarvoisuus



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

• Erinomainen työväline tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

• Väline, ei päämäärä itsessään. 

• Tulee perustua tietoon nykytilasta ja 
sen laatiminen edellyttää osaamista 
yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten 
tasa-arvosta. 

• Jos osaamista ei organisaatiossa ole, 
sitä tulee vahvistaa ulkopuolisella 
asiantuntemuksella ja koulutuksin.
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018



Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
ennakkoarviointi (IVA)

…vammaisiin naisiin? 

…haja-asutusalueilla asuviin miehiin?

…seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluviin iäkkäisiin? 

…maahanmuuttajataustaisiin 
ja rodullistettuihin tyttöihin? 

…toimintarajoitteisiin romaneihin?  

Onko vaikutuksia esimerkiksi…

…pienituloisten perheiden lapsiin?

…työttömiin yksinhuoltajiin?
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…nuoriin, joilla on mielenterveysongelmia?



Sukupuolten tasa-arvo & yhdenvertaisuus –
Miksi ja miten?
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Tietoa ja tehtäviä
• Tasa-arvo ei vielä toteudu 

Suomessa
• Eriarvoisuus näkyy 

ihmisen elämässä
• Laki velvoittaa 

edistämään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta

• Suunnitelmallisella työllä 
tuloksiin

• Näin edistät tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 
omassa työssäsi



YHTA
27.5.2021

sähköposti treffit





14.10.2020#sukupuolellaväliä



Kiitos!

Reetta Siukola, THL
reetta.siukola@thl.fi
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Sukupuolten tasa-arvo -sivusto (THL):
www.thl.fi/tasa-arvo

@tasaarvotieto

Tilaa tasa-arvoasioiden verkostokirje!

www.thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje

mailto:reetta.siukola@thl.fi
http://www.thl.fi/tasa-arvo
http://www.thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje

