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Esipuhe

Helsingin tulee olla kaupunki, jossa voi to-
teuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja 
tarttua niihin sekä elää hyvää arkea. Tämän 
tulee toteutua jokaiselle kaupunkilaisel-
le. Monimuotoinen, hyvinvoiva ja mahdol-
lisuuksiinsa luottava väestö on Helsingin 
vahvuus.

Olemme uudessa kaupunkistrategiassam-
me Helsingissä sitoutuneet edistämään yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuk-
sia kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena 
on, että nämä perusarvot näkyvät kaikkialla 
kaupungissa yhä paremmin. Yhteinen stra-
tegiamme vie meitä kohti parempaa kau-
punkia – kohti kaupunkia, jonka päämäärä-
nä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän 
mahdollistaminen.

Helsingin on oltava kaikille asukkailleen 
ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa jokai-
nen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja jossa 
kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet to-
teutuvat. Puolustamme jokaisen vapautta 
omannäköiseen elämään aina siihen asti, 

kun toiminta ei rajoita muiden oikeuksia 
samaan.

Jokaisella kaupunkilaisella on oikeus tulla 
kunnioittavasti kohdatuksi, käyttää palvelui-
ta ja osallistua itselle tärkeisiin asioihin juuri 
sellaisena kuin on, ilman pelkoa syrjinnästä 
tai häirinnästä. Jokaisella on oltava mahdol-
lisuus tavoitella unelmiaan henkilökohtaisis-
ta ominaisuuksistaan riippumatta. Mikään 
väestö- tai vähemmistöryhmä ei saa jäädä 
syrjään myönteisestä kehityksestä. 

Kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille tur-
vallinen ja hyvä kaupunki ei ole itses-
täänselvyys. Tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus eivät edisty itsestään, vaan niiden 
hyväksi tarvitaan määrätietoista työtä ja 
sitoutumista. Tämä suunnitelma vie si-
toutumistamme tasa-arvoon ja yhdenver-
taisuuteen konkreettisesti eteenpäin koko 
kaupunkiorganisaatiossa. 

Juhana Vartiainen 
pormestari
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Johdanto

Helsinki on monimuotoinen kaupunki, joka 
ammentaa elinvoimansa satojentuhansien 
asukkaidensa yksilöllisistä tarinoista ja koke-
muksista. Helsinkiläisten monimuotoisuus ei 
tarkoita yksinomaan eri etnisyyksiä tai kiel-
ten ja kulttuuritaustojen moninaisuutta, vaan 
esimerkiksi erilaisia sukupuoli-identiteettejä, 
vakaumuksia ja toimintakyvyn kirjoa. Jokai-
sella kaupunkilaisella on oikeus tulla kohda-
tuksi kunnioittavasti omana itsenään kaik-
kialla kaupungin palveluissa ja toiminnassa. 

Helsingin kaupunki on viranomaisena ja työn-
antajana sitoutunut edistämään yhdenvertai-
suutta ja sukupuolten tasa-arvoa suunnitel-
mallisesti ja tavoitteellisesti sekä palveluiden 
ja toiminnan kehittämisessä että henki-
löstöasioissa. Tämä käsillä oleva kaupun-
kiyhteinen palvelujen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma koskee kaupungin 
asukkaiden ja muiden palvelun käyttäjien ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä 
kaupungin palveluissa ja toiminnassa. Kau-
pungin työntekijöiden eli henkilöstön tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden edistämiseen on 
laadittu oma erillinen suunnitelmansa, jossa 
käsitellään esimerkiksi rekrytointiin, palk-
kaan ja työuriin liittyviä asioita.  

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma 2022–2025 on laadittu yhtenä 
yhtenäisenä kokonaisuutena aiempien kah-
den erillisen suunnitelman (tasa-arvosuun-
nitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma) 
sijaan. Suunnitelmien yhdistämisen tavoit-
teena on erityisesti huomioida entistä pa-
remmin intersektionaalisuutta eli risteäviä 
eroja tai risteävää eriarvoisuutta. 

Intersektionaalisuuden käsitteellä viitataan 
siihen, että tiettyjen normien ja valtasuhtei-
den mukaan rakentuneessa yhteiskunnas-
sa yksilön elämään, kokemuksiin ja toimin-
taedellytyksiin vaikuttavat erilaiset risteävät 
ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä, etninen 
tausta, vamma tai seksuaalinen suuntautu-
minen. Intersektionaalisuus voidaan käsit-
tää myös työkaluksi, jolla pyritään hahmot-
tamaan eri syrjinnälle altistavien tekijöiden 
yhteisvaikutuksia tietyn yksilön tai ihmisryh-
män näkökulmasta. 

Koska eri syrjintämuodot usein risteä-
vät toistensa kanssa aiheuttaen syrjintää 
yhtäaikaisesti monella eri syrjintäperus-
teella, sukupuolten tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuslaissa mainittujen syrjintäpe-
rusteiden erottaminen on käytännössä 
haasteellista. Tämän vuoksi kahden erillisen 
suunnitelman laatimista ei ole enää nähty 
tarkoituksenmukaisena. 

Suunnitelma on valmisteltu noudattaen yh-
denvertaisuuslain valvontaviranomaisen, 
yhdenvertaisuusvaltuutetun korostamia 
yhdenvertaisuussuunnittelun ydinasioita, 
joita ovat nykytilan arviointi, konkreettis-
ten kehittämistoimenpiteiden asettaminen 
ja toimeenpanon seurannan varmistami-
nen (https://syrjinta.fi/yhdenvertaisuus-
suunnittelu). Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
valvoo suunnitelmavelvollisuuden toteutu-
mista ja esimerkiksi käsitellessään kun-
nan asukkaan yhteydenottoa valtuutet-
tu yleensä pyytää nähtäväkseen kunnan 
yhdenvertaisuussuunnitelman. 
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Suunnitelma on valmisteltu tiiviissä yhteis-
työssä kaupungin toimialojen ja kuntalais-
palveluja tarjoavien liikelaitosten kanssa. 
Valmistelua on ohjannut kaupungin poikki-
hallinnollinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den koordinaatioryhmä, ja suunnitelman 
valmistelutilannetta on käsitelty säännölli-

sesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-
kunnan kokouksissa. Suunnitelmasta on 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan 
lisäksi pyydetty lausunnot vammaisneuvos-
tolta, vanhusneuvostolta, nuorisoneuvostol-
ta ja kaksikielisyystoimikunnalta. 
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Suunnitelma toteuttaa kaupungin lakisääteistä 
velvollisuutta ehkäistä syrjintää ja aktiivisesti edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa 
toiminnassaan. Suunnitelma vahvistaa taustoiltaan ja 
ominaisuuksiltaan moninaisten asukkaiden oikeuksien 
toteutumista arjessa.
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1.  
Sukupuolten tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen on 

lakisääteistä ja varmistaa 
kaupunkilaisten 

oikeuksien toteutumista 
arjessa 

Helsingin kaupungin palvelut toteuttavat 
osaltaan ihmisoikeuksia eri muodoissa. Esi-
merkiksi kaupungin ylläpitämät koulut tuke-
vat oikeutta koulutukseen, terveysasemat 
edistävät oikeutta terveyteen ja sähköisil-
lä osallistumiskanavilla turvataan oikeutta 
osallistua päätöksentekoon. 

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden kannalta keskeinen ihmis- ja pe-
rusoikeus on oikeus syrjimättömyyteen. 
Edistämällä sukupuolten tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta kaupunki vahvistaa tätä 
oikeutta. Sukupuolten tasa-arvon, yhden-
vertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutu-
minen on samalla edellytys myös sille, että 
kaikki muut oikeudet voivat toteutua kaiken-
laisten helsinkiläisten arjessa ja elämässä 
sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista 
ominaisuuksista riippumatta. 

Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti on vii-
me vuosina alettu entistä enemmän kiinnit-
tää huomiota peruspalveluita tuottavan pai-
kallishallinnon, kuten kuntien, merkitykseen 
ihmisoikeuksien toteutumisessa asukkaiden 
arjessa.  

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhtäläi-
sesti kuuluvia perustavanlaatuisia vapauk-
sia ja oikeuksia, jotka takaavat jokaiselle 
ihmiselle ihmisarvoisen elämän. Ihmisoi-
keudet viittaavat niin kansalais-, poliittisiin, 
taloudellisiin, sosiaalisiin kuin sivistykselli-
siin oikeuksiin. Ihmisoikeudet nojaavat kan-
sainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, minkä 
lisäksi Suomen perustuslaki takaa jokaiselle 
perusoikeudet. Perustuslain 22 §:n mukaan 
julkisen vallan on turvattava perusoikeuk-
sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Vel-
voite koskee myös kuntia.
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Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuustyö on ihmisoikeus-
perustaista eli sen keskiössä on kaikkien 
helsinkiläisten ihmisarvon kunnioittaminen 
ja erityisesti heikommassa asemassa ole-
vien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumi-
sen edistäminen. 

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki 
sisältävät sekä syrjintäkiellon että 
edistämisvelvoitteen 
Kaupungin toiminta sukupuolten tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asiois-
sa perustuu tasa-arvolakiin (laki naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja 
yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).   

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuo-
len, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen 
ilmaisun perusteella ja yhdenvertaisuusla-
ki puolestaan iän, etnisen tai kansallisen al-
kuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toi-
minnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhe-
suhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella.  Tasa-arvo-
lain mukaisesti kaupunki on sitoutunut huo-
mioimaan sukupuolen moninaisuuden eli 
sen, että juridiset sukupuolet mies ja nainen 
eivät kata sukupuolen koko kirjoa.

Viranomaisilla on lakisääteinen velvolli-
suus paitsi ehkäistä syrjintää, myös ak-
tiivisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnas-
saan. Tämä suunnitelma toteuttaa osaltaan 
lakiin kirjattua edistämisvelvoitetta. 

Kaikkia viranomaisia koskevien velvoitteiden 
lisäksi tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuus-
laissa on lisävelvoitteita työnantajille ja kou-
lutuksen järjestäjille. Ne koskevat työpaik-
kojen henkilöstöpolitiikkaa, jota käsitellään 
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sekä 
oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

suunnitelmien laatimista, joka on kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan vastuulla. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä 
toteutetaan kaikkialla 
kaupunkiorganisaatiossa 
Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den edistäminen on Helsingin kaupunkior-
ganisaatiossa kaikkien yhteinen tehtävä. 
Vaikuttavuuden kannalta erityisen tärkeäs-
sä roolissa on johdon sitoutuminen, mutta 
jokainen yksittäinen työntekijä voi omalta 
osaltaan varmistaa näiden periaatteiden to-
teutumista omassa työssään. 

Toimialoilla on palveluntuottajina keskei-
nen rooli siinä, kuinka hyvin sukupuolten 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus käytännös-
sä toteutuvat kaupungin palveluissa. Su-
kupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
kaupungin palveluissa ja toiminnassa edis-
tetään monin eri tavoin niin kaupunkiyhtei-
sissä toimialarajat ylittävissä kuin toimialo-
jen omissa rakenteissa ja käytänteissä. 

Kaupunkitasoista toiminnallisen tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden kehittämistä koordi-
noidaan kaupunginkanslian viestintäosas-
ton osallisuus ja neuvonta -yksiköstä. Kau-
pungin poikkihallinnollinen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden koordinaatioryhmä seu-
raa ja ohjaa kaupunginhallituksen hyväksy-
mien palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelmien toimeenpanoa ja ohjaa 
tulevan suunnitelman valmistelua. Lisäksi 
koordinaatioryhmä tunnistaa ja koordinoi 
henkilöstön ja palveluiden tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuustyön yhteisiä tavoitteita ja toi-
menpiteitä sekä tunnistaa ja koordinoi toi-
mintojen välisiä yhteisiä rajapintoja, kuten 
viestintä, tietyt tapahtumat ja koulutus. 

Kaupunginhallituksen asettama tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja 
arvioi asettamispäätöksen mukaisesti kau-
punkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa. 
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Lakisääteiset vaikuttajatoimielimet vanhus-
neuvosto, vammaisneuvosto ja nuoriso-
neuvosto keskittyvät erityisesti oman viite-
ryhmänsä näkökulman esille tuomiseen ja 
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistä-
miseen kaupungin toiminnassa ja päätök-
senteossa. Lisäksi kaupungin palveluiden 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään 
esteettömyysasiamiehen ja vammaisasia-
miehen tehtävissä. 

Kaupungin henkilöstön ihmisoikeusver-
kostoon voi liittyä kuka tahansa ihmisoi-
keuksien edistämisestä, syrjinnän ehkäise-
misestä ja eriarvoistavien rakenteiden 
purkamisesta kiinnostunut kaupungin työn-
tekijä. Verkostossa on tarkoitus syventää 
omaa osaamista, ideoida uusia avauksia yh-
dessä sekä saada tukea yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon edistämiseen omassa työssä. 

Kaupungilla on henkilöstölle tarkoitettu ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden Hel-
vi-virtuaalivalmennus, jossa käsitellään 
vuorovaikutteisesti sekä palveluiden että 
henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuut-
ta. Se on yksi konkreettinen työkalu tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuusajattelun jalkautta-
miseen koko organisaatioon. Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden Helvi-virtuaalivalmen-
nus käydään kaikissa kaupungin työyhtei-
söissä läpi (jos sitä ei ole käyty läpi vuosien 
2020–2021 aikana).

Sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen 
tukee Helsingin strategisia 
tavoitteita 
Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 
linjataan, että Helsingin kehittämistä ohja-
taan ja arvioidaan YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden kautta. Sukupuolten tasa-arvo 
ja eriarvoisuuden vähentäminen lukeutuvat 
näihin tavoitteisiin, ja tavoitteilla kokonai-
suutena on vahva kytkös ihmisoikeuksien 

toteutumiseen. Strategiassa myös sanoite-
taan näkyviin Helsingin sitoutuminen yhden-
vertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen kaikessa toiminnassaan ja 
nostetaan yhdenvertaisuus yhdeksi strate-
giakauden painopistealueista. Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyöllä on siis tärkeä rooli 
kaupunkistrategian ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden toimeenpanossa. 

Kaupunkitasoinen tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelma on keskeinen työkalu 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den tavoitteelliseen edistämiseen kaupun-
gissa. Se kokoaa yhteen nimenomaisesti ta-
sa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen keskittyviä 
konkreettisia toimenpiteitä kaupunginkans-
liasta, toimialoilta ja liikelaitoksista ja aset-
taa niille selkeät mittarit ja vastuutahot. On 
kuitenkin tärkeä huomioida, että tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma yksinään 
ei anna kattavaa kuvaa kaikista kaupungin 
toimista tällä saralla, vaan sukupuolten ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 
näkökulma linkittyy vahvasti myös moniin 
muihin kaupungin ohjelmiin, suunnitel-
miin, linjauksiin ja rakenteisiin. Eri ohjelmi-
en, suunnitelmien ja linjausten laatimisessa 
pyritään välttämään sisällöllistä päällekkäi-
syyttä, minkä vuoksi palvelujen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan ei ole kirjat-
tu asioita, jotka tulevat lähtökohtaisesti huo-
mioiduiksi muualla. 

Kaupungilla on hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisen (HYTE) raken-
ne, jonka alaisia kokonaisuuksia ovat muun 
muassa ikääntyneiden hyvinvointi, lasten 
ja nuorten hyvinvointi sekä lähisuhdeväki-
vallan ehkäisytyöryhmä. Kaupungin hyvin-
voinnin, terveyden ja turvallisuuden suun-
nitelmaan (HYTE-suunnitelma) sisältyy 
konkreettisia toimenpiteitä eri ikäryhmien 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisek-
si. Strategiakauden 2021–2025 hyvinvoin-
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tisuunnitelmasta päätetään vuoden 2022 
aikana. Kaupunkitasoisiin esteettömyyslin-
jauksiin on koottu kaupungin toimenpiteet 
fyysisen esteettömyyden parantamiseksi ja 
niiden seuranta (KH 29.10.2012 § 1181). Päivi-
tetyt esteettömyyslinjaukset etenevät kau-
punginhallituksen käsittelyyn keväällä 2022. 
Digitaalisten palveluiden saavutettavuu-
dessa Helsingin tavoitteena on vähintään 
WCAG-ohjeiston mukainen AA- tai sitä pa-
rempi taso (digitaalisen johtoryhmän linjaus 
24.10.2019), ja saavutettavuustyön koordi-
nointi ja raportointi toteutetaan poikkihallin-
nollisessa saavutettavuusverkostossa.

Erillisten kanslia-, toimiala- ja liikelaitoskoh-
taisten kielisuunnitelmien tarkoituksena on 
turvata kaksikielisten palvelujen toteutu-
minen kaikkialla kaupunkiorganisaatiossa. 
Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmaan on sisällytetty kaupunkiyh-
teinen toimenpide, joka vahvistaa kielisuun-
nitelmien vaikuttavuutta. Ruotsinkielisen ja 
ruotsin kieltä osaavan henkilöstön saata-
vuuteen ja määrään liittyvät toimenpiteet 
löytyvät henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmasta. Kotouttamisohjel-
ma kokoaa yhteen kaupungin kotoutumisen 
edistämisen ja monialaisen yhteistyön vah-
vistamisen toimenpiteet. Kaupunkistrategi-
aan pohjautuen kotoutumisen näkökulmas-
ta keskeisiä teemoja ovat työllisyys, lasten, 
nuorten ja perheiden tilanne sekä yhteisöl-
lisyys ja osallistuminen. Kaupunkistrategian 
sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäy-
tön toteutusohjelman osana toteutetta-
va kaupunkiuudistus ja siihen kytkeytyvät 
hankkeet ja toimenpiteet puolestaan pu-
reutuvat asuinalueiden elinvoimaisuuden 
vahvistamiseen ja segregaation ehkäise-
miseen. Kaikilla näillä on suuri merkitys yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen 
kokonaisvaikuttavuudelle. 

Pitkittynyt pandemia välttämättömine ra-
joitustoimineen on osaltaan merkittävästi 
haastanut yhdenvertaisuuden ja sukupuol-
ten tasa-arvon toteutumista kaikkialla maa-
ilmassa, myös Suomessa ja Helsingissä. 
Pandemiasta palautumisen toimet on kau-
punkistrategiassa eriytetty omaksi korona-
palautumisen kokonaisuudeksi. 

Uusi merkittävä avaus ihmisoikeusperus-
taisuuden toteuttamiseen Helsingissä on 
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli, jo-
hon kaupunki hyväksyttiin tammikuussa 
2021. Malli velvoittaa siihen kuuluvia kun-
tia aktiivisesti toteuttamaan kansainvälisen 
lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita 
ja tarjoamaan lapsille monipuolisesti osal-
listumisen mahdollisuuksia. Malli kiinnittää 
erityistä huomiota heikoimmassa asemas-
sa oleviin lapsiin (alle 18-vuotiaat) edistäen 
siten yhdenvertaisuutta tämän ikäryhmän 
osalta. Kaupunki laatii mallin puitteissa eril-
lisen toimintasuunnitelman kehittämistoi-
menpiteineen. Lapsiystävällinen kunta -työ 
on osa kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisen rakennetta. 

Helsinki on tehnyt myös kansainvälisiä si-
toumuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi. Kaupunki on esimerkik-
si vuonna 2007 hyväksynyt eurooppalaisen 
tasa-arvon peruskirjan, joka on Euroopan 
kuntaliittojen kattojärjestön laatima apuväli-
ne ja sitoumus tasa-arvotyöhön.
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Suunnitelma pohjautuu laajaan nykytilan 
kartoitukseen, jonka kaupunki toteutti 
keväällä 2021 vuorovaikutuksessa 
asukkaiden, työntekijöiden, järjestöjen ja 
muiden sidosryhmien kanssa.
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2.  
Tasa-arvo- ja  

yhdenvertaisuus- 
suunnitelma 2022–2025 

pureutuu nykytilan 
kartoituksessa  
tunnistettuihin 

haasteisiin
Helsingin kaupungilla on vuodesta 2006 läh-
tien ollut kaupunkitasoinen tasa-arvosuun-
nitelma, johon alkujaan sisältyi sekä toi-
minnallinen että henkilöstöpoliittinen osio. 
Sittemmin suunnitelmat on eriytetty omiksi 
kokonaisuuksikseen. Palveluiden tasa-ar-
vosuunnitelma 2019–2021 hyväksyttiin ke-
säkuussa 2019 (KH 24.6.2019 § 13), ja siihen 
sisältyi tavoitteita ja konkreettisia toimenpi-
teitä sekä kaupunginkanslialle että kaikille 
toimialoille. Yhteensä suunnitelmaan oli kir-
jattu 11 tavoitetta ja 23 niihin kytkeytyvää toi-
menpidettä mittareineen. 

Kaupungin ensimmäinen palvelujen yhden-
vertaissuunnitelma hyväksyttiin huhtikuus-
sa 2017 (KH 3.4.2017 § 339). Suunnitelma 
uudistettiin vuonna 2019 ja samalla terävöi-
tettiin toimenpiteiden konkretiaa ja vastui-
den määrittelyä. Maaliskuussa 2020 (KH 
9.3.2020 § 19) hyväksyttyyn suunnitelmaan 
sisältyi yhteensä 32 toimiala- ja kansliakoh-
taista toimenpidettä mittareineen. 

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman 2019–
2021 ja palveluiden yhdenvertaisuussuun-
nitelman 2020–2021 toteutumista arvioitiin 
loppuvuodesta 2021 suunnitelmakauden 
päätyttyä. Arvioinnin mukaan tasa-arvosuun-
nitelman toimenpiteistä 12 toteutui, kahdek-
san toteutui osittain ja kolme ei toteutunut. 
Joitakin tällä hetkellä osittain toteutuneita 
toimenpiteitä valmistuu vielä vuoden 2022 
puolella. Yhdenvertaisuussuunnitelman toi-
menpiteistä 17 toteutui, 10 toteutui osittain 
ja viisi ei toteutunut. Aiempien suunnitelmien 
toteumatilannetta ja niiden taustoja on kuvat-
tu tarkemmin tasa-arvosuunnitelman 2019–
2021 sekä kaupungin yhdenvertaisuussuun-
nitelman 2020–2021 loppuraporteissa. 

Sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden nykytilaa 
kartoitettiin monipuolisesti eri 
näkökulmista 
Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma 2022–2025 pohjautuu aiempien 
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suunnitelmien toteutumisen arvioinnin lisäksi 
laajaan nykytilan kartoitukseen, jonka kau-
punki toteutti pääosin keväällä 2021. Kartoi-
tuksen tarkoituksena oli tunnistaa keskeisiä 
kehittämiskohteita sukupuolten tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa kau-
pungin palveluissa ja toiminnassa. Kartoituk-
seen osallistettiin asukkaita, kaupungin työn-
tekijöitä sekä järjestöjä ja muita sidosryhmiä. 
Lisäksi keskusteltiin yhdenvertaisuusvaltuu-
tetun toimiston kanssa Helsinkiä koskeneis-
ta kanteluista vuonna 2020. Suunnitelmaval-
mistelun taustamateriaalina on hyödynnetty 
myös edellisellä valtuustokaudella toteutetun 
kaupungin tasa-arvohankkeen (2019) loppu-
raporttien suosituksia sekä Yhdenvertaisuu-

den tekijät –hankkeen Helsingin osahank-
keen (2021) aineistoja. 

Nykytilan kartoituksessa nousi esille runsaas-
ti eri näkökohtia toiminnan eri tasoilla. Ylei-
simpinä kehittämiskohteina nähtiin esimerkik-
si tiedon saavutettavuuden lisääminen (mm. 
tulkkaus, monikielinen ja selkokielinen viestin-
tä), taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moni-
naisten kaupunkilaisten vahvempi osallistami-
nen palvelujen suunnitteluun, henkilökunnan 
kouluttaminen eri tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusteemoista ja vähemmistöjen erityistar-
peista sensitiivisen asiakaskohtaamisen var-
mistamiseksi, muunkin kuin digiasioimisen 
mahdollistaminen sekä matalan kynnyksen 
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digineuvonnan tarjoaminen kaikille. Kaksikieli-
syyden osalta esille nousi ruotsinkielisten pal-
veluiden saamisen haaste.

Kaupunkiyhteisen nykytilan kartoituksen ta-
vat on kuvattu lyhyesti alla. Kanslian osastot, 
toimialat ja liikelaitokset ovat lisäksi voineet 
toteuttaa omaa tiedonkeruuta ja osallista-
mistoimenpiteitä nimenomaisesti oman toi-
mintansa näkökulmasta.

Intersektionaalisuus, 
normitietoisuus, osallisuus ja 
saavutettavuus luovat viitekehystä 
suunnitelman toimenpiteille
Suunnitelman tavoitteena on sukupuolten ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
Helsingin kaupungin palveluissa ja toimin-
nassa. Toimenpidekokonaisuus ankkuroituu 
neljään ohjaavaan periaatteeseen, jotka ovat 
intersektionaalisuus, normitietoisuus, osalli-

Kuntalaiskysely 

Kaupunki toteutti vuodenvaihteessa 
2020/2021 tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusaiheisen kuntalaiskyselyn, jonka 
tarkoituksena oli kartoittaa helsinki-
läisten käsityksiä sukupuolten tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
sesta sekä kokemuksia syrjinnästä 
ja epäasiallisesta kohtelusta kaupun-
gin palveluissa. Kyselyyn oli mahdol-
lista vastata joko suomeksi, ruotsiksi 
tai englanniksi joko postitse tai ver-
kossa. Kysely lähetettiin 3500 satun-
naisotannalla Helsingin väestörekiste-
ristä poimitulle 16 vuotta täyttäneelle 
helsinkiläiselle. Kyselyyn vastasi 1001 
helsinkiläistä (naiset 58 %, miehet 40 
%, muu 1 %, ei halua kertoa 1 %). Heis-
tä 19 % ilmoitti kokeneensa syrjintää ja 
17 % epäasiallista kohtelua kaupungin 
palveluissa. 

Avoin verkkokysely kaupungin 
työntekijöille
Kaupungin työntekijöiden näkemyksiä 
kaupunkilaisten / asiakkaiden tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden toteutumises-
ta kartoitettiin avoimella verkkokyselyllä, 
josta tiedotettiin aktiivisesti kaupungin 
intrassa ja sisäisissä verkostoissa. Kyse-
lyyn vastasi yhteensä 290 työntekijää eri 
puolilta kaupunkiorganisaatiota. 

Avoimet toimialakohtaiset työpajat

Keväällä 2021 järjestettiin etäyhteyksin neljä 
toimialakohtaista työpajaa, jotka olivat avoi-
mia kaikille kaupungin työntekijöille. Työpa-
jojen tarkoituksena oli vuorovaikutteisesti 
pohtia kunkin toimialan kehittämiskohteita 
ja ideoida niihin ratkaisuja. Työpajoihin osal-
listui yhteensä noin 45 työntekijää. 

Sidosryhmäkuulemiset ja kirjalliset 
lausunnot
Kaupunki järjesti maaliskuussa 2021 etäyh-
teyksin kaksi kuulemistilaisuutta, joissa eri 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia ja 
vähemmistöryhmiä edustavien järjestöjen ja 
muiden sidosryhmien oli mahdollista tuoda 
esiin keskeisiä kehittämiskohteita kaupun-
gin palveluissa. Sidosryhmiä kannustettiin 
lähettämään myös kirjallinen lausunto. Kuu-
lemistilaisuuksiin kutsuttiin yhteensä 69 eri 
tahoa, joista tilaisuuksiin osallistui 19. Kirjal-
lisen lausunnon toimitti 24 eri tahoa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tiedot 
kanteluista
Kaupunki sai maaliskuussa 2021 pidetyssä 
etätapaamisessa yhdenvertaisuusvaltuute-
tun toimistolta tiedot vuoden 2020 kante-
luista, jotka koskivat Helsingin kaupunkia. 
Yksi merkittävä teema niissä oli asumisen 
yhdenvertaisuus, johon liittyen kaupunki on 
jatkanut keskusteluja yhdenvertaisuusval-
tuutetun toimiston kanssa syksyllä 2021.
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suus ja saavutettavuus. Periaatteet eivät ole 
suoraan strategiasidonnaisia, vaan pyrki-
vät tavoittamaan tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistämisen keskeisiä ulottuvuuksia. 
Ne tunnistettiin keskeisiksi ihmisoikeuksien 
ankkuroimisessa kaupungin rakenteisiin ja 
toimintakulttuuriin jo palveluiden yhdenver-
taisuussuunnitelmassa 2020–2021. Suunnitel-
man toimenpidekokonaisuuden valmistelussa 
on huomioitu soveltuvin osin kaupunkistrate-
gian painopistealueet ja kirjaukset. 

Intersektionaalinen Helsinki
Intersektionaalisuudella viitataan siihen, että 
yksilön elämään ja kokemuksiin vaikuttavat 
erilaiset risteävät ominaisuudet, kuten suku-
puoli, ikä, etninen tausta, vamma ja seksuaa-
linen suuntautuminen. Intersektionaalisuus 
voidaan suomentaa risteävinä eroina tai ris-
teävänä eriarvoisuutena. Se on työkalu, jonka 
avulla voidaan hahmottaa eri syrjintämuoto-
jen yhteisvaikutuksia ihmisessä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että sukupuolten tasa-arvoa ei voi koko-
naisvaltaisesti edistää ottamatta huomioon 
vammaisiin henkilöihin ja/tai seksuaalivä-
hemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Muu-
toin esimerkiksi vammainen ja/tai seksu-
aalivähemmistöön kuuluva nainen voi jäädä 
heikompaan asemaan kuin vammaton ja/tai 
heteroseksuaali nainen, koska hänen syrjin-
täkokemukseensa vaikuttavat muutkin tekijät 
kuin sukupuoli. 

Normitietoinen Helsinki 
Normitietoisuus auttaa tunnistamaan en-
nakkoasenteita ja lisää kykyä erilaisten 
ihmisten myönteiseen kohtaamiseen. Nor-
meilla viitataan tässä kontekstissa osin 
tiedostamattomiinkin oletuksiin siitä, min-
kälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän 
pitäisi olla. Vallitsevat normit heijastavat 
enemmistön maailmankuvaa, minkä vuok-
si vähemmistöjen näkökulma jää helpos-
ti huomioimatta palveluissa tai vähem-

mistöön kuuluvia saatetaan kohdella eri 
tavoin.

Esimerkki vallitsevasta suomalaisuuden 
normista on, että suomalainen on valkoi-
hoinen. Tällöin asiakaspalvelukohtaamises-
sa ihonväriltään ruskeaa ihmistä saatetaan 
lähestyä ensin englanniksi. Vaikka tarkoitus 
on hyvä, kokemus voi olla ikävä ja toiseutta-
va suomea äidinkielenään puhuvalle rus-
keaihoiselle ihmiselle – varsinkin jos sama 
kokemus toistuu usein. 

Monet vallitsevista normeista perustuvat 
stereotypioihin, oletuksiin ja ennakkoluuloi-
hin, jotka osaltaan ylläpitävät syrjiviä raken-
teita yhteiskunnassa ja asettavat valtavä-
estöstä poikkeavan ihmisen eriarvoiseen 
asemaan. Normitietoinen lähestymistapa 
tekee normeista näkyviä ja auttaa arvioi-
maan niiden vaikutusta kaupungin palve-
luissa ja toiminnassa. Kun työntekijöiden 
normitietoisuus kasvaa, he osaavat haastaa 
omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan, mikä 
parantaa palvelua monimuotoisen asiakas-
kunnan näkökulmasta. Normitietoisuudesta 
puhutaan myös normikriittisyytenä. 

Osallistava Helsinki
Oikeus kaupunkiin tarkoittaa ennen kaikkea 
osallisuuden kokemusta ja mahdollisuutta 
saada äänensä kuuluviin asioissa, jotka ovat 
itselle tärkeitä. Kaikilla asukkailla pitää olla to-
siasiallinen mahdollisuus vaikuttaa kaupungin 
palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

Kaupungin hallintosäännössä (27 luku, 1 §) 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteik-
si on kirjattu yksilöiden ja yhteisöjen osaa-
misen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, 
omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen ja 
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuk-
sien luominen. Helsingin osallisuus- ja vuoro-
vaikutusmalli on tärkeä perusta kaupunkilais-
ten oikeudelle osallistua ja vaikuttaa. Toimialat 
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raportoivat osallisuuden toteutumisesta vuo-
sittain lautakunnille. 

Osallisuus ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan 
sitä, että kaupunki tarjoaa asukkaille erilaisia 
mahdollisuuksia kertoa näkemyksiään. Ihmis-
oikeuksien Helsinkiä ei voida rakentaa ilman, 
että jokaisen kaupunkilaisen on mahdollista 
tuntea kuuluvansa kaupunkiyhteisöön ja jokai-
nen asukas tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvos-
tavasti kohdatuksi sellaisena kuin hän on. 

Saavutettava Helsinki
Saavutettavuudella viitataan tässä yhteydes-
sä laajasti sekä fyysiseen esteettömyyteen 
että sosiaaliseen, taloudelliseen ja digitaali-
seen saavutettavuuteen, jotka kaikki osaltaan 
varmistavat palvelujen toimivuutta jokaiselle 
asukkaalle. 

Fyysinen esteettömyys viittaa rakennettuun, 
auditiivisesti ja visuaalisesti helposti hahmo-
tettavaan ympäristöön. Sillä pyritään pois-
tamaan liikkumisen ja toimimisen esteet ja 
huomioimaan aistivammaan vaikuttavat te-
kijät. Kaupungin esteettömyystyön raamina 
toimivat erilliset esteettömyyslinjaukset (KH 
29.10.2012 § 1181; päivitystyö viimeistelyvai-
heessa alkuvuodesta 2022). 

Sosiaalinen saavutettavuus viittaa erityisesti 
asenteisiin, joiden avulla luodaan turvallisem-
paa ja moninaisuudelle avoimempaa ilmapii-
riä palveluissa. Taloudellinen saavutettavuus 
tarkoittaa sitä, ettei henkilön taloudellinen ti-
lanne vaikuta hänen mahdollisuuksiinsa käyt-
tää palveluja. Digitaalinen saavutettavuus 
viittaa erityisesti digipalveluihin ja siihen, että 
verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat kaikkien 
käytettävissä. Käytännön apuna digitaalisten 
palveluiden suunnittelussa toimii Helsingin 
saavutettavuusmalli (https://saavutettavuus-
malli.hel.fi/), joka on kokoelma menetelmiä ja 

ohjeita, joiden avulla kaupunki pyrkii tuotta-
maan saavutettavia, helppokäyttöisiä ja siten 
tehokkaita palveluja. 

Saavutettavuus ei edistä ainoastaan vam-
maisten tai iäkkäiden ihmisten oikeuksia, vaan 
se vahvistaa jokaisen hyvinvointia yhteiskun-
nassa. Ihmisoikeuksien Helsingissä saavutet-
tavuus tukee toimijuutta, edistää liikkumisen 
sujuvuutta ja palvelujen avoimuutta ja mah-
dollistaa itsenäisen asioinnin. 

Suunnitelman toteutumista 
seurataan ja arvioidaan
Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutu-
misesta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia, 
toimialat ja liikelaitokset. 

Kanslia, toimialat ja liikelaitokset valmistelevat 
omat tarkemmat toimenpiteiden toteuttamis-
suunnitelmansa kaupunkiyhteisen suunnitel-
man pohjalta. Toimenpiteiden toteutumista 
seurataan ja arvioidaan sekä organisaatio-
kohtaisesti kanslian, toimialojen ja liikelaitos-
ten johtoryhmissä että kaupunkiyhteisesti.

Kaupunkiyhteinen seuranta toteutetaan 
kaupungin tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den koordinaatioryhmässä. Suunnitelman 
toteutumista arvioidaan myös tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustoimikunnassa. Kaupun-
kiyhteisen suunnitelman toteutumisen välira-
portti viedään kaupunginhallitukselle kauden 
puolivälissä ja loppuraportti suunnitelma-
kauden päätyttyä. Suunnitelma toimenpi-
teineen on voimassa siihen saakka, kunnes 
seuraava päivitetty suunnitelma hyväksytään 
kaupunginhallituksessa. 
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Suunnitelma sisältää 56 kehittämiskohdetta 
ja 93 niihin kytkeytyvää toimenpidettä, joiden 
tarkoituksena on vahvistaa syrjimättömyyttä 
ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, 
yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kaupungin 
palveluissa ja toiminnassa. 
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3.  
Toimenpiteet 

sukupuolten tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi 

Tähän lukuun on koottu kaupunginkanslian, 
toimialojen ja liikelaitosten konkreettiset toi-
menpiteet sukupuolten tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden edistämiseksi suunnitelma-
kaudella 2022–2025. Taulukoiden rakenne 
on yhdenmukainen siten, että niissä esite-
tään tunnistettu kehittämiskohde, siihen liit-
tyvä toimenpide tai toimenpiteet, toimenpi-
teen seuranta/mittari(t) sekä vastuutaho(t). 

Kehittämiskohteiden tunnistamisen ja toi-
menpiteiden asettamisen pohjana ovat olleet 
nykytilan kartoitus ja organisaation sisäiset 
asiantuntijakeskustelut. Toimenpiteissä on 
pyritty huomiomaan erityisesti niitä asioita, 
jotka nousivat yleisimmin esille nykytilan kar-
toituksessa, kuten henkilöstön tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusosaamisen vahvistaminen 
koulutuksilla, monikielinen ja selkokielinen 

viestintä, palveluiden saavutettavuus digi-
osaamisesta riippumatta sekä häirintään ja 
syrjintään puuttuminen kaupungin palveluis-
sa ja julkisissa tiloissa. Kaksikielisyyssuunni-
telmien päivittäminen, kunnille suunnattujen 
rasismin torjumisen uusien työkalujen hyö-
dyntäminen ja turvallisemman tilan periaat-
teiden laatimiseen kouluttaminen on nostet-
tu kaupunkiyhteisiksi toimenpiteiksi, joiden 
toteutuksesta on vastuu niin kanslialla, toimi-
aloilla kuin liikelaitoksillakin. 

Taulukossa 1. on esitetty kehittämiskohtei-
den ja toimenpiteiden organisaatiokohtai-
nen määrä ja kokonaismäärä. Liikelaitokset 
ovat ensimmäistä kertaa mukana palve-
luiden kaupunkiyhteisessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmassa. 
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Taulukko 1. Kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden määrä 

Organisaatio Kehittämiskohteiden määrä Toimenpiteiden määrä

Kaupunkiyhteiset toimenpiteet 3 3

Kaupunginkanslia 22 41

Kaupunkiympäristön toimiala 6 11

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

6 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 5 9

Sosiaali- ja terveystoimiala 9 15

Palvelukeskus Helsinki 2 2

Helsingin kaupungin rakenta-
mispalvelu Stara

2 2

Taloushallintopalvelu 1 3

Yhteensä 56 93
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Kaupunkiyhteiset toimenpiteet

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Kaupungin kaksikielisyy-
den vahvistaminen

Päivitetään kaksikieli-
syyssuunnitelmat: teh-
dään nykytilan kartoitus, 
tunnistetaan kehittämis-
tarpeet ja suunnitellaan 
niiden pohjalta konkreet-
tiset toimenpiteet

Nykytilan kartoitus tehty 
ja kehittämistoimenpiteet 
laadittu osana kielisuunni-
telmien päivitystä  

Kaupunginkans-
lia, toimialat ja 
liikelaitokset

Antirasistisen työn 
vahvistaminen ja hyvien 
väestösuhteiden edis-
täminen

Hyödynnetään uusia kei-
noja rasismin torjumisek-
si ja hyvien väestösuhtei-
den edistämiseksi 

Valtioneuvoston rasismin 
torjumisen toimintaoh-
jelman 2021–2023 puit-
teissa kunnille tuotettuja 
materiaaleja, työkaluja ja 
malleja on otettu käyttöön

Kaupungin- 
kanslia, toimialat 
ja liikelaitokset

Epäasiallisen kohtelun 
ehkäiseminen ja sosiaa-
lisen saavutettavuuden 
parantaminen kaupun-
gin tiloissa

Järjestetään koulutusta 
turvallisemman tilan peri-
aatteiden laatimisesta 

Koulutusta on järjestetty Kaupungin- 
kanslia, toimialat 
ja liikelaitokset
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Kaupunginkanslia

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Asuinalueiden kehittä-
misessä asukasosal-
listuminen ei tavoita 
kaikkia väestöryhmiä 

Kaupunkiuudistus- 
alueiden kehittämises-
sä lisätään vaikeasti 
tavoitettavien ryhmien 
osallisuutta tukevia 
toimia

Toteutuneiden toi-
menpiteiden määrä 
vaikeasti tavoitettavien 
ryhmien asukasosallis-
tumisen edistämiseksi 
eri alueilla

Talous- ja suunnitte-
luosasto

Työperäisen hyväksikäy-
tön ehkäisy hankin-
noissa

Työperäisen hyväksi-
käytön ehkäisy palve-
luhankinnoissa -ohjeen 
julkaiseminen

Ohje julkaistu Talous- ja suunnitte-
luosasto ja strategia-
osasto

Järjestetään koulutus-
ta aiheesta

Koulutusta järjestetty / 
koulutuksiin osallistu-
neiden määrä

Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusnäkökohtien 
huomioiminen kanslian 
palveluhankinnoissa

Sopimuspohjien 
sisällön uudistaminen 
tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusnäkökohtia 
huomioiviksi

Sisältö uudistettu pilot-
tihankintoina tehtävien 
palveluhankintojen 
sopimuspohjiin

Talous- ja suunnitte-
luosasto

Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusnäkökohtiin 
liittyvien sopimusvel-
voitteiden tarkista-
minen 

Velvoitteet tarkistettu 
kolmessa pilottihankin-
nassa

Sukupuolivaikutusten 
arvioinnin jatkokehittä-
minen osana talousarvi-
oprosessia

 Vuoden 2022 talous-
arvion sukupuolivai-
kutusten arvioinnin 
analysoiminen

Analyysi tehty Talous- ja suunnitte-
luosasto

Tehdään tarkennetut 
ohjeet sukupuolivai-
kutusten arvioinnin 
laatimiseen talousarvi-
ossa 2023

Ohjeet päivitetty

Järjestetään koulutus 
sukupuolivaikutusten 
arvioinnista

Koulutus järjestetty / 
koulutukseen osallistu-
neiden määrä
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Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Lakiperusteisen saa-
vutettavuuden huomi-
oiminen digitaalisissa 
palveluissa

Avoimen lähdekoodin 
saavutettavuusmallin 
jatkokehittäminen 
siten, että se palvelee 
kaupunkiorganisaation 
ulkopuolisia tahoja 
(esim. konsultit) aiem-
paa laaja-alaisemmin

Mittari 1: Kehittämistoi-
met toteutettu 
Mittari 2: Saavutetta-
vuusmallin hyödyntämi-
nen (käyttöaste) 

Strategiaosasto 

Vahvistetaan henkilös-
tön saavutettavuus-
osaamista kehittä-
mällä siihen liittyvää 
koulutusta

Saavutettavuuskou-
lutusta uudistettu ja 
kohdennettu henkilös-
tön kyselyssä (2021) 
ilmenneiden tarpeiden 
perusteella

Sukupuoli- ja seksu-
aalivähemmistöjen 
oikeuksien edistäminen 
ja kaupungin tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustyön 
näkyvyyden lisääminen

Kaupunkiyhteisen Pride- 
tapahtumakumppa-
nuuden hyödyntäminen 
tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuustyön edistämisen 
alustana

Kaupungin sisäisen 
vaikuttavuusarviointiky-
selyn sekä yhteistyössä 
Helsinki Pride -yhteisön 
kanssa toteutettavan 
tapahtumatutkimuksen 
tulokset

Viestintäosasto

Tiedon tarve suku-
puolten tasa-arvosta 
keskeisissä strategian 
ilmiöissä

Valtuustokauden 
lopussa tuotetaan 
katsaus sukupuolten 
tasa-arvosta keskeisis-
sä strategian ilmiöissä 
strategiamittareita ja 
muita aineistoja hyö-
dyntäen

Katsaus toteutettu ja 
julkaistu

Strategiaosasto ja 
viestintäosasto 

Tiedon tarve suku-
puolten tasa-arvosta 
keskeisissä kaupunkike-
hittämiseen ja asukkai-
den arkeen liittyvissä 
ilmiöissä

Kaupunkitiedon 
tuottamissa kyselyissä 
huomioidaan sukupuol-
ten moninaisuus var-
mistamalla sukupuolta 
koskevan taustatiedon 
kerääminen mies/nai-
nen/muu -jaottelulla 

Toteutettu kaikissa 
valtuustokaudella 
kerättävissä kaupunki-
tiedon kyselyissä

Strategiaosasto 

Normitietoisen kuvama-
teriaalin tarve

Lisätään normitietois-
ten kuvien määrää 
kaupungin aineistopan-
kissa

Normitietoisia kuvauk-
sia toteutettu ja kuvat 
viety aineistopankkiin

Viestintäosasto

Selkokielisen viestinnän 
tarve

Siirretään kaupungin 
selkokieliset sivut uu-
delle sivustopohjalle 

Selkokieliset sivut 
siirretty uudelle hel.
fi-alustalle 

Viestintäosasto

Tehdään suunnitelma 
selkokielisen sisällön 
määrälliselle ja laadulli-
selle kehittämiselle

Sisällön kehityssuunni-
telma tehty

Kaupunginkanslia
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Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvonäkökulman 
vahvistaminen eri vies-
tintäkanavien sisällön-
tuotannossa

Vahvistetaan moninai-
suuden ja normitietoi-
suuden huomioimista 
sisällöntuotannossa 
esim. esiintyjien ja 
kuvituksen osalta

Normitietoisuus huo-
mioitu sisällöntuotan-
nossa (itsearviointi)

Viestintäosasto

Toteutetaan maksettua 
sisältömainontaa vä-
hemmän huomioiduille 
kohderyhmille

Kohdennetun sisältö-
mainonnan määrä

Digitaaliset sisällöt eivät 
tavoita kaikkia

Varmistetaan ei-digi-
taalisen sisällöntuotan-
non jatkuminen

Painetun Helsin-
ki-lehden säännöllistä 
julkaisua jatketaan

Viestintäosasto

Helsinki-infon neuvon-
tapalveluiden fyysisen 
saatavuuden varmista-
minen

Jatketaan ja tarvit-
taessa laajennetaan 
Helsinki-infon alueellis-
ten neuvontapisteiden 
toimintaa kaupunkiuu-
distusalueilla

Asiakasmäärät, alueel-
listen palvelupisteiden 
määrä

Viestintäosasto

Vieraskielisten asi-
akkaiden neuvonnan 
parantaminen

Käynnistetään 
Avoin ovi palveluihin 
-hankkeen toiminta-
mallin jalkautus kaikille 
toimialoille ja kaikkiin 
kaupungin neuvonta- ja 
ohjauspalveluihin 

Koulutusten ja pe-
rehdytysten määrä ja 
niihin osallistuneiden 
määrä

Viestintäosasto

Etädigituen saatavuu-
den varmistaminen

Vakiinnutetaan etädi-
gituen toimintamalli 
ja laajennetaan sen 
alustana toimivan 
tiketöintijärjestelmän 
käyttö myös toimialoille 

Toimintamallin 
käyttöönoton ja 
tiketöintijärjestelmän 
käyttöönoton määrä 
eri yksiköissä

Viestintäosasto

Digituen tunnettuuden 
parantaminen

Laaditaan digituen 
viestintäsuunnitelma ja 
toimenpiteet tunnet-
tuuden lisäämiseksi

Viestintäsuunnitelma 
on laadittu ja toimenpi-
teet on toteutettu

Viestintäosasto

Kaupunginkanslia
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Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Osallistumisen yhden-
vertaisuuden tukeminen 
osallistuvan budje-
toinnin (OmaStadi) 
toteutuksessa

Osallistuvasta bud-
jetoinnista viestitään 
monikielisesti 

Kielten määrä Viestintäosasto

Osbu-verkkoalustan 
saavutettavuus var-
mistetaan

Saavutettavuusaudi-
tointi WCGA 2.1-stan-
dardin mukaisesti

Vaikeasti tavoitettavien 
ryhmien osallistami-
sessa hyödynnetään 
järjestöyhteistyötä ja 
kumppanuuksia

Kumppanuuksien 
kautta tavoitettujen 
kaupunkilaisten ja 
heidän jättämiensä 
ideoiden ja ehdotusten 
määrä

Vaikeasti tavoitettavien 
ryhmien osallistami-
sessa hyödynnetään 
järjestöyhteistyötä ja 
kumppanuuksia

Kumppanuuksien 
kautta tavoitettujen 
kaupunkilaisten ja 
heidän jättämiensä 
ideoiden ja ehdotusten 
määrä

Eri toimialojen palve-
lujen kautta tarjotaan 
osallistumisen tukea 
eri väestöryhmille

Palvelujen yhtey-
dessä järjestettyjen 
OmaStadi-tapahtu-
mien ja niiden osallistu-
jien määrä eri alueilla

Äänestysvaiheessa 
tarjotaan laaja-alaises-
ti digitukea

Digituen (pisteet, 
tapahtumat) määrä

Vapaaehtoissovittelijoi-
den asiakaslähtöisen 
tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusosaamisen 
vahvistaminen

Vapaaehtoissovittelijoi-
den vuosittainen kou-
luttaminen tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 
teemoista

Järjestettyjen koulu-
tusten ja niihin osallis-
tuneiden määrä

Viestintäosasto

Luottamushenkilöiden 
ja päätösvalmistelijoi-
den tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusosaamisen 
vahvistaminen

Järjestetään tasa-ar-
vo- ja yhdenvertai-
suusaiheinen koulutus 
luottamushenkilöille ja 
päätösvalmistelijoille 

Koulutus järjestetty Hallinto-osasto ja 
viestintäosasto

Kaupunginkanslia
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Kaupunginkanslia

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Työllisyyspalveluiden 
saavutettavuuden 
lisääminen asiakas-
kunnan moninaisuuden 
näkökulmasta

Lisätään mahdolli-
suuksia omankieliseen 
ja selkokieliseen 
palveluun

Ohjeistus tulkkauspal-
velujen ja selkokielen 
käytöstä laadittu ja 
sisällytetty perehdy-
tysohjelmaan

Elinkeino-osasto

Selvitetään viittoma-
kielen tulkkauksen 
mahdollisuudet

Selvittäminen tehty

Kartoitetaan omankie-
lisen ohjauspalvelun 
tarjonta ja lisätään 
omankielistä ohjaus-
palvelua tunnistetun 
tarpeen mukaan

Omankielisen ohjaus-
palvelun kartoitus 
tehty

Tehdään esteettömyys-
kartoitus toimintaa 
poikkileikkaavasti

Kartoitus tehty

Tunnistetaan ja toteu-
tetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tilojen 
esteettömyyden ja 
normitietoisuuden 
lisäämiseksi

Konkreettiset toi-
menpiteet huomioitu 
tilasuunnitelmissa

Asiakasviestinnässä 
lisätään monikielisyyttä 
ja muuta moninai-
suuden huomioivaa 
viestintää, kuten kieli-
valikoimaa ja selkokieli-
syyttä, sekä seurataan 
sitä systemaattisesti

Viestinnän auditointi ja 
siihen liittyvät korjaa-
vat toimenpiteet tehty

Turvataan laadukkaat 
ja monikanavaiset 
matalan kynnyksen 
neuvontapalvelut ja 
digineuvonta

Asiakkaille on tarjolla 
fyysisiä neuvontapal-
veluja ja digineuvontaa 
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Kaupunginkanslia

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Työntekijöiden osaa-
misen vahvistaminen 
sensitiivisten asiakas-
kohtaamisten varmis-
tamiseksi työllisyyspal-
veluissa

Henkilöstölle on 
säännöllisesti tarjolla 
"Älä oleta" -aiheista 
koulutusta tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustee-
moista

Koulutusta järjestetty Elinkeino-osasto

Henkilöstölle on 
säännöllisesti tarjolla 
esteettömyyskoulu-
tusta

Koulutusta järjestetty

Asiakasosallisuu-
den systematisointi 
työllisyyspalveluiden 
palvelu- ja kehittämistoi-
minnassa

Laaditaan osallisuus-
suunnitelma, jossa 
kiinnitetään huomiota 
erityisesti moninaisten 
asiakkaiden tavoitta-
miseen ja osallisuuden 
vahvistamiseen  

Suunnitelma laadittu Elinkeino-osasto

Aloitetaan osalli-
suussuunnitelman 
toimenpano

Suunnitelman toteutus 
käynnistetty
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Kaupunkiympäristön toimiala

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Vähemmistöjen äänen 
kuulumisen vahvista-
minen ja osallistumisen 
kynnyksen madaltami-
nen

Asukastilaisuuk-
sien järjestämiseen 
laaditaan ohjeistus, 
jossa huomioidaan 
mm. ymmärrettävyys 
(selkeä kieli) ja tilojen 
esteettömyys

Ohjeistukset on laadittu 
ja ne huomioidaan Uutta 
Helsinkiä -tilaisuuksien 
järjestämisessä

Viestintäpalvelut ja 
kehittämispalvelut

Lähipalvelujen fyysinen 
saavutettavuus ja 
esteettömyys kaikilla eri 
kulkumuodoilla, sujuva 
liikkuminen

Kehitetään kävelyn, 
pyöräliikenteen ja 
raideliikenteen ver-
kostoa lähipalvelujen 
saavutettavuuden 
parantamiseksi eri 
väestöryhmien ja 
kulkumuotojen näkö-
kulmasta kehittämisoh-
jelmien toimenpiteiden 
mukaisesti

Lähipalvelujen saavutet-
tavuus on parantunut eri 
väestöryhmien ja kulku-
muotojen näkökulmasta 
saavutettavuusselvitys-
ten tulosten perusteella

Kaupunkitila- ja 
maisemasuunnitte-
lupalvelu, liikenne- 
ja katusuunnittelu-
palvelu

Huomioidaan viher- ja 
virkistysalueiden reitit 
osana kokonaisuutta 

Nykyisillä ja tulevilla 
asukkailla tulee olemaan 
hyvä saavutettavuus lähi-
puistoihin ja -viheraluei-
siin paikkatietopohjaisilla 
työkaluilla, kuten vihera-
lueiden saavutettavuus- 
ja käyttöpainetyökalulla, 
mitattuna

Ara-asuntojen asu-
kasvalintoja koskevan 
viestinnän kehittäminen 
asunnonhakijoiden 
oikeudenmukaisuuden 
kokemuksen vahvista-
miseksi 

Verkkosivujen sisällöt 
asukasvalintoja koskien 
uudistetaan hel.fi-uu-
distuksen yhteydessä 

Sisällöt uudistettu siten, 
että sivuilta käy entistä 
selvemmin ilmi, millä 
perusteilla hakija saa tai 
ei saa asunnon

Palvelut ja luvat 
-palvelukokonai-
suus

Asunnon hakijoiden ja 
saaneiden tilanteesta 
julkaistaan tilastotietoa 
kuukausittain ja koon-
teina vuosittain

Tilastotiedot ja -koonnit 
julkaistu

Asumisen yhdenvertai-
suuden kehittäminen

Keskustellaan sään-
nöllisesti yhdenver-
taisuusvaltuutetun 
kanssa asumisen 
yhdenvertaisuuden 
kysymyksistä

Tapaaminen järjestetty 
vuosittain 

Palvelut ja luvat 
-palvelukokoko-
naisuus yhdessä 
muiden kaupungin 
asumisen toimijoi-
den kanssa
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Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Segregoitumisuhan alla 
olevien alueiden julkisen 
kaupunkitilan laadun 
kohentaminen

Investoidaan lähiliikun-
tapaikkojen, puistojen, 
aukioiden ja katutilojen 
viihtyisyyteen segregoi-
tumisuhan alla olevilla 
alueilla (kaupunkiuudis-
tusalueet).

Kaupunkiuudistusaluei-
den investoinnit katuihin, 
puistoihin ja lähiliikunta-
paikkoihin (budjetointi ja 
toteuma)

Kaupunkitila- ja 
maisemasuunnitte-
lupalvelu ja liikenne- 
ja katusuunnittelu-
palvelu /investoinnit 

Julkisen kaupunki-
tilan turvallisuuden 
parantaminen sekä 
suunnittelussa että to-
teutuksessa; häirinnän, 
syrjinnän ja väkivallan 
ehkäiseminen. 

Uusitaan valaistus 
led-selvitykseen 
pohjautuen aloittaen 
turvattomimmiksi koe-
tuista kaupunkitiloista. 

Valaistusta uusittu tur-
vattomimmiksi koetuissa 
kaupunkitiloissa.

Asemakaavoitus-
palvelu, liikenne- ja 
katusuunnittelu-pal-
velu, kaupunkitila- ja 
maisemasuunnitte-
lupalvelu, rakennuk-
set ja yleiset alueet 
-palvelukokonai-
suus

Arvioidaan suunnittelu-
ratkaisuja turvallisuus-
näkökulmasta erikseen 
valituissa pilottikoh-
teissa.

Pilottikohteiden suunnit-
teluratkaisut on arvioitu 
turvallisuusnäkökul-
masta. 

Järjestetään turvalli-
suusteemaan liittyvää 
koulutusta 

 Koulutusta on järjestetty

Lisätään tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustietoa 
suunnittelua ohjaaviin 
aineistoihin 

Suunnittelua ohjaavia 
aineistoja on päivitetty 
esimerkiksi Yhdenver-
taisuuden tekijät- hank-
keessa tuotetun työkalun 
pohjalta

Kaupunkiympäristön toimiala
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Jokainen työntekijä 
edistää omassa toimin-
nassaan tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta

Sisällytetään tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuu-
den näkökulmat kaik-
keen toimintaan (mm. 
koulutukset, hankkeet, 
perehdytys)

Mittari 1: Kaikkiin kou-
lutuksiin on sisällytetty 
tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusnäkökulma  
Mittari 2: Perehdy-
tysmateriaalit on 
päivitetty huomioimaan 
tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusnäkökulma

Hallinto 
Palvelukokonaisuudet

Kiusaamisesta, häi-
rinnästä ja syrjinnästä 
ilmoittamisen kynnyksen 
madaltaminen

Selvitetään vaihto-
ehtoisia toteutuksia, 
jolla mahdollistetaan 
anonyymin ja matalan 
kynnyksen ilmoitusten 
tekeminen 

Anonyymi ja matalan 
kynnyksen ilmoittami-
nen on saatu koulu-
jen ja oppilaitosten 
käyttöön

Tietohallintopalvelut 
Perusopetus 
Lukio- ja ammatillinen 
koulutus 
Kehittämispalvelut

Lainsäädännön ja mui-
den sitovien ohjeiden 
tuntemuksen lisääminen 
asiantuntijatyössä

Toteutetaan yhteinen 
koulutus hallinnon 
palvelujen yhteisen 
kokouksen yhteydessä 
ja järjestetään webi-
naareja osaamisen 
vahvistamiseksi

Koulutustilaisuuksien 
ja niihin osallistuneiden 
määrä

Hallinto 
Palvelukokonaisuudet

Yhteisöön kuulumisen ja 
antirasistisen työotteen 
vahvistaminen

Toteutetaan työpajoja 
antirasismista

Toteutuneiden työpa-
jojen ja niihin osallistu-
neiden määrä

Palvelukokonaisuudet 
Kehittämispalvelu

Suunnitellaan yksikkö-
kohtaisia jatkokoulu-
tuksia aikaisemmista 
koulutuksista saadun 
palautteen pohjalta

Jatkokoulutuksia 
järjestetty tunnistettu-
jen tarpeiden pohjalta 
/ koulutusten ja niihin 
osallistuneiden määrä

Puuttumisen kulttuurin 
vahvistaminen

Laaditaan selkeä 
infograafi 
Sopuisasti stadissa- ja 
KVO-13 toimenpiteistä 
kiusaamis-, häirintä- 
ja syrjintätilanteissa 
toimimisesta

Infograafi laadittu ja 
otettu käyttöön viestin-
nässä ja yksiköissä

Hallinto

Toiminnan saavutetta-
vuuden, tasa-arvoisuu-
den ja yhdenvertaisuu-
den varmistaminen

Laaditaan ja otetaan 
käyttöön saavutet-
tavuutta, tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta 
edistävä tarkistuslista

Tarkistuslista laadittu 
ja käsitelty kaskon pal-
velukokonaisuuksien ja 
hallinnon yhteistoimin-
tafoorumeilla

Hallinto 
Palvelukokonaisuudet
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Tilojen esteettömyystieto-
jen täydentäminen

Perusesteettömyystie-
toja täydennetään avoi-
mien yleisötilaisuuksiin 
soveltuvien ja muiden 
asukkaiden varattavis-
sa olevien sisätilojen 
osalta. Tiedot näytetään 
Varaamo-palvelussa ja 
niitä päivitetään sään-
nöllisesti 

Perusesteettömyystiedot 
täydennetty

Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala ja 
muut toimialat

Häirintä, julkisen tilan 
turvattomuus

Turvallisemman tilan 
periaatteita otetaan 
käyttöön nuoriso-, 
kulttuuri-, kirjasto- ja 
liikuntapalvelukokonai-
suuksien toimipaikoissa

Otettu käyttöön 20 toi-
mipaikassa tai yksikössä, 
vähintään kolmessa/ 
palvelukokonaisuus

Nuorisopalvelut, 
kulttuuripalvelut, 
kirjastopalvelut, liikun-
tapalvelut

Liikuntatilojen saavutet-
tavuus ja turvallisuus 
kaikille sukupuolille ja 
vammaisille henkilöille, 
joiden avustaja eri suku-
puolta

Osa asiakkaille suun-
natuista intiimitiloista 
osoitetaan sukupuoletto-
maan tai unisex-käyttöön 
niissä käytössä olevissa 
toimipaikoissa, joissa se 
on mahdollista 

Tilamuutokset on tehty Liikuntapalvelut

Tiedotetaan intiimitilojen 
tilamuutoksista

Tilamuutoksista on 
tiedotettu

Ohjeistetaan henkilöstöä 
asiakkaiden sukupuoli-
sensitiivisestä kohtaa-
misesta tilamuutosten 
yhteydessä

Ohjeistus on laadittu ja 
välitetty henkilöstölle

Kulttuuripalveluiden 
sisällöntuotannon kehittä-
minen moninaisuusnäkö-
kulmasta 

Tehdään lähtötilan-
neanalyysi moninaisuu-
desta kulttuuripalvelujen 
nykyisessä ohjelmatar-
jonnassa 

Lähtötilanneanalyysi on 
tehty

Kulttuuripalvelut

Pilotoidaan toiminta-
tapoja, joilla saadaan 
kulttuuripalvelujen 
sisällöissä paremmin 
heijastettua helsinki-
läisten moninaisuuden 
kirjoa

Toimintatapoja on pilo-
toitu

Kehitetään kulttuuripal-
velujen henkilökunnan 
monimuotoisuusosaa-
mista

Järjestetty vähintään neljä 
koulutusta / koulutuksiin 
osallistuneiden määrä

Erityisryhmille suunnat-
tujen kirjastopalveluiden 
tunnettavuuden lisää-
minen

Lukemisesteisten kirjas-
topalvelujen tunnetta-
vuuden parantaminen

Tiedotus- ja markkinointi-
kampanja on tehty

Kirjastopalvelut
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Sosiaali- ja terveystoimiala

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Palvelujen saatavuuden 
ja saavutettavuuden 
parantaminen

Hoidon- ja palvelu-
tarvetta arvioidaan 
yhdenvertaisesti ja 
huomioidaan erityis-
ryhmien, eri sukupuol-
ten ja vähemmistöjen 
tarpeet hoitoonpää-
syssä

Terveysasematoiminnas-
sa; mittari 1: ensikon-
taktissa toteutunut hoito 
(tavoitetaso 75%), mittari 
2: kiireellisen hoidon to-
teutuminen samana tai 
seuraavana päivänä 
(tavoitetaso 80%), mittari 
3: kiireettömän hoidon 
toteutuminen 10 vuoro-
kaudessa (tavoitetaso 
70%) 
 
Suun terveydenhuol-
lossa; 
mittari 1: kiireettömän 
hoidon takaisinsoitto-
linja on käytössä koko 
virka-ajan, mittari 2: 90% 
kiireettömän hoidon ta-
kaisinsoittoon vastataan 
samana päivänä

Terveys- ja päihdepal-
velujen palvelukokonai-
suus

Tulkkipalvelujen ja kaik-
kien tulkkauksen mahdol-
lisuuksien käyttäminen 
palveluissa

Varmistetaan pereh-
dytyksessä, että hen-
kilökunta osaa käyttää 
tulkkipalveluja

Osana työntekijöiden pe-
rehdytystä on huomioitu 
tulkkipalvelujen käyttö 
 

Kaikki palvelukokonai-
suudet

Seurataan systemaat-
tisesti tulkkipalvelujen 
käyttöä

Tulkkipalveluiden käyt-
tömäärät vuosittain (Tul-
ka-sovellus, ostopalvelut)

Normitietoinen viestintä: 
syrjiviin ja eriarvoistaviin 
normatiivisiin käsityksiin 
vaikuttaminen viestinnäl-
lisillä ratkaisuilla

Noudatetaan kaupun-
gin normitietoisen 
viestinnän ohjetta ja 
kuvapankkia

Ohjeistuksen ja kuvapan-
kin käyttöä on arvioitu 
vuosittain (sisäinen 
itsearviointi)

Viestintäpalvelut

Digitaalisen syrjäytymi-
sen ehkäiseminen

Henkilöstöä koulu-
tetaan auttamaan 
niin asiakkaita kuin 
työtovereita Maisan 
käytössä

Mittari 1: Koulutusta 
järjestetty / koulutusten 
ja niihin osallistuneiden 
määrä 
Mittari 2: Maisa on 
käytössä 80 %:ssa niistä 
toiminnoista, jotka ovat 
Apotin piirissä

Kaikki palvelut, joissa 
Apotti on käytössä

Palveluihin pääsy taa-
taan myös muita, kuin 
digitaalisia kanavia 
pitkin. Tarkastellaan 
digitaalista palvelu-
verkkoa ja verrataan, 
löytyykö vastaava 
palvelu myös ei-digi-
taalisesti

Tarkastelu on toteutettu
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Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Pitkäaikaistyöttömien 
miesten terveyden 
edistäminen ja koronan 
aiheuttaman hoitovajeen 
korjaaminen

Toteutetaan erillinen 
kysely tai käytetään 
muita aineistoja, 
kuten Työkykyisempi 
Stadi-hankkeessa 
syntyviä tietoja ja 
tarkastellaan niissä 
erityisesti tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista

Kysely on toteutettu ja/
tai on hyödynnetty muita 
aineistoja tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 
toteutumisen tarkaste-
lussa 

Perhe- ja sosiaalipalve-
lut ja Työllisyyspalvelut

Toteutetaan kehit-
tämistoimenpiteet 
tehdyn tarkastelun 
pohjalta

Kehittämistoimenpiteet 
on toteutettu 

Lähi- ja parisuhdevä-
kivallan tunnistamisen 
parantaminen ja pal-
veluihin hakeutumisen 
edistäminen osana 
lähisuhdeväkivalta 
lapsiperheissä -palve-
luketjun kehittämistä ja 
toimeenpanoa

Järjestetään koulu-
tusta lähi- ja parisuh-
deväkivallasta

Koulutusta on järjestetty 
/ koulutusten ja niihin 
osallistuneiden määrä

Kaikki palvelukokonai-
suudet ja myös Kasko/
Kuva

Tehdään ohjeistuk-
sia eri toimijoiden 
käyttöön

Ohjeistuksia on laadittu

Otetaan käyttöön tut-
kimukseen perustu-
via toimintamalleja

Toimintamalleja on otet-
tu käyttöön

Syrjintään puuttumisen 
tehostaminen 

Syrjintäkokemuksia 
seurataan palaute-
järjestelmän kautta ja 
palautteet tilastoi-
daan

Syrjintää koskevat 
palautteet on tilastoitu 
vuosittain ja niitä on 
tarkasteltu määrällisesti 
ja laadullisesti (syrjinnän 
syyt) 
  

Osallisuus- ja vuo-
rovaikutusyksikkö ja 
laatuasiantuntija

Lasten ja nuorten har-
rastamisen mahdolli-
suuksien parantaminen 

Myönnetään täyden-
tävää toimeentulotu-
kea lasten ja nuorten 
harrastamisen 
mahdollistamiseksi 

Täydentävän toimeentu-
lotuen määrät vuosittain

Perhe- ja sosiaalipal-
velut

Lisätään tietoisuutta 
oman alueen va-
paa-ajan toiminnoista

Lapsia ja nuoria on 
ohjattu oman alueen 
vapaa-ajan toimintojen 
pariin 

Perheiden moninai-
suuden huomioiminen 
neuvola- ja perhetyön 
vauva- ja perhemyöntei-
syys-ohjelmassa

Vahvistetaan henki-
lökunnan osaamista 
moninaisten perhei-
den kohtaamisessa 
koulutuksilla

Koulutusta on järjestetty 
/ koulutusten ja niihin 
osallistuneiden määrä 

Lapsiperheiden hyvin-
vointi ja terveys

Sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022−2025 ■ 35



Liikelaitokset 

Palvelukeskus Helsinki 

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuushaasteita ei ole 
systemaattisesti tunnis-
tettu palveluissa

Tehdään vuoden 
2022 aikana sisäinen 
kartoitus Palvelukeskus 
Helsingin palveluista

Kartoitus on tehty Palvelukeskus 
Helsingin vas-
tuullisuus-tiimi 
yhteistyössä 
liiketoimintojen 
kanssa

Suunnitelmaa palve-
luiden tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta ei 
ole tehty

Laaditaan palveluiden 
tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma 
osana Palvelukeskus 
Helsingin vastuulli-
suusohjelmaa vuosina 
2022-2024

Suunnitelman laatimista ja 
sen toimenpiteiden edis-
tymistä seurataan osana 
vastuullisuusohjelmaa

Palvelukeskus 
Helsingin vas-
tuullisuus-tiimi 
yhteistyössä 
liiketoimintojen 
kanssa

Helsingin rakentamispalvelu Stara 

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuushaasteita 
ei ole systemaattisesti 
tunnistettu palvelutoi-
minnassa

Tehdään vuoden 2022 
aikana sisäinen kartoi-
tus Staran palveluista 
tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusnäkökulmasta ja 
päätetään sen pohjalta 
kehittämistoimista

Kartoitus tehty ja kehittä-
mistoimet päätetty

Stara

Henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuu-
den teemoissa

Asiakaspalvelukoulutus-
ten sisällöissä huomi-
oidaan sukupuolten 
tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus

Koulutuksiin on sisällytetty 
tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusnäkökohtia

Stara

Taloushallintopalvelu (Talpa) 

Kehittämiskohde Toimenpide Seuranta/mittari Vastuutaho

Palvelujen saavutetta-
vuuden parantaminen 
eri asiakasryhmille

Palvelua tarjotaan moni-
kanavaisesti

Palvelua tarjottu sekä 
digitaalisesti 
että ei-digitaalisesti 

Talpan asiakas-
palvelu 

Varmistetaan asiakas-
viestinnän tavoittavuus 
ja selkokielisyys 

Asiakastyytyväisyyskyse-
lyn tulokset

Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusasiat huomioi-
daan asiakaspalvelukou-
lutuksissa

Asiakaspalvelukoulutuk-
siin sisällytetty tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuus-
näkökohtia / koulutuksiin 
osallistuneiden määrä
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Sanasto 

etuoikeus
Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja tai hyötyjä, 
joita ihmiset tai ihmisryhmät saavat eri tilan-
teissa. Etuoikeudet perustuvat vallitseviin 
normeihin, jotka voivat olla tiedostettuja tai 
tiedostamattomia, kulttuurisesti ja historial-
lisesti määräytyviä tai lainsäädännöllisiä.

hyvät väestösuhteet 
Hyvät väestösuhteet toteutuvat, kun alueen 
eri väestöryhmien välillä on toimivaa vuo-
rovaikutusta, eri väestöryhmät suhtautu-
vat toisiinsa kunnioittavasti ja niiden väliset 
mahdolliset jännitteet ja konfliktit käsitel-
lään ilman, että ne aiheuttavat pelkoa tai 
kärjistyvät rikoksiksi. 

häirintä 
Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä 
syrjintää. Laissa häirintä määritellään käyt-
täytymisenä, jolla loukataan henkilön ihmis-
arvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. 
Käyttäytymisellä luodaan kiellettyyn syrjin-
täperusteeseen liittyvä nöyryyttävä, uhkaa-
va, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 

ihmisoikeudet 
Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan perustavaa 
laatua olevia oikeuksia, jotka on turvattu 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 
Ihmisoikeuksien sanotaan olevan myös ih-
miskunnan yhteisiä arvoja, jotka velvoittavat 
moraalisesti kaikkia yhteiskunnan toimijoita. 

ihmisoikeusperustaisuus
Ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa ihmis-
oikeuksien tietoista ja järjestelmällistä huo-
mioimista strategioiden, ohjelmien ja hank-
keiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertai-
suuteen liittyvää käsitteistöä:

ableismi
Ableismi antaa ymmärtää kaikille vammai-
sille, että vammattomuus on vammaisuutta 
parempaa, ja tästä syystä jokaisen vammai-
sen kuuluisi toivoa olevansa vammaton.

antirasismi
Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimin-
taa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Anti-
rasistista toimintaa on se työ, joka vähentää 
etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaiku-
tuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

digitaalinen syrjäytyminen 
Digitaalisella syrjäytymisellä tarkoitetaan 
riskiä jäädä digitaalisten palvelujen ulko-
puolelle. Etenkin moni iäkäs henkilö voi ko-
kea eriasteisia haasteita käyttää digitaalisia 
palveluja. 

esteettömyys 
Esteettömyydellä tarkoitetaan perinteises-
ti kaikenlaisten ihmisten huomioon otta-
mista fyysisessä ympäristössä. Esimerkiksi 
esteettömät rakennukset ja esteetön jouk-
koliikenne mahdollistavat vammaisten hen-
kilöiden työssäkäyntiä ja harrastustoimin-
taa. Esteettömyydellä tuetaan vammaisten 
henkilöiden omatoimisuutta ja osallisuut-
ta yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. Digitaalisten palvelujen esteettö-
myydestä käytetään useimmiten termiä 
saavutettavuus.
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Tavoitteena on yksilöiden ja ryhmien oikeuk-
sien toteutuminen.

ikäsyrjintä
Ikäsyrjintä tarkoittaa syrjintää iän perus-
teella. Ikä syrjintäperusteena kattaa kaikki 
iät. Ikäsyrjintä ilmenee usein ilman hyväksyt-
tävää perustetta asetettuina ikärajoina esi-
merkiksi siten, että nuoria ei päästetä itse-
palvelukirjastoon tai huoltoasemalle tai 65 
vuotta täyttäneet eivät voi hakeutua yhdis-
tyksessä vastuutehtäviin.

intersektionaalisuus
Ks. s. 18

juridinen sukupuoli
Juridinen sukupuoli ilmenee henkilötun-
nuksesta, ja se vahvistetaan syntymässä tai 
sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. 
Juridisen sukupuolen korjaus tai vahvista-
minen tarkoittaa henkilötietojen muuttamis-
ta väestörekisterissä vastaamaan henkilön 
sukupuoli-identiteettiä.

kaikille sopiva suunnittelu
Kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa tuottei-
den, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen 
suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset 
voivat käyttää niitä mahdollisimman laajas-
ti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. 
Kaikille sopiva suunnittelu ei sulje pois yksit-
täisten vammaisryhmien mahdollisesti tar-
vitsemia apuvälineitä.

kohtuullinen mukauttaminen
Kohtuullinen mukauttaminen tarkoittaa tar-
vittaessa yksittäistapauksessa toteutetta-
via tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia 
ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta 
tai kohtuutonta rasitetta ja joilla varmiste-
taan vammaisten henkilöiden mahdollisuus 
nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden 
kanssa

Lhbtiq
Lhbtiq on kokoava kirjainlyhenne ryhmistä 
lesbot, homot, bi-seksuaalit, transihmiset, 
intersukupuoliset ja queerit. Lyhenteestä 
on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin 
halutaan viitata. Esimerkiksi loppuun voi-
daan lisätä a-kirjain merkitsemään asek-
suaalista tai sukupuoletonta (”agender”) tai 
plusmerkki merkitsemään laajempaa listaa. 
Lyhennettä voi käyttää kuvaamaan niitä ryh-
miä, joiden seksuaalinen suuntautuminen, 
sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti 
poikkeavat normista.

moninaisuus
Moninaisuus perustuu ajatukseen erilaisis-
ta yksilöistä ja yhteisöistä, jotka kunnioit-
tavat ja hyväksyvät toistensa erilaisuuden 
yhteiskunnassa. Moninaisuudella tarkoite-
taan sitä, että tällaisia ihmisen identiteettiin 
läheisesti kuuluvia eroja vaalitaan turvalli-
sessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Moni-
naisessa yhteiskunnassa erilaisten ihmisten 
muodostamia yhteisöjä kannustetaan toimi-
maan vuoropuhelussa yhteiseksi parhaaksi. 

moniperusteinen syrjintä
Moniperusteisesta syrjinnästä on kyse, jos 
ihminen joutuu syrjityksi samassa tilantees-
sa useammalla eri syrjintäperusteella tai 
eri perusteilla eri tilanteissa. Välttämättä 
yksi tekijä ei edes yksinään selitä syrjinnän 
olemassaoloa.

normitietoisuus
Ks. s. 18. 

osallisuus
Ks. s. 18.

rakenteellinen syrjintä
Rakenteellinen syrjintä tarkoittaa yhteiskun-
nallisissa normeissa ja käytännöissä sekä 
yhteiskunnan rakenteissa kuten instituu-
tioissa, organisaatioissa, virastoissa, sopi-
muksissa, lainsäädännössä ja palveluissa 
ilmenevää piilevää tai avointa syrjintää. Ra-
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kenteellinen syrjintä on usein tiedostama-
tonta, ja se voi ilmetä näennäisen neutraa-
leina käytäntöinä, jotka tosiasiassa sulkevat 
valtaväestöstä toisenlaisiksi nähdyt hen-
kilöt ulkopuolelle. Ulossulkeminen johtaa 
kulttuuriseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
marginalisoitumiseen.

rasismi 
Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ih-
misryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen 
alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kult-
tuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella 
alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. 

rodullistaminen
Rodullistaminen on prosessi, jonka kaut-
ta ihmisiin liitetään esimerkiksi ihonvärin 
tai oletetun etnisen taustan takia oletuk-
sia, stereotypioita ja ennakkoluuloja liittyen 
muun muassa ihmisten kykyihin, tapakult-
tuuriin ja moraaliin. 

saavutettavuus
Ks. s. 19. 

segregaatio
Segregaatio tarkoittaa eriytymistä tai eriyt-
tämistä. Segregaatio koulutuksessa tai työ-
elämässä voi tarkoittaa esimerkiksi eri alo-
jen eriytymistä työntekijöiden sukupuolen 
mukaan. Alueellisella eriytymisellä eli asumi-
sen segregaatiolla tarkoitetaan kaupungin 
asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä. 
Eriytyminen voi olla demografista, sosioeko-
nomista tai etnistä. Nämä ilmiöt esiintyvät 
usein myös päällekkäin, jos esimerkiksi pie-
nituloiset maahanmuuttajaperheet keskitty-
vät omille asuinalueilleen. 

seksuaalinen suuntautuminen 
Seksuaalinen suuntautuminen on ominai-
suus, joka kertoo siitä, kehen ihminen ihas-
tuu, rakastuu tai tuntee emotionaalista ja/
tai eroottista vetovoimaa. Esimerkkejä sek-
suaalisista suuntautumisista ovat hetero-, 
homo-, bi- ja panseksuaalisuus. Ihmisen kä-

sitys omasta seksuaalisesta suuntautumi-
sestaan ei välttämättä ole pysyvä, vaan se 
voi muuttua elämän aikana. Termiä suku-
puolinen suuntautuminen ei enää käytetä.

seksuaalinen häirintä
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan luon-
teeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, 
jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysis-
tä koskemattomuutta. Seksuaalinen häirintä 
on tasa-arvolain mukaan syrjintää.

seksuaalivähemmistö
Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan 
usein ihmisiä, joiden seksuaalinen suun-
tautuminen poikkeaa heteroseksuaalisuu-
desta, esimerkiksi homoja, lesboja, bisek-
suaaleja, panseksuaaleja ja joskus myös 
aseksuaaleja.

selkokielisyys
Selkokieli on suomen kielen yksinkertais-
tettu muoto. Selkokielessä kieltä muutetaan 
yksinkertaisemmaksi sisällöltään, sanastol-
taan ja rakenteeltaan. Se on tarkoitettu ih-
misille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmär-
tää yleiskieltä. Selkokieli on vielä helpompaa 
kieltä kuin yleiskieli ja selkeä yleiskieli. Sel-
kokielessä huomioidaan lukijoiden kielelli-
set erityistarpeet esimerkiksi suuntaamalla 
tekstiä lukijalle, käyttämällä tuttuja sanoja ja 
helppoja rakenteita sekä karsimalla tiedon 
määrää. 

sensitiivinen kohtaaminen
Sensitiivinen kohtaaminen on vuorovaiku-
tusta, jossa asiakas tai yksilö kohdataan 
avoimesti ja kunnioittavasti sellaisena kuin 
hän on. Sensitiivinen kohtaaminen raken-
tuu muun muassa arvostavasta puhetavas-
ta, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin 
vahvistamisesta ja asiakkaan erityistarpei-
den huomioimisesta.

sukupuoleen perustuva häirintä
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoi-
tetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toi-
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vottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 
seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai to-
siasiallisesti loukataan henkistä tai fyysistä 
koskemattomuutta. Sukupuoleen perustuva 
häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.

sukupuolen ilmaisu
Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sukupuolen 
tuomista esiin pukeutumisella, käytöksel-
lä tai muulla vastaavalla tavalla. Ilmaisu voi 
noudattaa perinteisiä sukupuolinormeja tai 
erota niistä. Syrjintä sukupuolen ilmaisun 
perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.

sukupuolen moninaisuus 
Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa eri-
laisten sukupuolen kokemusten ja ilmaisu-
tapojen kirjoa. Sukupuolen moninaisuus 
on tavalla tai toisella osa kaikkia ihmisiä, 
eikä sitä voi rajata koskemaan vain tiettyä 
ihmisryhmää.

sukupuoli-identiteetti
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henki-
lön käsitystä omasta sukupuolestaan. Su-
kupuoli-identiteetti on yksilöllinen, eikä se 
välttämättä vastaa henkilölle syntymässä 
määriteltyä sukupuolta tai rajaudu vain kah-
teen juridiseen sukupuoleen. Yksilötasolla 
itse määritelty sukupuoli-identiteetti on suo-
siteltavin tapa ymmärtää sukupuoli. Syrjintä 
sukupuoli-identiteetin perusteella on kiellet-
ty tasa-arvolaissa.

sukupuolitietoisuus tai -sensitiivisyys
Sukupuolitietoisuus tai sukupuolisensi-
tiivisyys on eri sukupuoliin kulttuurises-
ti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, en-
nakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista 
arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. 
Sukupuolitietoisuus on myös sukupuoliste-
reotypioiden tunnistamista ja niiden kriittis-
tä arviointia sekä tietoisuutta sukupuolen 
moninaisuudesta.

sukupuolivaikutusten arviointi 
Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) tar-
koittaa sitä, että toimenpiteen tai poliittisen 
päätöksen vaikutuksia arvioidaan mahdol-
listen sukupuolivaikutusten kannalta. Yleen-
sä sukupuolivaikutusten arviointi viittaa 
ennakkoarviointimenetelmiin, mutta myös 
jälkikäteisiin arviointeihin. Arvioinnin perus-
teella voidaan tehdä korjaavia ehdotuksia 
syrjinnän ja ei-haluttujen vaikutusten vähen-
tämiseksi, tasa-arvon edistämiseksi ja ta-
sa-arvon esteiden poistamiseksi. 

sukupuolivähemmistö
Sukupuolivähemmistöt on kattokäsite, jolla 
viitataan henkilöihin, jotka eivät koe synty-
mässä määriteltyä sukupuolta omakseen 
tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus 
eivät kaikin tai jollain tavoin vastaa norma-
tiivisia käsityksiä sukupuolesta ja jotka itse 
määrittelevät kuuluvansa johonkin suku-
puolivähemmistöön, kuten transsukupuo-
liset, transvestiitit, muunsukupuoliset tai 
intersukupuoliset. 

sukupuolten tasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan ta-
sa-arvolain mukaisesti kaikkien sukupuolten 
ja sukupuoli-identiteettien tasa-arvoa. Usein 
puhutaan sekä muodollisesta tasa-arvos-
ta, joka tarkoittaa muodollisesti samanlaisia 
oikeuksia ja kohtelua kaikille, että tosiasi-
allisesta tasa-arvosta, joka tarkoittaa ta-
sa-arvoa eri tilanteiden ja niiden lopputu-
losten suhteen. Mahdollisuuksien tasa-arvo 
ei takaa tosiasiallista tasa-arvoa, joka vaatii 
usein joihinkin ryhmiin kohdistuvaa posi-
tiivista erityiskohtelua tai muita erityisiä 
toimenpiteitä.

syrjintä 
Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä koh-
dellaan huonommin kuin toisia tai hän jou-
tuu huonompaan asemaan jonkin henkilö-
kohtaisen ominaisuuden perusteella ilman 
hyväksyttävää syytä. 
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syrjintä vammaisuuden perusteella
Syrjintä vammaisuuden perusteella tarkoit-
taa vammaisuuteen perustuvaa erottelua, 
syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tar-
koituksena tai vaikutuksena on heikentää tai 
mitätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perus-
vapauksien tunnustamista, nauttimista tai 
käyttämistä yhdenvertaisesti muiden kans-
sa politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kult-
tuurin tai yksilön oikeuksien alalla tai muulla 
alalla. Se sisältää kaikki syrjinnän muodot, 
kohtuullisen mukauttamisen epääminen 
mukaan lukien.

toiseuttaminen
Toiseuttaminen on sosiaalinen prosessi, jos-
sa yksilöt tai ihmisryhmät, jotka poikkeavat 
normista luokitellaan valtaa pitävän ryh-
män toimesta ulkopuolisiksi. Tämä tapahtuu 
määrittelemisen, nimeämisen, identifoimi-
sen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän 
ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien 
jatkuvana toistamisena.

turvallisemman tilan periaatteet
Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimin-
tatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki 
pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan 
yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa il-
mapiiriä ja keskustelua.

vammainen henkilö
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on 
sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, hen-
kinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, 
joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden 
kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja 
tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

WCAG-ohjeistus
Kansainvälistä WCAG-ohjeistusta käyte-
tään saavutettavuusvaatimusten perus-
tana. WCAG-ohjeistuksen tavoitteena on 
varmistaa, että erilaiset ihmiset erilaisis-
sa tilanteissa, myös vammaiset ja eri ta-
voin toimintarajoitteiset ihmiset, voivat 

käyttää verkkopalveluja. WCAG-kriteerit 
on jaoteltu kolmeen tasoon: A, AA ja AAA, 
joista AAA-tasoon kohdistuu tiukimmat 
vaatimukset. 

yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhden-
vertaisuuslain mukaisesti sitä, että kaikki 
ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta iäs-
tä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, 
uskonnosta, vakaumuksesta, mielipitees-
tä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdis-
tystoiminnasta, perhesuhteista, terveyden-
tilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta sekä muusta henkilöön 
liittyvästä syystä.

Lähteet: 
 § ESOK-verkosto
 § Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 § Fem-R
 § Helsingin kaupunki
 § Ihmisoikeusliitto
 § Oikeusministeriö
 § Punainen Risti
 § Selkokeskus
 § Seta
 § Sisäministeriö
 § Tasa-arvotiedon keskus
 § Trasek
 § THL
 § Vainio Kristiina, Ihmisoikeuskaupungit 

– Viitekehys ihmisoikeuksille 
paikallistasolla (webinaariesitys)

 § Vammaisten maahanmuuttajien 
Tukikeskus Hilma

 § Yhdenvertaisuusvaltuutettu
 § YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista
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