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Taustaa
Yhdenvertaisuus on jokaisen ihmisen Suomen perustuslaissa (731/1999) ja useissa
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattu perus- ja ihmisoikeus (myöhemmin
tekstissä käytetään asiasta kootusti termiä perusoikeus). Perustuslain
yhdenvertaisuussäännöksen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Erilaiset vähemmistöt, kuten vanhukset, nuoret, vammaiset, seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöt sekä eri kansanryhmät joutuvat helpommin syrjinnän kohteeksi kuin
keskimääräinen kansalainen. Syrjintä on usein tiedostamatonta, yhteiskunnan rakenteisiin
ja vakiintuneisiin asenteisiin pohjautuvaa syrjintää, jossa vähemmistön edustajien
perusoikeuksien toteutumista ei huomioida riittävästi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tavoite on taata kaikille asiakkaille yhdenvertaiset
mahdollisuudet saada palveluja, osallistua toimintoihin ja edistää elämäänsä ilman pelkoa
joutua syrjinnän kohteeksi. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelmalla
on kolme keskeistä tavoitetta: ensinnäkin syrjintää pyritään ehkäisemään, tunnistamaan ja
puuttumaan siihen, toiseksi arvioidaan ja asetetaan yhdenvertaisuutta edistäviä keinoja ja
tavoitteita ja kolmanneksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä pyrkii edistämään eri
vähemmistöjen ja väestöryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
päätöksenteossa.
Lähtökohtaisesti yhdenvertaisuudesta säännellään erityisesti yhdenvertaisuuslaissa
(1325/2014) ja naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa (1986/609), jota on
muutettu lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisella
(1329/2014, myöhemmin tasa-arvolaki). Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015.
Uusi laki antaa aiempaa laajemman suojan syrjinnältä. Viranomaisen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Lakia sovelletaan julkisen toiminnan
lisäksi yksityiseen toimintaan. Yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoitus jäävät
kuitenkin soveltamisalan ulkopuolelle. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajeni
koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja työnantajia, joille
tuli velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mikäli palveluksessa
on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja
työnantajan on tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia tekemällä varmistettava vammaiselle
henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet.
Myös tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan
on tehtävä tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka koko
henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Tasa-arvosuunnitelma
on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.
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Tasa-arvolain muutokset
Laki naisten ja miesten tasa-arvosta, lyhemmin tasa-arvolaki, koskee kunnan koko
toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa
työnantajana. Keskeisimmät kuntia koskevat tasa-arvolain säädökset syrjintäsäädösten
lisäksi ovat:
• viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa
• sukupuolikiintiöt julkisen hallinnon ja julkistaa valtaa käyttävien toimielinten
kokoonpanoissa
• tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa sekä oppilaitosten tasaarvosuunnitelmat
• työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja henkilöstön tasa-arvosuunnitelmat
• tasa-arvo tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet tasa-arvolain muutokset koskevat sukupuoliidentiteettiä sekä koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelua. Myös
työnantajan velvollisuuksia edistää naisten ja miesten tasa-arvoa on täsmennetty.
Tasa-arvolain sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan
sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Lakia on täydennetty
velvoitteella ennalta ehkäistä näihin perustuvaa syrjintää.
Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia edistämään tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti kaikessa toiminnassaan. Tämän toteutumiseksi tasa-arvon edistämisen
tulee olla osa vakiintuneita toimintatapoja ja hallintoa sekä palvelujen saatavuutta ja
tarjontaa. Jotta laki toteutuisi käytännössä ja että tasa-arvo näkyisi ja toteutuisi palveluissa
ja päätöksissä, tasa-arvon edistämisen pitää tapahtua luontevasti osana viranomaisen
toimintaa sekä talouden ja toiminnan ohjausta.

Keskeisiä käsitteitä
Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka viittaa samanarvoisuuteen kaikkien ihmisryhmien
välillä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti yhdenvertaisuuden käsitettä käytetään
ihmisryhmiin kohdistuvan päätöksenteon kohdalla ja tasa-arvon käsitettä eri sukupuolista,
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta sekä
syrjinnän ennaltaehkäisystä puhuttaessa. Perustuslain ja muun lainsäädännön säännösten
sekä periaatteiden mukaisesti ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvä syyn perusteella.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi ·
www.ylasavonsote.fi
IISALMI

·

KIURUVESI

·

SONKAJÄRVI

·

VIEREMÄ

1317/00.01.01/2016

Muodollinen yhdenvertaisuus toteutuu, kun samanlaisessa tapauksessa ihmisiä
kohdellaan samalla tavoin. Samanlainen kohtelu ei aina kuitenkaan takaa
yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaiset.
Tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu, kun poiketaan samanlaisesta kohtelusta ja
tuetaan heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Välitön syrjintä on henkilön suoranaista epäsuotuisampaa kohtelua muihin samassa
tilanteessa oleviin verrattuna.
Välillinen syrjintä tarkoittaa näennäisesti puolueettomia säädöksiä ja määräyksiä, jotka
asettavat henkilön erityisen epäedulliseen asemaan muihin verrattuna. Välillisen syrjinnän
tunnistaminen on vaikeaa ja sen vaikutukset näkyvät lopullisen päätöksenteon jälkeen.
Esimerkiksi osittain haastatteluiden perusteella tapahtuvassa työ- ja koulutusvalinnoissa
valitsijat saattavat syyllistyä tietämättään välilliseen syrjintään
Positiivinen erityiskohtelu Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka
tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien
haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää vaan positiivista erityiskohtelua.
Moniperusteista syrjintää tapahtuu, kun samat henkilöt tai henkilöryhmät tulevat
syrjityiksi usean syrjintäperusteen vuoksi samanaikaisesti tai eri tilanteissa. Sukupuoli ja
ikä ovat muita useammin moniperusteisen syrjinnän yhtenä osatekijänä.
Läheissyrjinnällä tarkoitetaan tilanteita, joissa syrjinnän vaarassa olevaan ryhmään
kuuluvan läheinen voi joutua syrjinnän kohteeksi.
Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista ja
tosiasiallista loukkaamista niin, että siitä syntyy uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
Myös häirintä sekä ohjeen tai käskyn antaminen syrjivään toimintaan ovat kiellettyä
syrjintää.

Suunnitteluprosessiin eteneminen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa on
huomioitu tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt ja saapuneet palautteet. Henkilöstön osalta
suunnitelman teossa on huomioitu tehdyt laajat työhyvinvointikyselyt.
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Yhdenvertaisuussuunnitelmassa erityisesti huomioitavat ryhmät
Ikä
Ikä on yksi yleisimmistä syrjintää aiheuttavista tekijöistä, vaikka se saattaakin olla heikosti
tunnistettu syrjintäperuste. Se voi kohdistua kehen tahansa, mutta alttiimpia sille ovat
nuoret ja vanhukset. Myös lapset voivat kärsiä monin tavoin syrjinnästä, väärinkäytöksistä
ja kiusaamisesta, eivätkä ole tietoisia oikeuksistaan tai kykene etsimään asiantuntevaa
apua tilanteeseen.
Erilainen suhtautuminen eri-ikäisiin on luonnollista. Välillä se kuitenkin aiheuttaa epätasaarvoista kohtelua, koska nuoret ja vanhat nähdään yleensä avun tarvitsijoina.
Yhteiskunnan muutosten tapahtuessa keski-ikäisten ehdoilla lasten, nuorten ja iäkkäiden
ihmisten saamat palvelut voivat kaventua.

Sukupuolinen ja seksuaalinen suuntautuminen
Nykyaikana sukupuolisten ja seksuaalisten suuntautumisten monimuotoisuus on pyritty
tunnustamaan julkisyhteisöissä. Seksuaalisen suuntautumisen voi määritellä heteroksi,
homoksi, lesboksi, biseksuaaliksi, aseksuaaliksi, joksikin muuksi tai määrittelemättömäksi.
Ilmaus HLBTI -ihmiset (homo-lesbo-bi-trans-inter) on myös nykyään käytössä ja edustaa
niin seksuaalisesti kuin sukupuolisestikin valtaväestöstä erilaista suuntautumista. Heterous
ajatellaan usein muita seksuaalisuuden muotoja hyväksyttävämmäksi ja se mielletään
usein oletusarvona. Tällöin vähemmistöjen edustajat ovat syrjintävaarassa, vaikka lain
mukaan seksuaalinen tai sukupuolinen suuntautuminen ei saa asettaa ihmisiä
eriarvoiseen asemaan.

Etninen alkuperä, kansallisuus, kieli ja kulttuuri
Suomessa etnisen alkuperänsä perusteella syrjinnän vaarassa ovat etniset vähemmistöt,
kuten romanit, maahanmuuttajat ja saamelaiset. Etnisyys on moniulotteinen ilmiö, jonka
keskeisiä käsitteitä ovat etninen identiteetti ja etninen ryhmä. Etninen identiteetti on
erityinen kulttuuriseen taustaan liittyvä tapa olla suhteessa itseen, toiseen ja ympäristöön.
Etnisellä ryhmällä taas tarkoitetaan ryhmää, jolla on yhteinen alkuperä, kulttuuri ja
ryhmäidentiteetti. Kansainvälistymisen johdosta taustaltaan, kansallisuudeltaan ja
kieleltään erilaiset ihmiset kohtaavat yhä enemmän, jolloin etniset kysymykset korostuvat
vuorovaikutuksessa.
Kuntayhtymässä pääasiallinen asiointikieli on suomi. Tämä koskee asiakaspalvelua,
tiedottamista ja asiakkaille annettavaa ohjausta sekä neuvontaa. Iisalmen kaupungissa
toimii maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden yksikkö, joka keskittyy kyseisten
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vähemmistöjen aseman parantamiseen ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvontaan.
Yksikön palvelut ovat käytettävissä myös asioitaessa kuntayhtymässä.
Kulttuuri, uskonto, vakaumukset ja asenteet ovat hyvin merkittäviä tekijöitä
yhdenvertaisuuden haasteina. Kieli voi olla yhdenvertaisuutta lisäävä tai rajoittava tekijä,
sillä valtakielen käytön hallitseminen on oleellinen osa yhteisöön sopeutumista.
Yleissivistävä koulutus vähentää ennakkoluuloja ja ehkäisee kielteisten vakiintuneiden
käsitysten tai ääriajattelun vaikutusta ihmisen toiminnassa. Kotoutumisen kannalta
ensisijaisten valtakulttuurin käytäntöjen oppiminen ja ymmärtäminen on maahanmuuttajille
tärkeää, vaikka samanaikaisesti halutaan säilyttää oma kulttuuri-identiteetti ja omat juuret.

Vammaisuus
YK:n vammaissopimus määrittelee vammaisuuden käsitettä seuraavasti: ”Vammaisiin
henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai
aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän
täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden
kanssa.” Vammaisuuden huomioiminen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi
on tärkeää, sillä esimerkiksi palveluiden saavutettavuuden kannalta vammainen henkilö
voi joutua syrjityksi. Erityisesti moniperusteinen syrjintä on erityinen uhka vammaisille.

Terveydentila
Terveydentilan lyhytaikainen heikkeneminen tai pitkäaikainen sairaus voivat yllättävälläkin
tavalla asettaa henkilön epätasa-arvoiseen asemaan. Mielenterveysongelmista kärsinyt
voi joutua kohtaamaan ennakkoluuloja esimerkiksi huoltajuusneuvotteluissa.
Sairastuneelta henkilöltä saatetaan odottaa kohtuuton määrä selvityksiä ja raportointia
ennen kuin palvelut ja tukitoimet järjestyvät. Nykyään on alettu kiinnittää huomiota myös
sairastuneiden henkilöiden läheisten tukemiseen. On tärkeä huolehtia, että läheisten apu
sairaanhoidossa ei aiheuta syrjintää heille.

Uskonto ja vakaumus
Uskonto tai vakaumus on useille henkilökohtainen asia, josta ei välttämättä haluta
julkisesti puhua. Vaikka vakaumuksellisuus ei tulisikaan esiin arkipäiväisessä
kanssakäymisessä, se voi olla tärkeä arvojen perusta tai elämäntapojen määrittelijä.
Uskontojen, vakaumusten ja mielipiteiden yhdenvertaisuutta voidaan arvioida niin
työyhteisössä kuin palvelutarjonnassakin. Sen merkitys korostuu erityisesti työyhteisöissä,
kouluissa ja asumisyksiköissä, joissa ihmisten välinen vuorovaikutus on tiivistä ja
pitkäaikaista.
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Työllisyys ja taloudellinen asema
Työttömyys ja siitä johtuva taloudellinen epävakaus voivat aiheuttaa syrjintävaaran.
Pienellä toimeentulolla eläville henkilöille voi muodostua taloudellisia esteitä esimerkiksi
liikkumiseen ja terveyspalveluihin liittyen. Työttömyys ja taloudellinen epävakaus voi
joissain tapauksissa estää osallistumisen yhteisöllisiin tapahtumiin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii perustuslain ja muun lainsäädännön tavoitteiden
mukaisesti tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Yhdenvertaisuutta pyritään
toteuttamaan kaikissa kuntayhtymän palveluissa, kuten hallinto-, hoito- ja hoiva-,
hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöpalveluissa sekä henkilöstön keskuudessa.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eri toimintayksiköissä huomioidaan vähemmistöjen
perusoikeudet ja mahdolliset erityistarpeet jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Käytännön
ongelmien vuoksi kaikkia mahdollisia erityistarpeita ei voida aina toteuttaa, mutta
lainsäädännön asettamat tavoitteet ja velvoitteet toteutuvat kuntayhtymän palveluissa.
Kaikkia palveluja pyritään kehittämään yhdenvertaisuusnäkökulma huomioiden
taloudellisten reunaehtojen ja lainsäädännön sallimissa rajoissa. Hyvät peruspalvelut
edellyttävät kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta sekä palvelujen toteuttamisessa että
kehittämisessä saadun palautteen perusteella. Kaikkien asiakkaiden mahdollisuus antaa
palautetta saamastaan palvelusta pyritään turvaamaan.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä toimii asiakasraati, jonka toiminnan aloittamisesta päätti
yhtymähallituksen jaosto 27.11.2013. Asiakasraadissa on tällä hetkellä 12 jäsentä
jokaisesta SOTEn jäsenkunnasta ja kokouksia järjestetään 2-4 kertaa vuodessa.
Asiakasraadin toimintaa vetää kehittämispäällikkö.
Asiakasraadin toiminta nähdään kuntayhtymässä osallistavana ja asiakaslähtöisenä osana
käyttäjäpalautejärjestelmää. Lähtökohtana on, että asiakasraadista saatuja palautteita
käytetään tukemaan toiminnan suunnittelua, johtamista ja seurantaa. Asiakasraadin
toiminta nähdään palvelujen käyttäjän ja palvelujen tuottajan välisenä kumppanuutena,
josta tavoitellaan palautetta hyvien käytäntöjen vahvistamiseksi sekä rakentavia
kehittämisehdotuksia toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.
Kuntayhtymän palveluissa pyritään siihen, että organisaatio koetaan helposti
lähestyttäväksi ja että neuvonta ja palveluohjaus helpottaisivat kaikkien ryhmien pääsyä
palveluihin. Toiminnasta tiedotetaan tehokkaasti, tiedottaminen on läpinäkyvää ja
saavuttaa kaikki asiakasryhmät. Missään palvelutilanteessa ei saa esiintyä syrjintää.
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Yhdenvertaisuus palveluissa
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut lakien ja asetusten
mukaisesti ja pyrkii ennaltaehkäisemään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien
haittavaikutuksia kuntayhtymän alueella. Kuntalaisten yhdenvertaisuus on perimmäinen
oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa rakentava elementti. Laadukkailla ja
oikeudenmukaisilla palveluilla torjutaan vakavaa eriarvoistumiskehitystä.
Kuntayhtymän alueella sairastetaan enemmän kuin maassa keskimäärin. Hyvinvoinnin
ongelmina esiin ovat nousseet erityisesti työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyvät
yhteiskunnalliset ongelmat, kuten puutteellinen koulutus, toimeentulo-ongelmat,
epäterveelliset elintavat ja runsas alkoholin käyttö. Myös terveyspalveluiden käyttöön
liittyvät epäkohdat ovat nousseet esille.
Eriarvoistumiskehitystä vastaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on omalta osaltaan tasaarvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan yhteiskunnan
luomisessa paikallisesti tärkeässä asemassa. Kuntayhtymän palveluissa tunnistetaan ja
poistetaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Kaikessa
vuorovaikutuksessa edistetään luottamuksen ja arvostuksen syntymistä ihmisten kesken.
Luottamuksen syntymistä edesauttaa sen ymmärtäminen, että ihmiset ovat erilaisia, mutta
samanarvoisia. Päämääränä on turvallinen elinympäristö jokaiselle.
Turvallisuuden vastakohtana on eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Viimeksi mainittu onkin
nostettu maamme suurimmaksi sisäiseksi uhkatekijäksi, joten hyvinvoinnin parantamisen
taustalle tarvitaan jatkossa vahvoja poliittisia linjauksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksenkin mukaan keskeisimpiin
lähitulevaisuuden haasteisiin kuuluu aivan jokaisen oikeus hyvinvointiin. Hyvinvointi,
terveys ja toimintakyky estävät yhteiskunnan jakautumista. Syrjäytymisen ehkäisy tukee
oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja vakauttaa yhteiskunnallisia oloja. Sosiaaliturva lisää
ihmisten hyvinvointia, vahvistaa yhteiskunnan tasapainoa ja edistää talouden kasvua ja
kilpailukykyä. Yhteiskuntaa on rakennettava niin, että se kannustaa osallistumaan
päätöksentekoon ja yhteisölliseen toimintaan. Tälle perustalle voidaan rakentaa sekä
taloudellisesti että sosiaalisesti kestävää kasvua. (Hyvinvointi on toimintakykyä ja
osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014.)
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toimintatapana ovat kestävän kehityksen perusta, johon
rakentuu sosiaalisesti hyvinvoiva kunta. Kun kuntayhtymän palvelujen käyttäjiä
tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta, parannetaan samalla päätöksenteon
tietopohjaa. Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen laatutyökalu,
joka auttaa kehittämään sekä viranomaisen tavanomaista toimintaa että erityis- ja
kehittämistoimenpiteitä.
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Palvelualueilta ja asiakkailta pyydetään yhdenvertaisuusnäkökulman sisältävää palautetta
hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi. Hyvät peruspalvelut edellyttävät asiakkaiden
osallisuutta ja aktiivisuutta sekä palvelujen toteuttamisessa että kehittämisessä.
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta tulee tarkastella palvelujen käyttäjien asemaa,
osallisuutta, vastuuta, näkyvyyttä ja roolia sekä teknologian, teknisten apuvälineiden ja
tietotekniikan lisääntyvää käyttöä palveluissa ja hoivassa. Tarkastelua tarvitaan, sillä
sosiaali- ja terveysministeriön mukaan terveyskeskus- ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa
on ongelmia ja väestön eriarvoistuminen on jatkanut kasvuaan. Tarkoituksena on, että
palvelujen järjestäminen nykyistä suuremmilla ja taloudeltaan merkittävästi vahvemmilla
alueilla tasaa alueellisia eroja ja parantaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Uudistumisen
tarkoituksena on myös lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Muutos- ja murrosvaihe on
mahdollisuus, ja tämän suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaisuutta
edistäviä elementtejä muutoksessa.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on
asiakkaiden moninaisuuden hyväksyminen ja huomioiminen kaikessa kuntayhtymän
toiminnassa siten, että kaikki toiminta on syrjimätöntä ja edistää yhdenvertaisuutta. Tämä
varmistetaan sillä, että koko kuntayhtymän henkilökunta saa koulutusta, on tutustunut
yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja ottaa järjestelmällisesti yhdenvertaisuuden huomioon
työssään ja toiminnassaan. Henkilökunnalle tarjotaan neuvoja ja ohjeita siihen, miten he
voivat ottaa tämän suunnitelman huomioon omassa toiminnassaan.
Kuntayhtymän palvelujen järjestämisessä ja toiminnassa ei ole syrjiviä tai stereotypioita
toistavia palvelukonsepteja ja sukupuolisia oletuksia vältetään aktiivisesti. Kuntayhtymän
tiedotuksessa ja materiaaleissa edistetään monipuolista ihmiskuvaa. Kuntayhtymä
edellyttää yhteistyökumppaneiltaan ja sidosryhmiltään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
huomioimista kaikessa toiminnassaan.
Kuntayhtymä edistää ja huomioi palveluissaan esteettömyyden. Esteettömyys tarkoittaa
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteutumista niin, että jokainen ihminen voi
ominaisuuksistaan huolimatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Se tarkoittaa
palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja
mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
Hyvinvointikertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan tarvitaan jatkossa yhdenvertaisuutta
kuvaavia indikaattoreita ja olemassa olevaa tietoa tulee analysoida yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Yhdenvertaisuutta koskevan kehittämisen yhtenä tavoitteena on myös sekä
asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa että tarkoitukseen erityisesti laaditulla kyselyllä
kartoittaa yhdenvertaisuuden kokemuksia kuntayhtymässä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi ·
www.ylasavonsote.fi
IISALMI

·

KIURUVESI

·

SONKAJÄRVI

·

VIEREMÄ

1317/00.01.01/2016

Keskeisimpiä muutoksen kohteita on edistää asiakkaiden kiinnostusta osallistua
palveluiden kehittämiseen sekä heidän monikanavaisten vaikuttamismahdollisuuksien
lisääminen.
Asiakkailla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä
saada tietoa päätöksistä. Asiakkaiden kokemuksellista tietoa hyödynnetään esimerkiksi
kuntayhtymän palveluita koskevassa suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.
Viranomaisten vastuulla on edistää toiminnallaan kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta, eri
väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien
välistä vuoropuhelua. Kuntayhtymän omissa tai sen tukemissa toiminnoissa ei hyväksytä
rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa.

Yhdenvertaisuus työyhteisöissä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista myös
sisäisesti työyhteisöissä. Yhdenvertaisuusnäkökulma työyhteisöissä huomioidaan
johtamisessa, rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, henkilöstökoulutuksessa,
palkkauksessa, uralla etenemisessä, työhyvinvoinnissa ja työolojen kehittämisessä,
työsuojelussa, osallisuudessa sekä tiedottamisessa ja viestinnässä.

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tähtää naisten ja miesten
välisen tasa-arvon parantamiseen. Tasa-arvolaki estää sukupuoleen perustuvan
välittömän ja välillisen syrjinnän. Tasa-arvolaki parantaa naisten asemaa erityisesti
työelämässä ja helpottaa sekä miesten että naisten osalta työelämän ja perhe-elämän
yhteensovittamista. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän työpaikka- ja koulutusilmoittelussa ja
antaa työelämässä syrjitylle oikeuden hakea hyvitystä.
Tasa-arvolaki edellyttää, että miehille ja naisille järjestetään samanlaiset mahdollisuudet
koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia
muuttamaan olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumisen. Tasa-arvon edistäminen
on viranomaisen virkavelvollisuus. Lain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet
voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnan eri alojen toimia koskevaan suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Valtion ja kunnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tämä säännös ei koske kunnanvaltuustoja.
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Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa
Tasa-arvolain 6 §:n mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa. Niin
kuntatyönantajan kuin muidenkin työnantajien tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat
voimavarat ja muut asiaan liittyvät seikat:
1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä miehiä että naisia
2) edistää miesten ja naisten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille
yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen
3) edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa
4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä miehille että naisille
5) helpottaa miesten ja naisten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista
kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin
6) toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja sisältö
Tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on
tehtävä vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka koko
henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Tasa-arvosuunnitelma
on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.
Paikallisesti voidaan sopia, että selvitys tasa-arvotilanteesta ja kartoitus tehtävistä,
palkoista ja palkkaeroista tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Työpaikan tasa-arvotilanteen järjestelmällinen seuranta tukee organisaation yleistä
henkilöstön kehittämistyötä. Seurannan tuloksia hyödyntäen voidaan parantaa henkilöstön
työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely miesten ja naisten
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus miesten ja naisten tehtävien luokituksesta,
palkoista ja palkkaeroista
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2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon
edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
3. arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden
toteuttamisesta ja niiden tuloksista

Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönottotilanteessa
Tavoitteena rekrytointiprosessissa ja työhönotossa on varmistaa Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymälle osaavat ja riittävät henkilöresurssit. Lähivuosina tulee eläkepoistuma
viemään kuntayhtymästä eläkkeelle merkittävän määrän henkilöstöä. Toisaalta
valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation ja toiminnan muutos (mm.
asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen) voi muuttaa henkilöstön tarvetta määrällisesti
tai osaamista. Kuntayhtymän on työnantajana kyettävä hallitsemaan tämä muutos.
Kuntayhtymän haluttavuutta työnantajana on vahvistettava ja pyrittävä vaikuttamaan
siihen, etteivät osaajat siirry pois kuntayhtymän palveluksesta.
Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita työntekijäksi parhaaksi katsomansa henkilö,
joka täyttää työtehtävään asetetut vaatimukset. Työnantajan on kuitenkin otettava
työntekijän valinnassa huomioon yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat säännökset.
Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnhakijoiden tasavertaista kohtelua. Työnantajan tulee
valita tehtävään ansioitunein hakija. Työnantajan pitää pystyä osoittamaan, että valinnalle
on hyväksyttävät, työn laatuun liittyvät perusteet, eikä valintaa ole tehty syrjivästi.
Työnhakijalta ei saa vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä työn
suorittamiseksi. Hakijoita ja uusiin työtehtäviin sijoittamista voidaan kuitenkin joutua
arvioimaan mm. työterveyteen ja – toimintakykyyn liittyvien näkökulmien perusteella, jotta
työ- ja asiakas-/potilasturvallisuus voidaan varmistaa. Työnantaja ei saa syrjiä
työntekijöitä,
kun
hän
tekee
päätöksiä
työtehtävien
jakamisesta,
etenemismahdollisuuksien tarjoamisesta tai työsuhteen päättämisestä. Toisaalta
työnantajan on edistettävä vajaatyökykyisten selviämistä työelämässä. Kuntayhtymän
rekrytointiin ja työhönottoon liittyvissä sisäisissä ohjeissa tasa-arvonäkökulma otetaan
huomioon.
Tehtävän sisältö määräytyy viranhoitomääräyksen ja työsopimuksen sisällön perusteella.
Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen
perusteella.
Palvelussuhteeseen otettaessa ja palvelussuhteen aikana on otettava huomioon
 työsopimuslain
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viranhaltijalain
tasa-arvolain
 yhdenvertaisuuslain
tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua koskevat määräykset ja periaatteet.


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kansainvälisessä rekrytoinnissa
Yksiselitteisenä lähtökohtana on, että palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus, työajat ja
tehtävien sisällöt ovat samoissa tehtävissä samanlaiset.

Sukupuolten ja eri-ikäisten välinen tasa-arvo
Suomen lain mukaan miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Miehiä ja naisia täytyy kohdella
tasa-arvoisesti työhönotossa, työoloissa ja palkkauksessa. Työntekijää ei saa asettaa eri
asemaan työelämässä raskauden tai vanhemmuuden vuoksi.
Työnantajan tulee toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että
miehiä. Erityisesti virkoja täytettäessä valintaperusteet täytyy määritellä täsmällisesti
etukäteen. Mikäli mahdollista, perusteiden ja työtehtävien vaatimusten on sovelluttava yhtä
hyvin niin miehille kuin naisillekin. Lähtökohtaisesti tehtävään valitaan perustellusti
ansioituneempi henkilö sukupuolesta riippumatta. Työpaikkailmoitusten muotoilussa
kiinnitetään huomiota siihen, että ne eivät ole syrjiviä ja niissä vältetään esittämästä
sellaisia vaatimuksia tai korostamasta ominaisuuksia, jotka koetaan vain toiselle
sukupuolelle ominaisiksi. Rekrytoinneissa toimitaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti ja
huomioidaan eri väestöryhmät.
Aliedustetun sukupuolen edustajia voidaan rohkaista hakeutumaan tehtäviin, joissa on
mies- tai naisenemmistö. Tällöin työpaikkailmoitukseen laitetaan kehotus, jossa toivotaan
hakemuksia sekä miehiltä että naisilta. Yhtä pätevistä hakijoista valintaa tehtäessä
voidaan etusijalle asettaa vähemmistönä olevan sukupuolen edustaja, mikäli
sukupuolijakauman tasoittamista pidetään tavoiteltavana ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisena.

Toimenpiteet
– Huolehditaan, että valintakriteerit ovat tasa-arvoisia
– Huolehditaan, ettei raskaus, synnytys tai muu sukupuoleen liittyvä seikka johda
syrjintään rekrytoinnissa
– Toteutetaan tasa-arvoa myös eri-ikäisten työnhakijoiden osalta

Sijoittuminen erilaisiin tehtäviin ja uralla eteneminen
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Työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin
sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja uralla etenemiseen
organisaation kaikilla tasoilla (TasL 6.2 § kohta 2). Henkilöstökoulutusta toteutetaan niin,
että se perustuu sekä henkilöstön omiin että työn vaatimiin tarpeisiin. Eri ammattiryhmille
kohdistetaan koulutusta tarve huomioon ottaen tasapuolisesti, samoin ehdoin.
Huomioidaan, että uralla eteneminen ei aina tarkoita ”ylöspäin” etenemistä, vaan myös
työkiertomahdollisuutta eri tehtävissä sekä nykyisessä työtehtävässä kehittymistä.
Esimieskoulutukseen
kannustetaan
yhtäläisesti
pätevyysvaatimukset
täyttäviä,
etenemishaluisia henkilöitä. Koulutuksen kautta pyritään lisäksi arvojen, asenteiden sekä
käytäntöjen tasa-arvoistamiseen.
Miesten ja naisten tasapuolinen sijoittuminen erilaisiin sekä eritasoisiin tehtäviin on
keskeistä huomioida töiden organisoinnissa ja uralla etenemisessä. Erityisesti esimies- ja
johtotehtävien osalta kiinnitetään huomiota naisten osuuteen. Avoimia tehtäviä
täytettäessä voidaan selvittää työyhteisöjen omien nais- sekä miestyöntekijöiden
valmiuksia, taitoa ja halukkuutta uusiin haasteisiin sekä yhtäläisesti etsiä tehtäviin
”ulkoisia” uusia ja päteviä henkilöitä.
Toimenpiteet
- Kannustetaan henkilöstöä hakeutumaan työkiertoon ja esimiehiä mahdollistamaan se
- Mahdollistetaan kaikille tasapuolisesti oman alansa seuraaminen, ammatillisen
osaamisen ylläpitäminen ja kouluttautuminen
- Kootaan yksikkö- ja kuntayhtymäkohtainen koulutussuunnitelma vuosittain
- Vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä käydään läpi toiveet uralla etenemisen
suhteen sekä kehittymistarpeet ja laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
- Mahdollistetaan uralla eteneminen ja vaativampiin tehtäviin siirtyminen sukupuolesta
riippumatta
- Huolehditaan, ettei perhepoliittisten vapaiden käyttäminen vaikuta työntekijän uralla
etenemiseen

Työolot, työajan järjestelyt sekä työn ja perheen yhteensovittaminen
Tasa-arvolain mukaan työolosuhteet ja työvälineet tulee kehittää sellaisiksi, että ne
soveltuvat sekä nais- että miestyöntekijöille. Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee
helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Kuntayhtymällä työolosuhteet ja työvälineet ovat tasa-arvolain mukaiset. Työvälineitä
hankitaan vuosittain määrärahojen puitteissa tasapuolisesti sekä miehille että naisille.
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Kuntayhtymään palvelussuhteessa olevat tekevät työtä monen eri työaikajärjestelmän
mukaan. Toimisto- ja yleistyöaikaa sekä keskimäärin 37 tuntia viikossa työaikaa tekevien
työntekijöiden käytössä on tasoittumaton liukuva työaika. Työaikaliukumat helpottavat
työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Jaksotyötä tekevillä on otettu käyttöön
työaikapankki, minne voidaan siirtää vuorolisät, ylityöt jne. aikana, jolloin niitä ei makseta
vaan ne pidetään erikseen sovittuna ajankohtana vapaana. Perhepoliittisia vapaita ovat
kiitettävästi käyttäneet myös miehet. Sairaan lapsen hoito, vanhempainlomat ja
hoitovapaat toteutuvat käytännössä hyvin. Koska em. vapaat ovat lakisääteisiä ja
työehtosopimukseen pohjautuvia epätasa-arvoa ei ko. vapaiden myöntämisessä voi olla.
Osa-aikatyön, osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaan mahdollisuuksia käyttävät sekä
miehet että naiset. Työnantajan on pidettävä huolta siitä, ettei em. vapaita pitäneiden
työntekijöiden asema ja etenemismahdollisuudet heikkene po. syystä.
Henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen pyritään varautumaan mahdollisimman
hyvin. Työyksiköt ovat laatineet yksikkökohtaiset perehdyttämisoppaat kuntayhtymän
yleisen perehdyttämisoppaan rinnalle.

Palkkaus, nimikkeet ja työn vaativuuden arviointi
Tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi työnantajan tulee taata naisille ja miehille samasta
tai samanarvoisesta työstä sama palkka.
Tehtävänimikkeillä ei saa olla mitään merkitystä palkkauksen perusteena. Samanarvoinen
ja vaativuudeltaan samanlainen työ tulee korvata samansuuruisella palkalla. Nimikkeet
eivät myöskään aina anna oikeaa kuvaa työtehtävistä ja niiden sisällöstä.
Työn vaativuuden arvioinnin periaatteena on arvioida työn vaativuutta työntekijästä
riippumattomana. Työntekijän sukupuoli ja ikä eivät näin ollen vaikuta työn vaativuuden
arviointiin eivätkä sitä kautta arvioinnin perusteella määräytyvään tehtäväkohtaiseen
palkkaan. Arvioinnilla pyritään tasa-arvoiseen palkkaukseen. Työn vaativuuden arviointi on
kuntayhtymässä toteutettu KVTES, TS ja LS sopimusten piirissä olevan henkilöstön
osalta.
Tasa-arvolaki ei sinällään estä yksilöllisiä palkkaetuja kuten esim. henkilökohtaista
harkinnanvaraista palkanosaa, mutta työnantajan on pystyttävä kuitenkin osoittamaan
palkkaerojen syyt. Tasa-arvo ja samapalkkaisuuden periaate on muistettava myös
henkilökohtaisia palkkoja määrättäessä. Tasa-arvon kannalta on tärkeää, että palkkausten
arviointijärjestelmät ovat kunnossa ja niitä päivitetään koko ajan. Henkilökohtaisen
harkinnanvaraisen palkanosan määräytymisperusteet ja arviointiperusteet on sovittu
yhdessä ammattijärjestöjen kanssa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi ·
www.ylasavonsote.fi
IISALMI

·

KIURUVESI

·

SONKAJÄRVI

·

VIEREMÄ

1317/00.01.01/2016

Sukupuolinen häirintä tai ahdistelu
Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu
sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi työpaikalla. Sukupuolinen häirintä tai
ahdistelu loukkaa naisen ja miehen oikeuksia ja on aina kohteelleen vastentahtoista ja eitoivottua.
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan.
Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta.
Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin
henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli.
Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu työelämässä sukupuolisen
häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Työntekijän kannattaa reagoida heti sukupuoliseen
häirintään
kertomalla
siitä
työnantajan
edustajalle,
luottamusmiehelle,
työsuojeluvaltuutetulle tai työtoverille. Kun sukupuolista häirintää ja ahdistelua on aihetta
epäillä, työnantajan on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin häirinnän
poistamiseksi. Vain työnantajalla on riittävän tehokkaat valtuudet ja keinot ryhtyä toimiin
häirintään syyllistyneen osalta: häiritsijälle on annettava huomautus tai varoitus.
Viimesijaisena keinona työnantajalla on käytettävissään jopa työsuhteen irtisanominen tai
sen purkaminen.
Kuntayhtymässä on kirjalliset toimintaohjeet häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen
varalle.

Syrjintä
Työelämän syrjintäkielto kattaa kaikki työelämässä esille tulevat tilanteet työhönotosta ja
koulutukseen valinnasta aina työsuhteen loppumiseen. Tasa-arvolain mukaan syrjintä
välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä sukupuolen
perusteella tarkoitetaan naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen
perusteella. Alla on lueteltu niitä tilanteita, jotka tasa-arvolaissa on mainittu syrjintänä:
 syrjintä raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä vanhemmuuden,
perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella
 työantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää
henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö
ellei työnantaja pysty osoittamaan muuta hyväksyttävää syytä valinnalleen kuin
sukupuoli
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 jos työnantaja soveltaa työntekijään sukupuolen perusteella epäedullisempia palkkatai muita palvelusuhteen ehtoja
 jos työnantaja johtaa työtä, jakaa työtehtävät tai muutoin järjestää työolot siten, että
yksi tai useampi työntekijä joutuu muita huonompaan asemaan sukupuolen perusteella
 jos työnantaja
poistamiseksi

laiminlyö

velvoitteensa

sukupuolisen

häirinnän

tai

ahdistelun

 työolosuhteiden heikentäminen tai palvelussuhteen ehtojen muuttaminen, sen jälkeen
kun työntekijä on vedonnut tasa-arvolain mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin
 sukupuolen perusteella tapahtuva irtisanominen, työsuhteen purkaminen tai muutoin
työsuhteen lakkauttaminen
Jos henkilö epäilee tulleensa syrjityksi työhönotossa tai muuten työelämässä, hänellä on
oikeus saada työnantajalta viipymättä kirjallinen selvitys tämän menettelyn perusteista.
Näin hän voi arvioida, onko aiheellista viedä asia tasa-arvovaltuutetun tai tuomioistuimen
käsittelyyn. Työntekijällä on myös oikeus saada työnantajalta hyvitys, jos häntä syrjitään
työelämässä.
Työturvallisuuslaissa terveys määritellään sekä fyysiseksi että henkiseksi terveydeksi.
Laissa mainitaan, että työntekijän velvollisuus on välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa
häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen
(fyysiselle tai henkiselle) tai terveydelleen haittaa ja vaaraa. Samoin myös työnantajan on
mahdollisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin
käytettävissään olevin keinoin epäkohdan poistamiseksi.

Nykytilanteen kartoitus henkilöstöstä ja palkoista
Miesten ja naisten osuus koko henkilöstöstä
Koko henkilöstöstä naisten osuus on 90 % ja miesten osuus 10 %.
Henkilöstön
määrä
Koko
henkilöstö

Naisia

Miehiä

1381

Yhteensä

Naisten
Miesten
osuus % osuus %
1529
90
10

148
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Naisten suuri osuus henkilöstön määrästä selittyy pitkälti ammattiryhmäjakaumasta
kuntayhtymässä. Hoitohenkilöstön, vaativan hoitohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon
avustavan henkilöstön sekä siivoustyön henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä on
hyvin suuri (1055). Juuri näissä ryhmissä naisten osuus henkilöstöstä on reilusti yli 90 %.
Po. tehtävät ovat olleet perinteisesti hyvin naisvaltaisia.

Naisten ja miesten osuus vakinaisissa ja muissa palvelussuhdelajeissa
Naisten ja miesten jakaumassa vakinaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden välillä ei
ole merkittävää eroa. Jakauma vastaa naisten ja miesten jakaumaa koko henkilöstön
osalta.
Palvelussuhde

Naisia

Vakinaisissa
Määräaikainen
Kaikki yht.

Miehiä

1203
178
1381

Yhteensä

Naisten
Miesten
osuus % osuus %
1326
91
9
203
88
12
1529
91
9

123
25
148

Naisten ja miesten osuus koko- ja osa-aikaisuuden mukaan
Alla on naisten ja miesten osuus henkilöstöstä koko- ja eri osa-aikaisuustyypin mukaan
jaoteltuna.

Koko-osa-aikakoodi

Naiset Miehet Yhteensä

*1 Kokoaikainen virka tai toimi yht.
*2 Osa-aikainen virka tai toimi yht.
*3 Sivuvirka tai sivutoimi yht.
*4 Osa-aikaeläke yht.
*5 Osittainen hoitovapaa yht.
*6 Muu osa-aikatyö, työntek.pyyntö yht.
*8 Osatyökyvyttömyyseläke yht.
*9 Osittainen sairasloma yht.
Kaikki yhteensä

1224
32
0
14
42
15
44
10
1381

135
8
1
0
0
3
1
0
148

1359
40
1
14
42
18
45
10
1529

Osa-aikaisuuksien jakauma noudattelee hyvin lähelle samaa jakaumaa, missä suhteessa
naisia ja miehiä on palvelussuhteessa kuntayhtymään.
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Miesten ja naisten sijoittuminen eri tehtäviin
Alla olevassa taulukossa on esitetty naisten ja miesten (koko henkilöstön osalta)
sijoittuminen organisaatiossa eri tehtäviin.

Ammattiryhmä
11
12
13
14
23
25
31
41
42
43
44
45
61
62
71
72
92

Naiset
Miehet
Nimi
Naiset Miehet Yhteensä %
%
Johto
7
1
8
88
12
Palvelu- ja tulosalueiden pääl
8
0
8
100
0
Yksiköiden esimiehet
37
5
42
88
12
Toimistotyöntekijät
57
2
59
97
3
Päivähoidon ja esiopetuksen ty
2
0
2
100
0
Opetuksen ja päivähoid. avust
1
0
1
100
0
Ympäristöterveydenhuollon työn
4
4
8
50
50
Lääkärit
54
28
82
66
34
Sos- ja tervh. asiant ja erit
120
11
131
92
8
Vaativan hoitoalan työnt
343
36
379
90
10
Hoitoalan työntekijät
553
32
585
94
6
Terv- ja sosiaalihuoll. avustt
84
4
88
95
5
Tekn. erityistt. ja astunt
2
1
3
67
33
Tietotek. ja tekniset työnt
4
16
20
20
80
Ravitsemustyöntekijät
16
5
21
76
24
Siivous- ja puhtaanapito tt
84
1
85
99
1
Muu henkilöstö
5
2
7
71
29
1381
148
1529
90
10

Ainoastaan teknisessä henkilöstössä miehiä on enemmän kuin naisia. Kuntayhtymän
toimiala on ammattiryhmittäin perinteisesti ollut hyvin naisvaltainen.

Naisten ja miesten palkat ja palkkaerot
Palkkakartoitus tulee tasa-arvolain mukaan tehdä samanlaisesta tai samanarvoisesta
työstä ja arvioida siinä, maksetaanko naisille ja miehille em. työstä samaa palkkaa. Edellä
mainitusta johtuen tulisi palkkavertailu tehdä hinnoittelutunnuksittain ja sielläkin
vaativuusryhmittäin. Tasa-arvolain mukaan palkkakartoituksessa yksittäisen työntekijän
palkka ei saa tulla esille. Hinnoittelutunnuksittain vertailussa voi ongelmaksi muodostua
se, että monen hinnoittelutunnuksen alla ei työskentele yli viittä henkilöä, jolloin vertailua ei
suositella tehtäväksi, koska yksittäiset palkat tulevat vertailussa esille. Ongelmaksi
muodostuvat myös ne alat, joilla ei ole miehiä tai naisia ollenkaan. Tällöin aitoa vertailua
palkkaeroista on mahdotonta suorittaa.
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Palkkakartoitus on suoritettu hinnoittelutunnuksittain, vaikka vertailussa yksittäiset palkat
tulevat esille. Koska vertailu kuitenkin suoritetaan tehtäväkohtaisista palkoista, jotka ovat
julkisia, ei po. vertailun suorittamiselle ole estettä. Palkkavertailu on suoritettu
tehtäväkohtaisista palkoista € / kk.
Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Arvioinnissa otetaan
vaativuustekijöinä huomioon KVTES:n mukaiset vaativuustekijät ammattijärjestöjen
kanssa erikseen sovittujen painoarvojen mukaisesti.
Taulukossa on esitetty henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain ja sukupuolittain.
Sopimuskoodi Naiset
Miehet
Yhteensä
lkm
lkm
KVTES
1310
99
1409
Tekniset
9
21
30
Lääkärit
53
28
81

Palkkavertailut sopimusaloittain
Alla oleviin palkkavertailutaulukoihin on otettu mukaan vain se henkilöstö, joilla on
palkkajärjestelmässä tallennettuna kuukausipalkkatiedot.
Taulukoissa on vertailtu eri sopimusten piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisia
palkkoja palkkahinnoitteluryhmittäin. Mikäli jonkun ryhmän kohdalla ei ole merkintää
keskipalkasta joko miehille tai naisille, ei po. palkkaryhmän alla työskentele ko. sukupuolta.
Palkkaero kertoo sen prosentin paljonko palkat poikkeavat toisistaan. Jos prosentti on
miinus-merkkinen, on naisten keskipalkka sen verran pienempi kuin miesten palkka. Jos
prosentti on plus-merkkinen, on naisten keskipalkka sen verran suurempi kuin miesten
palkka. Jos prosentti on nolla, niin palkoissa ei ole eroja naisten ja miesten välillä. Jos taas
prosenttikohta on tyhjä, ko. ryhmässä ei ole kuin yhtä sukupuolta.

Kvtes:n piiriin kuuluva henkilöstö
Taulukossa on vertailtu yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluvan
henkilöstön palkkoja palkkahinnoitteluryhmittäin.

Hinnoittelutunnus
01ASI040
01ATK021
01ICT040

Selitys
Hallinnon asiantuntija tehtävä
Tietotekn.ala/suun. ja asiant
ICT-alan asiantuntijatehtävät

Tehtäväkohtainen Tehtäväkohtainen Palkkaero
%
palkka Naiset
palkka Miehet

2679,18
2416,00
2922,54
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01ICT060
01TOI020
01TOI060
03HOI010
03HOI020
03HOI030
03HOI040
04FAR011
04FAR01B
04FAR020
04FAR03B
04PER010
04SOS030
04SOS04A
04SOS050
04SOS06A
06RUO040
06RUO05A
06RUO05B
06RUO060
08SII011
08SII070
99999999

ICT-alan ammattitehtävät
Toimistoala, palkkaryhmä II
Tstoalan vaat.amm.teht ja
Terv.huollon hoitohlöstö/johto
Terv.huollon hoitohlöstö/esimi
Terv.huollon hoitohlöstö/opist
Terv.huollon hoitohlöstö/koulu
Lääkehuollon hlöstö/proviisori
Lääkehuollon hlöstö/joht./vast
Lääkehuollon hlöstö/muut ammat
Lääkehuollon hlöstö/perusp.teh
Sosiaali- ja terv.huollon peru
Sos.huollon hlöstö/asiant.teht
Sos.huollon hlöstö/asiant.teht
Sos.huollon hlöstö/vaativat am
Sos.huollon hlöstö/muut amm.te
Ruokapalv.hlöstö/välitön työnj
Ruokapalv.hlstö,vaativat amm.t
Ruokapalv.hlstö,ammattitehtävä
Ruokapalv.hlöstö/peruspalv.teh
Muu hlöstö/siivous, pesula ja
Siivousalan tehtävät
Ei hinnoittelutunnusta

2770,86
2016,00
2102,18
3922,76
2807,67
2392,11
2080,71
3600,00
2753,14
2564,96
1922,34
1867,85
2792,44
2776,13
2274,10
2099,07
2069,62
1893,29
1865,00
1822,28
1832,60
1852,61
3590,61

2652,41

4,5

2118,34

-0,8

2771,36
2392,38
2086,19

1,3
0,0
-0,3

1841,05

1,5

2823,65
2445,24
2086,85
2169,80
1893,29
1851,70

-1,7
-7,0
0,6
-4,6
0,0
0,7

1851,99
4004,73

0,0
-10,3

LS:n piiriin kuuluva henkilöstö
Hinnoittelutunnus
L1TK2000
L1TK5100
L1TK5200
L1TK6100
L1TK6200
L1VV3001
L2TH5200
L2TH5305
L2TH6100
L3SL1200
"L3SL3000"
L3SL4100
L3SL5000
L5EL1028
L5EL5000

Selitys
Terv.kesk.lääk/muut ylilääkäri
Tk.lääk/muut tk.l (erik-lääk.p
Tk.lääk/muut tk.l (yl.lääk.oik
eurolääkäri(laill.ei yleislääk
lääketieteen opiskelija
Erikoislääkärit
Terv.keskushamm.lääkäri
Terv.kesk.hl/muut tk.hl (5-v)
Osalaill. hamm.lääk
Muut ylilääk. ja apulaisylil.
Erikoislääk.
Laillistettu lääkäri
Lääketieteen opiskelijat
Eläinlääk/kaup.el, joht.hyg.
Laill.e.lääk/muut praktikkoel

Tehtäväkohtainen Tehtäväkohtainen Palkkaero
palkka Naiset
palkka Miehet
%
5337,23
5913,20
-9,7
4442,88
4442,88
0,0
4442,88
4442,88
0,0
4442,88
4800,00
4442,88
8,0
4735,29
4735,29
0,0
4368,53
4360,84
0,2
4360,84
3565,44
5844,83
5870,92
-0,4
5262,90
5301,99
-0,7
4663,11
4129,22
12,9
4052,18
5044,13
2344,60
1947,55
20,4
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Yleisenä havaintoja voidaan todeta, että palkkatasa-arvo toteutuu kuntayhtymässä KVTES
ja LS piirissä olevan henkilöstön osalta hyvin.
Vertailun perusteella yksittäisissä hinnoittelukohdissa on suurempia hajontoja; esim.
sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät (- 7,0 %), ruokapalveluhenkilöstö (välitön
työnjohto 2 työntekijää) (- 4,6 %) ja 99999999 hinnoittelemattomat (- 10,3 %).
Erot selittyvät työnvaativuudenarvioinnin perusteella muodostuneista vaativuustasoista ja
siitä, mihin vaativuustasoon arvioitava tehtävä sijoittuu. Hinnoittelemattomien osalta ero
selittyy em. syyllä ja myös sillä, että po. hinnoittelukohtaan sijoittuu hyvin erityyppisiä
tehtäviä mm. johtoryhmän jäsenet ja psykologit.
Eläinlääkäreiden osalta palkkaeron syynä tarkastelussa on yksittäisen eläinlääkärin
aiheuttama palkkaero (valvontaeläinlääkäri).

Teknisten (TS) sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö
Taulukossa on vertailtu teknisten sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö palkkaryhmittäin.
Hinnoittelutunnus
50101011
50102014
50104018

Selitys
Tehtäväkohtainen palkka/palkka
Tehtäväkohtainen palkka/palkka
Tehtäväkohtainen palkka/palkka

Tehtäväkohtainen Tehtäväkohtainen Palkkaero
palkka Naiset
palkka Miehet %
4327,68
2481,69
3001,67
-17,3
2115,60

Teknisen sopimuksen piiriin kuuluu ainoastaan 30 työntekijää. Koska vertailussa on
käytetty keskipalkkaa, ei vertailun perusteella voida tehdä kovin kauaskantoisia päätelmiä
työntekijöiden vähäisestä määrästä johtuen. Palkkaerot johtuvat yksittäisten työntekijöiden
aiheuttamista palkkaeroista. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että palkkaerot
naisten ja miesten kesken perustuvat työnvaativuudenarviointiin ja palkkaeroille on
olemassa hyväksyttävä peruste.

Henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä
Henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanlisä perustuu henkilökohtaisen työsuorituksen
arviointiin. Arvioinnissa kriteereinä käytetään seuraavia osatekijöitä:
1) Ammatinhallinta/osaaminen
2) Yhteistyökyky/vuorovaikutustaidot
3) Vastuuntunto
4) Kehityskyky/kouluttautuminen
5) Joustavuus
6) Luovuus
7) Aikaansaannoskyky/tehokkuus
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Taulukoissa on esitetty KVTES ja TS sopimuksen alaisen henkilöstön osalta
henkilökohtaisten harkinnanvaraisten palkan lisien jakaantuminen naisten ja miesten
kesken.
KVTES
Sukupuoli

Lisä keskimäärin Lisät yhteensä €
€
78,11
41481,04
98,57
3647,09

Saajia kpl

Naiset
Miehet

531
37

KVTES:n piirissä naisten osuus lisän saajista on 40 % ja miesten osuus 37 %.
Teknisten sopimus (TS)
Sukupuoli
Naiset
Miehet

Lisä Keskimäärin Lisät yhteensä €
€
91,38
365,52
142,13
1705,61

Saajia
4
12

Teknisten sopimuksen piirissä naisten osuus lisänsaajista on 44 % ja miesten osuus 57 %.
Koska henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu henkilökohtaiseen työstä
suoriutumiseen edellä mainituilla arviointikriteereillä mitattuna, ei mahdollisia eroja voida
pitää suoraan tasa-arvolain vastaisina.

Yhteenveto palkkakartoituksesta ja palkkaeroista
Tarkasteltaessa kuntayhtymän palkkaeroja sopimusaloittain, niille löytyy hyvin luonnollinen
selitys. Työnvaativuudenarviointijärjestelmien ajan tasalla pitäminen on merkinnyt myös
oikeudenmukaista palkkausta sukupuolesta riippumatta, koska arvioinneissa tarkastellaan
pelkästään tehtäväkuvaa ja sen tuomaa työn vaativuutta.
Kokonaisuutena arvioiden kuntayhtymän palveluksessa olevien naisten ja miesten väliset
palkkaerot ovat hyvin pieniä. Ilmeistä sukupuolisyrjintää palkkakartoituksessa ei ole
havaittavissa.
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Toimenpiteet ja tavoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä
Tässä suunnitelmassa yhdenvertaisuutta on käsitelty eri näkökulmista. Tärkeää on
kuitenkin huomata yhdenvertaisuuden yleiset tekijät, joita ovat demokratia, avoin
päätöksenteko, syrjimättömyys, osallisuus, monimuotoisuus, esteettömyys, yksityisyyden
kunnioittaminen ja myönteiset asenteet. Nämä tekijät ovat jo itsessään tavoitteita.






















Palvelut ovat yhdenvertaisia kaikille
Eri palveluiden käyttäjien yksilölliset tarpeet tunnistetaan
Organisaatio on ja koetaan helposti lähestyttäväksi
Palvelutilanteissa ei esiinny syrjintää ja palvelukuvaukset sekä myöntämisperusteet
ohjaavat toimintaa
Neuvonta ja palveluohjaus helpottavat kaikkien ryhmien pääsyä palveluihin
Sekä asiakkaat, että viranomaiset ymmärtävät toisiaan
Huomioidaan asiakkaiden yksityisyyden suoja käyttämällä ammattilaistulkkeja
Erityispalvelut osataan kohdentaa oikein
Erityisryhmille suunnatut palvelut ja positiivinen erityiskohtelu parantavat
asiakkaiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta
Kaikilla asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta
Asiakkaiden tarpeet osataan ottaa huomioon ja palveluiden vaikutukset paranevat
Vähemmistöjen näkökulmat tulevat huomioiduksi asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa
Henkilöstö ei syrji
Asiakkaat voivat valittaa kokiessaan tulleensa syrjityksi
Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta, läpinäkyvää ja saavuttaa kaikki
asiakasryhmät
Tiedottaminen käsittelee vähemmistöjen kannalta oleellisia asioita, eikä anna
stereotyyppistä tietoa
Toimitilat, asiakaspalveluvälineet ja tiedottaminen ovat esteettömiä
Yhdenvertaisuusvaikutukset otetaan huomioon säädösvalmistelussa
Ohjeistuksien seurauksena ei synny suoraan tai välillisesti syrjiviä rakenteita tai
käytäntöjä
Julkisten hankintojen yhdenvertaisuusvaikutukset paranevat
Sukupuolista häirintää tai ahdistelua työelämässä ja palveluissa ei sallita.
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Toimenpide-ehdotukset yhdenvertaisuuden edistämiseksi tulevaisuudessa
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä huomioi erityisesti seuraavat ko. ryhmien osalta yhdenvertaisuuden
edistämiseksi.

Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus
1. Syrjintään ja rasismiin on nollatoleranssi kaikissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
palveluissa ja siihen pyritään puuttumaan.
2. Monikielisyyden ja -kulttuurisen osaamisen vahvistaminen palveluissa. Omakielinen
neuvonta yhdenvertaisten palvelujen mahdollistamiseksi.
3. Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
4. Monikulttuurisuus työelämässä voi toteutua.
Seksuaalivähemmistöt
1. Seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun
pyritään kaikissa palveluissa.
2. Seksuaalivähemmistöistä annetaan asianmukaista tietoa esimerkiksi koulutuksissa.
Vammaiset
1. Vammaisten palveluiden saamiseen kiinnitetään parempaa huomiota.
2. Jäsenkuntien vammaisneuvostojen näkemykset huomioidaan laaja-alaisesti
kuntayhtymän toiminnassa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä.
3. Vammaisten kuljetuspalveluita kehitetään.
4. Henkilökohtaiseen apuun liittyvää ohjausta ja neuvontaa vahvistetaan.
5. Eri vammaisryhmien tarpeet huomioidaan kattavasti tilojen käytön suunnittelussa.
6. Henkilöstön osaamista vahvistetaan.
Työttömät
1. Työttömien aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämistä edistetään ja tuetaan alueen
kuntien tavoitteita.
Lapset, nuoret ja vanhukset
1. Eri ikäryhmät huomioidaan päätöksenteossa ja heidän oikeuksiaan kunnioitetaan.
2. Jäsenkuntien nuoriso- ja ikäihmistenneuvoston mielipiteet huomioidaan
päätöksenteossa, toimintaa kehitetään ja vahvistetaan.
3. Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmat otetaan käyttöön 2017.
4. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus ohjaa toimintaa.
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistustyön tavoitteiden mukainen
integroitu palvelukokonaisuus toteutuu.
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Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuksen toimeenpano, tiedottaminen,
seuranta ja päivittäminen
Toimeenpano:
Yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia toimeenpannaan palvelujen
järjestämisen yhteydessä ja toimenpide-ehdotukset huomioidaan palvelujen
kehittämistyössä.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpide-ehdotukset huomioidaan asioiden
valmistelussa ja päätöksenteossa mahdollisimman kattavasti.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimielimet tekevät tarvittaessa esityksiä
yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa
esitettyjen toimenpiteiden lisäksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toimeenpano
kuuluu kaikille toimielimille.
Tiedottaminen:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan henkilöstölle sisäisesti.
Asiakkaille suunnitelma on näkyvillä kuntayhtymän nettisivuilla (www.ylasavonsote.fi),
suunnitelma on saatavana myös paperisena kuntayhtymän palvelupisteistä ja kirjaamosta.
Tiedottamisesta vastaa hallintopalvelut.
Seuranta:
Henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan henkilöstökyselyjen,
kehityskeskustelujen, henkilöstösuunnittelun ja tasa-arvosuunnittelun avulla.
Palvelujen yhdenvertaisuutta seurataan muun muassa erilaisin palvelutarvetta ja
palvelujen nykyistä tilannetta kartoittavien kyselyjen avulla.
Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan myös saadun asiakaspalautteen pohjalta ja
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista muun toiminnan arvioinnin
yhteydessä.
Päivittäminen:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti vähintään
valtuustokausittain ja yhdenvertaisuutta edistävän lainsäädännön muutokset otetaan
huomioon kuntayhtymän toiminnassa. Suunnitelmaa korjataan ja päivitetään jo aiemmin
myös siinä tilanteessa, mikäli toimenpiteiden vaikuttavuus todetaan heikoksi tai
toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Tasa-arvosuunnitelma päivitetään joka toinen vuosi.
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