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1. YLEISTÄ 

 

Tasa-arvo-ohjelman laatiminen perustuu hallitusohjelmaan 2004-2007, jossa korostetaan 

naisten ja miesten keskinäistä tasa-arvoa. Tasa-arvo on kuitenkin muutakin  kuin 

sukupuolikysymys, sillä syrjintäperusteita on muitakin. Kysymyksessä voi olla moniperusteinen 

syrjintä eli tilanne, jossa henkilöä syrjitään kahden tai useamman syyn takia: ikä, sukupuoli, 

etninen tausta, uskonnollinen vakaumus, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuneisuus tai 

henkilökohtaiset ominaisuudet. Tasa-arvolaki ei kumoa työsopimuslain eikä työehtosopimusten 

määräyksiä, jotka koskevat työntekijän irtisanomissuojaa, lomautusta tai muuta palvelussuhteen 

päättymistä 

 

Tasa-arvon edistäminen on osa Kemijärven kaupungissa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä ja 

johtamista. Kaupungin henkilöstön kehittämisohjelmien, työhyvinvointisuunnitelmien samoin 

kuin virka- ja työehtosopimuksien toteuttamisen periaatteisiin kuuluu työntekijöitten 

tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tasa-arvolain soveltamisen tavoitteena on edistää 

tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttamista työpaikan henkilöstöön ja työympäristön 

suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon niin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet 

toimia työtehtävässään. 

 

2. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUS EDISTÄÄ TASA-ARVOA 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (232/2005) mukaan jokaisen työnantajan 

tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

 

Tasa-arvon edistämiseksi em. lain mukaan työnantajan tulee: 

 

1) Toimia siten ,että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. 

 

      2)   Edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilasiin tehtäviin sekä luoda 

 

           heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. 

 

      3 )  Edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa. 

 

      4)  Kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat naisille ja miehille. 

 

      5)  Helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista 

          kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin. 

       

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

 

Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan  vähintään 30 työntekijää käsittävän työyhteisön on vuosittain 

sisällytettävä joko henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan ne 

työpaikkakohtaiset toimenpiteet, joilla pyritään edistämään naisten ja miesten tasa-arvon 

toteutumista työpaikoilla. 

 

3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 

    KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA 

 

3.1. Selvitys kaupungin tasa-arvotilanteesta 

 

Tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa henkilöstöhallinnon toimesta selvitys kaupungin 

tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä 

kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. 

 



 

3.2. Tasa-arvo työhönotossa 
 

Pääsääntöisesti työtehtävät suunnitellaan siten, että ne sopivat sekä naisille että miehille. 

Huolehditaan siitä, että tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä nimikkeet ovat 

sukupuolineutraaleja. Tehtävään valittaessa tehdään hakijoista ansiovertailu, missä kiinnitetään 

huomiota hakijoiden koulutukseen, aikaisempaan työkokemukseen sekä sellaisiin 

ominaisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa, jolloin 

varmistetaan se, ettei sukupuolisyrjintää tapahdu.  

 

Työhönottohaastattelussa tulee käyttää yhdessä sovittua haastattelurunkoa ja käyttää sitä samalla 

tavalla kaikille haastateltaville. Hakijan terveydentilasta ja muista henkilökohtaisista  asioista 

voidaan kysyä vain sen verran, mikä on välttämätöntä työtehtävän kannalta. 

 

Ansioituneempi työntekijä ei saa tulla syrjityksi sukupuolensa tai sukupuoleen liittyvien syiden 

perusteella. Huolehditaan myös, että työyhteisössä on kaikenikäisiä työntekijöitä. Huolehditaan, 

että työntekijöiden valintaan osallistuvat ovat tietoisia ja perehtyneitä tasa-arvokysymyksiin, 

tasa-arvolakiin ja tasa-arvosuunnitelmaan. Jos valinnan suorittaa jokin luottamuselin, tulee siinä 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta 

johdu.  

 

3.3. Samapalkkaisuus 
 

Samanarvoisesta työstä tulee maksaa nais- ja miestyöntekijöille palkkaa samoilla tehtävän 

vaativuuden, henkilön osoittaman työmenestyksen ja työssä saavutettujen tulosten perusteella. 

Myös erilaiset palkanlisät kohdistetaan tasapuolisesti palkkauksen osaksi. Huolehditaan siitä, että 

palkkaerojen syyt ovat todettavissa objektiivisin perustein. 

 

3.4. Töiden organisointi 

 

Työn organisoinnissa  otetaan huomioon työntekijän ikä, terveydentila ja elämäntilanne. Työt 

jaetaan tasapuolisesti. Sijaisia tulee olla riittävästi ja työn sisältö ei saisi olla vain yhden henkilön 

hallussa.  

 

3.5. Työaika 
 

Lähtökohtana on työtä ja työaikaa suunniteltaessa saavuttaa toimiva työn ja yksityiselämän 

yhteensovittaminen osapuolten kesken, mikä osaltaan edistää toiminnan tuloksellisuutta ja 

henkilöstön työssä viihtymistä. Työnantaja kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa joustavia  

työaika- ja vapaa- ( opintovapaa ym. ) järjestelmiä työn, opiskelun ja yksityiselämän 

yhteensovittamiseksi ja toteuttaa niitä tasapuolisesti. Työajan seurannassa ja käytössä toteutetaan 

tasavertaisuutta. 

 

3.6. Ura- ja ammattitaidon kehittämismahdollisuudet 
 

Kaikilla on mahdollistettava yhtäläiset oikeudet uralla etenemiseen ( johto- tai  

asiantuntijtehtäviin).  Osaamista ja ammattitaitoa arvostetaan ja tavoitteena on, että jokaisella on 

henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jota tuetaan ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen 

koulutukseen pääsyn. Kehittämissuunnitelma tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelujen 

yhteydessä. 

 

3.7. Työolot ja kohtelu työpaikalla 
 

Jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet asiallisiin työoloihin ja työvälineisiin. 

Käyttäytyminen jokaista työtoveria kohtaan on ystävällistä, asiallista ja kunnioittavaa. 



Työyhteisössä ei sallita henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa seksuaalista tai muuta häirintää tai 

henkistä väkivaltaa. 

 

3.8. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu 

 

Kunnalliset palvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille. Tämä tarkoittaa, että palvelut tulee järjestää 

alueellisesti ja yksilöllisesti tasapuolisesti. Palvelujen järjestämisessä noudatetaan tasa-arvoa 

laajasti määriteltynä. Erilaisten ryhmien, nuorten, miesten, naisten, etnisten ryhmien , 

vammaisten ym. ryhmien tulee saada palvelua tasapuolisesti. Asiakkaan tausta ja työntekijän 

asenteet eivät saa vaikuttaa asiakkaan kohteluun. 

 

3.9. Työnantajan toimenpiteet tasa-arvoa loukkaavissa tilanteissa 
 

Mikäli joku käyttäytyy tasa-arvoperiaatteiden vastaisesti tai syyllistyy häirintään, on asiaan 

puututtava viipymättä. Kohteeksi joutuneen henkilön tulee ottaa yhteyttä joko lähimpään 

esimieheensä, työsuojelupäällikköön  tai työterveydenhuoltoon. Ensisijaisesti asia pyritään 

hoitamaan sovittelumenettelyllä, jossa molemmilta osapuolilta pyydetään lausunnot ja 

toimenpide-ehdotukset asian ratkaisemiseksi. Mikäli asiaa ei saada hoidettua sovittelulla, 

viedään asia toimivaltaisen viranomaisen käsittelyyn kurinpidollisia toimenpiteitä varten. 

 

4. TASA-ARVO-OHJELMAN KÄSITTELY, TIEDOTUS JA SEURANTA  

 

Tasa-arvo-ohjelma käsitellään työyksikköjen  työpaikkakokouksissa ja tasa-arvokysymyksiä 

otetaan esille  tiedotteissa. Tasa-arvo-ohjelma  tarkistetaan jatkossa  osana  työsuojelun 

toiminta-ohjelmaa. Tasa-arvon edistämishankkeiden toteutumista seurataan työsuojelu- 

toimikunnassa ja kehysryhmässä. Tasa-arvo-ohjelma pannaan kaupungin Intranettiin. 

 

 

 


