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JOHDANTO  

Työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vaatii kriittistä, aktiivista ja jatkuvaa otetta, joka tähtää 

samalla pitkälle tulevaisuuteen. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä 

Kessote) huolehtii henkilöstönsä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta arjen työssä. Erilaisilla 

sovituilla yhteisillä säännöillä varmistetaan, ettei ketään syrjitä rekrytointivaiheessa, työtehtäviin valittaessa, 

työsuhteen kestäessä eikä päätettäessä työsuhdetta. Jos otetaan huomioon työntekijän tehtävät ja asema, 

on samanlaisen kohtelun vaatimuksen poikkeamiseen oltava perusteltu syy.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on opastaa ja antaa työkaluja työpaikkojen ja 

palvelujen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden eteenpäin viemiseksi. Kessoten 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma muodostaa ohjeistuksen moninaisuuden ja syrjimättömyyden 

edistämiseksi organisaatiossa. 

Suunnitelmaan on koottu keskeiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisalueet, tavoitteet sekä 

konkreettiset toimenpiteet, joilla eri alueita kehitetään. Vastuu eri alueiden toteutumisesta kuuluu paitsi 

työnantajalle myös koko työyhteisölle.  

LAINSÄÄDÄNTÖ 

Työelämän tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta on säädetty Suomen lainsäädännössä ja 

asetuksissa. Työnantajien tulee kohdella jokaista työntekijää samanarvoisena ja vertailukelpoisena yksilönä. 

sukupuolinen syrjintä miesten ja naisten välillä määritellään ja kielletään tasa-arvolaissa. Työnantajien 

velvollisuus on suunnitelmallisesti edistää tasavertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Miesten ja naisten 

tulee saada samasta työstä tai työtehtävästä samanarvoinen palkka sekä saada tasavertaisesti koulutusta ja 

edistyä työurallaan. 

Yhdenvertaisuuslaki 

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Uuden 

lain taustalla on muun muassa työsyrjintädirektiivin säädökset. Lain tarkoituksena on edistää 

yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 

Yhdenvertaisuuslain (7 §) mukaan ”työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 

työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan 

henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava 

toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja 

oikeasuhtaisia.” 
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Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa, että miesten ja naisten tulisi voida hakea samoja työtehtäviä ja 

saada samasta työstä samaa palkkaa. Työnantajan tulee tukea ja edistää uralla etenemistä ja mahdollisuutta 

päästä tasapuolisesti koulutuksiin. Työpaikkailmoitukset tulee laatia siten, että työ sopii sekä miehille ja 

naisille. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo käsitteinä sisältävät melko lailla samoja asioita ja ne liittyvät vahvasti 

työelämään ja sen kaikkiin osa-alueisiin. 

Tasa-arvolaki 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, jäljempänä tasa-arvolaki) 1 §:n mukaan 

”lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 

sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.” Tasa-arvolain tarkoituksena on 

myös estää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Työnantajan tulee edistää 

tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja huolehtia sukupuolten välisestä tasa-arvosta esimerkiksi rekrytoinnin, 

palkkauksen, työ- ja etenemismahdollisuuksien sekä työolojen suhteen. Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on parantaa työyhteisön oikeudenmukaisuutta, edistää tasa-arvoa 

miesten ja naisten välillä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. 

Tasa-arvolain osittaisuudistus tuli voimaan 1.1.2015. Uudistuksen keskeiset muutokset koskevat tasa-

arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen laatimisen ajankohtia ja sisältöä. Lisäksi lakiuudistuksessa säädetään 

henkilöstön osallistumisesta suunnitelman ja kartoituksen laatimiseen sekä työnantajan 

tiedotusvelvollisuuteen. Täysin uutena lakiin on kirjattu kielto syrjiä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 

ilmaisun perusteella sekä kielto läheissyrjinnästä ja olettamaan perustuvasta syrjinnästä (Tasa-arvolaki 6 §). 

Työelämän tasa-arvo tarkoittaa tasapuolisen kohtelun saamista riippumatta iästä, sukupuolesta, 

uskonnollisesta vakaumuksesta, kansalaisuudesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, 

yhteiskunnallisesta asemasta tai alkuperästä. Tasa-arvon on katsottu olevan ihmisten oikeudenmukaista ja 

yhdenvertaista kohtelua. Miesten ja naisten tulee olla samanarvoisia ja tasavertaisia toisiinsa nähden. 

TILANNEKUVA 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii perustuslain ja muun lainsäädännön 

tavoitteiden mukaisesti toteuttaakseen täsmällisesti yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta pyritään 

toteuttamaan henkilöstön lisäksi myös kaikissa kuntayhtymän palveluissa.  

Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 
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1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri 

tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, 

palkoista ja palkkaeroista  

2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja 

palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi 

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden 

tuloksista.  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on strategioiden toteutumista ohjattu ja 

tuettu henkilöstösuunnittelun ja johtamisen avulla.  

Koko henkilökunnalle on tehty työtyytyväisyyskysely viimeksi vuonna 2019. Silloisen Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymässä toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella työntekijät 

pääosin kokivat, että työn kuormitustekijöinä olivat koettu työmäärä ja huoli työmäärän kasvusta yli 

sietokyvyn sekä työn eettinen kuormitus. Asiakasväkivaltaa oli kokenut yli kolmannes vastanneista. Työn 

voimavaratekijöinä olivat työn imu, työn mielekkyys ja työhön panostaminen. Sosiaalista pääomaa 

(yhteisöllisyyttä, me-henkeä) oli työyhteisöissä. Kuntayhtymässä on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen, 

syrjintään ja seksuaaliseen häirintään. Lähiesimiesten toiminta koettiin oikeudenmukaisena. Päätöksenteon 

kokeminen oikeudenmukaiseksi koko organisaatiotasolla. Lähes 4/5 vastaajista suosittelisi työnantajaansa. 

Miesten ja naisten osuus koko henkilöstöstä 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä muuttui Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymäksi 1.1.2021 alkaen. Muutoksen myötä kunnista ja Terveystalosta siirtyi työntekijöitä Kessoten 

palvelukseen yhteensä 426 henkilöä. Vuoden 2021 alussa henkilöstön kokonaismäärä oli 662, joista 64 

työskenteli hallinto- ja tukipalveluissa, 77 perhe- ja sosiaalipalveluissa, 357 koti-, sairaala- ja hoivapalveluissa 

ja 164 terveydenhuollon avopalveluissa.  

Kessoten sukupuolijakauma on naisvaltainen, joka on kuntaorganisaatiolle tyypillistä. Naisia kuntayhtymän 

työntekijöistä on lähes 94,3 % ja miehiä noin 5,7 %. Kuntayhtymän työntekijöiden keski-ikä on 46,3 vuotta. 

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ 

(31.12.2021 tilanne) 

  

Naisia Miehiä Yhteensä 

584 36 620 
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Miesten ja naisten sijoittuminen eri tehtäviin 

Kuntayhtymän toimiala on ammattiryhmittäin ollut perinteisesti hyvin naisvaltainen. Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman liitteenä olevassa taulukossa on esitetty naisten ja miesten sijoittuminen 

organisaatiossa eri tehtäviin. 

Kessoten palvelualojen yleisimmistä tehtävänimikkeissä olevia naisten ammattialoja (naisia 91–100 %) ovat: 

lähihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Lähihoitajan työtehtävässä työskentelee suurin 

henkilöstömäärä, yhteensä 229 henkilöä, joista naisia on 217 ja miehiä 12. Hallinto- ja tukipalveluista 

(yhteensä 60 henkilöä) ainoastaan teknisen huollon ja ICT-palveluiden henkilöstössä on miehiä enemmän 

kuin naisia. 

Palkkakartoitus 

Palkkakartoitus tulee tasa-arvolain mukaan tehdä samanlaisesta tai samanarvoisesta työstä ja arvioida siinä, 

maksetaanko naisille ja miehille em. työstä samaa palkkaa. Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai 

tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja 

naisten ja miesten palkkojen välillä, on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on 

käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden 

selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia. Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, 

työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Palkkakartoituksessa yksittäisen 

työntekijän palkka ei saa tulla esille. 

Samanarvoisella työllä on tarkoitettu palkkakartoituksessa työtä, jota on pidettävänä yhtä vaativana kuin 

jotakin toista työtä. Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen perusteena ovat tehtävänkuvat ja tehtävän 

vaativuuden arviointi tva-kriteeristön mukaan. Arvioinnissa otetaan vaativuustekijöinä huomioon 

työehtosopimuksen mukaiset vaativuustekijät. Vaativuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota muun 

muassa työn edellyttämään osaamiseen, työn vastuullisuuteen ja kuormitukseen sekä työoloihin ja 

ympäristöön. 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on toteutettu työn vaativuuden arviointi 

vuonna 2021, sitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Koska työn vaativuuden arvioinnissa on 

tarkastelu pelkästään tehtävänkuvaa ja sen tuomaa työn vaativuutta, voidaan palkkausta pitää 

oikeudenmukaisena sukupuolesta riippumatta.  

Taulukossa on vertailtu SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkoja palkkahinnoitteluryhmittäin: 
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Hinnoittelutunnus Nimike Tehtäväkohtainen 
palkka / naiset  

Tehtäväkohtainen 
palkka / miehet 

02SOS06A LÄHIHOITAJA 2252,65–2360,12 €/kk 2252,65–2360,12 €/kk 

01HOI030 SAIRAANHOITAJA 2478,04–2604,99 €/kk - 

01HOI030 TERVEYDENHOITAJA 2478,04 €/kk  

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilökohtaisten harkinnanvaraisten palkan lisien jakaantuminen 

naisten ja miesten kesken: 

Sukupuoli Lisän saajia / hklöä Lisä keskimäärin / € 

Naiset 262 hlöä 126 € 

Miehet 10 hlöä 225,93 € 

 

Henkilökohtaisen lisän erot naisten ja miesten välillä selittyvät kunnista siirtyneiden työntekijöiden ja vanhan 

kuntayhtymän aikana käytössä olleilla perusteilla maksaa henkilökohtaista lisää. Henkilökohtaisissa lisissä on 

huomioitu tilapäistä työn vaativuutta. 

YHDENVERTAISUUS PALVELUISSA 

Suomen perustuslain (1999/731) mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia eikä ketään saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn, kuten sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Sosiaali- ja terveyspalveluissa 

yhdenvertaisuus ymmärretään yhtä laajasti kuin perustuslaissa. Perustuslain mukaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäjän tulee turvata kaikille riittävät perus- ja ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä ehkäistä syrjintää ja edistää tosiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Palvelujärjestelmä ei saa asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tosiasiallinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikille toteutuu tarpeisiinsa 

nähden riittävät ja mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun kuntayhtymän palvelujen käyttäjiä 

tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta, parannetaan samalla päätöksenteon tietopohjaa. 

Arvioidessa palvelujen yhdenvertaisuutta tulee tarkastella käyttäjien asemaa, osallisuutta, vastuuta, 

näkyvyyttä ja roolia sekä teknologian, teknisten apuvälineiden ja tietotekniikan lisääntyvää käyttöä 

palveluissa ja potilaiden hoidossa. 

Kessoten tavoitteena on, että palvelut ovat vaikuttavia ja ne järjestetään ja tuotetaan asiakkaan kannalta 

mahdollisimman sujuvasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
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tarkoituksena on hyväksyä asiakkaiden moninaisuus ja huomioida heidät kaikessa kuntayhtymän toiminnassa 

niin, että organisaation toiminta edistää yhdenvertaisuutta ja on syrjimätöntä. Tavoitteen toteuttamiseksi on 

varmistettava, että henkilöstö on tutustunut yhdenvertaisuussuunnitelmaan, saa koulutusta ja ottaa 

työssään ja toiminnassaan järjestelmällisesti huomioon yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. 

Kuntayhtymän toiminta on järjestetty asiakkaan tarpeista ja voimavaroista käsin, joka mahdollistaa asiakkaan 

toimimisen ammattilaisten kanssa tasavertaisena kumppanina. Kessotessa kiinnitetään erityistä huomiota 

henkilökunnan osaamiseen ja sen varmistamiseen ja kehittämiseen sekä noudatetaan pariaatteita ja 

toimintatapoja, joilla taataan asiakasturvallisuus. 

Kessoten yksi strateginen tavoite on asiakaskokemus. Asiakaslähtöisessä toimintatavassa palvelunantaja 

näkee asiakkaan yksilönä ja aktiivisena toimijana. Kessotella pyritään siihen, että asiakas osallistuu ja kokee 

voivansa vaikuttaa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin sekä niistä 

päättämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Asiakasosallisuudella saavutetaan laadukkaat ja yhdenvertaiset 

palvelut. 

Kuntayhtymässä pyritään tilaan, jossa eri väestöryhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin 

on turvattu ja eri väestöryhmät pystyvät hyödyntämään palveluja yhdenvertaisesti. Kessote huomioi 

palveluissaan esteettömyyden ja edistää sitä mahdollisuuksien mukaan. Kessotessa halutaan taata myös 

ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa kiinnittämällä huomiota saavutettavuuden 

parantamiseen. 

YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖISSÄ 

Kessotessa pyritään edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista myös työyhteisöiden sisällä. Kessote 

edistää aktiivisesti työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisee työpaikalla mahdollisesti tapahtuvaa 

syrjintää. 

Yhdenvertaisuusnäkökulma työyhteisöissä huomioidaan johtamisessa, rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, 

henkilöstökoulutuksessa, palkkauksessa, uralla etenemisessä, työhyvinvoinnissa ja työolojen kehittämisessä, 

työsuojelussa, osallisuudessa sekä tiedottamisessa ja viestinnässä. Tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden 

edistämisestä muodostuu osa työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa, ja että työpaikalla on aidosti 

syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja 

etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen pääsemisessä ja työyhteisön kehittämisessä. 
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TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN KEHITTÄMISKOHTEET JA 

TAVOITTEET 

Tasa-arvolain (6 §) mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa 

tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat 

ja muut asiaan vaikuttavat seikat: 

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset 

mahdollisuudet uralla etenemiseen; 

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa; 

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä 

huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja 

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. 

Vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on laadittava joka toinen vuosi tasa-

arvosuunnitelma, jonka mukaan toteutetaan tasa-arvoa edistäviä toimia. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava 

yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön 

nimeämien edustajien kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa on henkilöstön edustajilla oltava riittävät 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Tasa-arvotilanteen säännöllinen seuranta työpaikalla tukee 

organisaation yleistä henkilöstön kehittämistyötä. Tulosten perusteella voidaan pidentää henkilöstön työuria, 

parantaa työtyytyväisyyttä ja lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana. 

Alla olevaan taulukkoon on listattu kehittämiskohteiden tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. 

Teemat Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuuden 
osaamisen johtaminen 

-kaikkia työntekijöitä 
kohdellaan 
tasavertaisina 

-yhteisistä pelisäännöistä 
tiedottaminen ja niiden 
noudattaminen 
-esihenkilöitä ohjeistetaan 
pelisäännöistä 
-työtehtävien tasainen 
jakautuminen 
-yhteiset toimintamallit 
työvuorojen ja vuosilomien 
suunnitteluun 
-tiedottamisen lisääminen 
tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta 
-avoimuus päätöksien 
tekoon ja raportointiin 

-työtyytyväisyys- ja 
hyvinvointikysely 
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Rekrytointi -avoin ja läpinäkyvä 
-eri sukupuolta 
edustavien, erilaisten 
etnisten alkuperää 
olevien ja eri-ikäisten 
ihmisten sijoittuminen 
eri tehtäviin 

-työpaikkailmoitusten tulee 
edistää kaikkien 
sukupuolten tasapuolista 
hakeutumista ja 
sijoittumista eri tehtäviin 
-rekrytointi-ilmoitusten 
sisältöön kiinnitetään 
huomiota 
-ikä/etninen 
alkuperä/sukupuoli-
identiteetti/sukupuolen 
ilmaisu ei saa vaikuttaa 
valintaan 
-sijaisten ja määräaikaisten 
työntekijöiden tilastointi 

-sukupuolijakauma 
hakeneista / 
rekrytoiduista 
 
-edellisiltä vuosilta 
ei ole seurantaa 
hakeneista tai 
rekrytoiduista 

Ikätasa-arvo -eri-ikäisiä työntekijöitä 
kohdellaan 
tasapuolisesti ja 
huomioidaan eri 
ikäisten työntekijöiden 
tarpeet sekä odotukset 

-varhaisen tuen malli  
-avoin tiedotus  
-tarjotaan mahdollisuus 
esim. työajanjoustoihin 
-tuetaan ikäihmisten 
koulutus ja urakehitystä 
-esihenkilöiden 
kouluttaminen 
ikäjohtamiseen 

-työterveyshuollon 
seuranta ja 
raportointi 
-
työhyvinvointikysely 

Työn ja perheen 
yhteensovittaminen 

-helpottaa työn ja 
perhe-elämän 
yhteensovittamista sekä 
tukee työssä jaksamista 
 

-tarjotaan mahdollisuus 
esim. työajanjoustoihin 
elämäntilanteen vaatiessa, 
mikäli se on mahdollista 
työtilanne ja työyksikön 
tarpeet huomioiden 

-työhyvinvointi- ja 
tyytyväisyyskysely 
-kehityskeskustelut 

Palkkaus -sama tehtäväkohtainen 
palkka samasta työstä 
tai samanarvoiseksi 
määritellystä työstä 
sukupuolesta 
riippumatta 

-huolehditaan, että tva- ja 
henkilökohtaisen lisän 
kriteerit ovat ajantasaiset 
ja niitä noudatetaan 
-palkkojen harmonisointi 

-tehtävänkuvat 
tehtynä  
-tva-luokitus 
päivitettynä ajan 
tasalle 
 

Koulutus ja urakehitys -tasa-arvoinen ja 
yhdenvertainen 
toimintakulttuuri, 
koulutusmahdollisuudet 
sekä urakehitys 
-tuetaan tasapuolisesti 
myös omaehtoista 
kouluttautumista 

-kehityskeskustelut 
koulutussuunnitelman 
pohjana 
-koulutussuunnitelma 
-Koulutusmäärärahojen 
kohdentamisessa 
huomioidaan kaikki 
ammatti- ja 
henkilöstöryhmät 

-kehityskeskustelut 
-toteutuneet 
koulutukset 

Työn organisointi ja 
johtaminen 

-tasa-arvoinen 
toimintakulttuuri ja 
riittävät resurssit sekä 
omaan työhön 
vaikuttamisen 
mahdollisuus 

-työkuorman tasainen 
jakaminen 
-kehityskeskustelut 
vähintään kerran vuodessa 
-urakierron tukeminen -
asioista tiedottaminen -
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kouluttautumisen 
mahdollisuutta tuetaan 
koulutussuunnitelman 
mukaisesti  
-varhaisen tuen malli  
-työtehtävien uudelleen 
järjestely mahdollisuuksien 
mukaan esim. työkyvyn 
alentumistilanteissa 

Työolosuhteet -taata jokaiselle 
mahdollisuus turvallisiin 
ja terveellisiin työoloihin 
sekä asianmukaisiin 
työvälineisiin 

-työtilat tarkastetaan 
säännöllisesti 
-työterveyshuollon tuki ja 
arvio 
-ajantasaiset 
työpaikkaselvitykset 
-sisäilma-asioiden 
seuraaminen ja 
mahdollisiin epäkohtiin 
puuttuminen 
-riskien ja vaarojen 
arviointi ja poistaminen 

-työtyytyväisyys-
kysely 

Sukupuolinen häirintä 
/työpaikkakiusaaminen 

-kukaan työntekijä ei 
joudu häirinnän / 
kiusaaminen kohteeksi 
-tiedostetaan 
kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, 
häirinnän ja syrjinnän 
käsitteet sekä ohjeet 
häirintätilanteissa 
toimimisesta 

-huolehditaan tehokkaasta 
tiedottamisesta  
-työpaikan johto 
(esihenkilöt) tuo selkeästi 
julki kielteisen kantansa 
häirintään sekä 
työnantajan vastuun asiaan 
puuttumisesta 
-ohjeet häirintätilanteisiin 
ajan tasalla ja saatavilla  
-tasa-arvoinen johtaminen 
-varhainen tuki  
-kiusaamisen ja häirinnän 
osalta nollatoleranssi, 
asiasta myös tiedotettu  
-mahdollisiin tilanteisiin 
puututaan välittömästi ja 
asiasta pidetään 
neuvottelu, josta laaditaan 
muistio 

-raportoidut 
tapaukset 
häirintätilanteista 
työsuojeluun 

Sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun 
perustuvan syrjinnän 
ennaltaehkäisy 

Sukupuoli-identiteetillä 
tarkoitetaan henkilön 
kokemusta omasta 
sukupuolestaan, 
sukupuolen ilmaisulla 
tarkoitetaan sukupuolen 
tuomista esiin 
pukeutumisella, 
käytöksellä tai muulla 
vastaavalla tavalla. 

-työnantajien tulee 
ennaltaehkäistä sukupuoli-
identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun 
perustuvaa syrjintää 
tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti 

-ilmenneet 
tapaukset 
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Tiedottaminen -jokaisella työntekijällä 
on oikeus saada tietoa 
työtänsä koskevista 
ohjeista ja käytännöistä 

-organisaation johdolla on 
päävastuu viestinnän 
toteutuksesta 
-johdon tukena toimivat 
nimetyt henkilöt ja tiimit. 
-intra ja henkilöstölle 
suunnatut tiedotteet 
kaikkien saataville 
-jokaisella työntekijällä 
vastuu tiedonhankinnasta. 

-työtyytyväisyys-
kysely 

SUUNNITELMAN TOIMEENPANO, TIEDOTTAMINEN, SEURANTA JA 

PÄIVITTÄMINEN 

Tasa-arvotyö vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Säännöllisesti tehty arviointi antaa tärkeää tietoa 

siitä, miten suunnitellut toimenpiteet ovat edistyneet ja missä on vielä kehittämistä. Arviointi on tärkeä 

työkalu seuraavaa suunnitelmaa laadittaessa. Säännöllisesti toistuvien toimien tarkoituksena on varmistaa, 

että tasa-arvotyö on jatkuva prosessi. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpide-ehdotukset huomioidaan asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa mahdollisimman laajasti. Tasa-arvo – ja yhdenvertaisuustyön toteuttamisesta vastaa 

käytännössä palvelualueiden johtajat, eri yksiköiden esimiehet ja kaikki työntekijät. Tämän lisäksi ylintä 

päätäntävaltaa käyttävien, yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen, tulee huomioida tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden näkökulmat päätöksenteoissaan. 

Henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan henkilöstölle suunnattujen tutkimusten, 

kehityskeskustelujen, henkilöstösuunnittelun ja tasa-arvosuunnittelun kautta. Palvelujen yhdenvertaisuutta 

seurataan muun muassa erilaisin palvelutarvetta ja palvelujen nykyistä tilannetta kartoittavien kyselyjen 

avulla. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan myös muun toiminnan arvioinnin 

yhteydessä. Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan lisäksi saadun asiakaspalautteen pohjalta. 

Hyväksytty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma pidetään nähtävillä kuntayhtymän sisäisessä 

intranetissä, jotta se on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta ja 

sen päivittämisestä tiedotettaan koko henkilöstölle yksiköiden palavereissa, intrassa sekä henkilöstökirjeessä. 

Jokaisella työntekijällä on myös itsellään velvollisuus hankkia tietoa. Asiakkaille suunnitelma on näkyvillä 

kuntayhtymän nettisivuilla (www.kessote.fi). Tiedottamisesta vastaa henkilöstöhallinto. 

 


