
Kanuunan yhdenvertaisuusverkosto 16.12.2021
Yhdenvertaisuuskartoitus 
Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa 2021
Sini Perho

Taustalla on yksi Nuorisotyön perussuunnitelman, NUPSin, kaikkea työtämme 

ohjaavista periaate: EDISTÄMME AKTIIVISESTI TYÖSSÄMME 

YHDENVERTAISUUTTA JA IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA JA 

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ ja liittyy kaikkiin työmuotoihin– ja on samalla sen 

tilanteen arvioinnin aineisto ☺

-> Tuloskortin 2021 tavoitteena:

• Toteutetaan yhdenvertaisuuskartoitus yksiköissä ja sen pohjalta valitaan 

kehittämiskohteet yhdenvertaisen ja turvallisen työotteen edelleen 

vahvistamiseksi.
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NUORISOPALVELUIDEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS 2021

Tausta

• Aiemmin tehdyt 
yhdenvertaisuussuunnitelmat, 
nyt keskittyminen NUPSiin 2019-
2020

• Nuorisotyön yhdenvertaisuuden
edistäminen

• Osaamisen tarpeiden
suuntaaminen

• Valtuustoaloite
sateenkaarisensitiivisten, 
turvallisten tilojen kartoittamiselle

• NUPS: ”Edistämme aktiivisesti 
työssämme yhdenvertaisuutta ja 
ihmisoikeuksien toteutumista ja 
kestävää kehitystä.”

• Tuloskortti

Kartoitus

• pohdimme, miten huomioimme 
yhdenvertaisuuslaissa olevia 
syrjintäperusteita työssämme 

• edistämme syrjintäperusteiden 
huomioimista, huomioimme 
syrjintäperusteita paremmin

• kartoitamme mikä estää
syrjintäperusteiden 
huomioimisen ja

• pohdimme, miten voisimme 
huomioida syrjintäperusteet 
paremmin

Tiedon käyttö

• Kartoituksen tuloksia käytetään

• Koonti koko nuorisopalveluista 
marraskuussa: tilannekatsaus, 
missä mennään

• pohjana yhdenvertaisuuden 
kehittämiselle työssämme: 
kehittämiskohteet yksiköille 
nostetaan kartoituksesta ensi 
vuodelle

• osaamisen kehittämisen 
(kuten koulutuksen) tarpeisiin 
vastaamisessa

17.2.2022 2



Miten tehty?

• Toteutettiin kaikissa 17 nuorisotyöyksiköissä sekä Verkessä 2021

• Kaksi vaihetta: 
• yksikölle ja/tai työyhteisöille ensin 1 h Yhdenvertaisuuden Helvin 

(=virtuaaliohjattu työskentely) läpikäyminen: yleisempi näkökulma

• tämän jälkeen päätettiin, tehdäänkö kartoitus koko yksikkönä vai erillisinä 

työyhteisöinä

• Tämän jälkeen keskittyminen oman työyhteisön työhön: varattiin aikaa ainakin 

1,5-2h keskustelulle eli itse kartoituksen tekemiselle

• Word-pohja kartoitukselle

• Kaikkien kartoitusten koonti tehty marraskuussa – ja jatkuu osaamisen 

kehittämisen osalta ☺
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Kartoituksen sisältö:
SYRJINTÄPERUSTEITTAIN:

• IKÄ

• SUKUPUOLI

• SUKUPUOLI-IDENTITEETTI

• SUKUPUOLEN ILMAISU

• SEKSUAALINEN SUUNTAUTUMINEN

• ALKUPERÄ

• KANSALAISUUS

• KIELI

• USKONTO JA VAKAUMUS

• MIELIPIDE 

• POLIITTINEN TOIMINTA

• TOIMINTAKYKY, TERVEYDENTILA

• TALOUDELLINEN TILANNE/SOSIOEKONOMINEN ASEMA

• PERHESUHTEET

• MUU HENKILÖÖN LIITTYVÄ SYY

LISÄKSI:

• MONIPERUSTAINEN SYRJINTÄ: kirjaattehan mahdollisia esimerkkejä siitä, kuinka huomioitte useampaa kuin yhtä 

syrjintäperustetta työssänne.

• LOPUKSI Kirjaattehan tähän, mistä toivoisitte seuraavaksi osaamisen vahvistamista.
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Yhdenvertaisuuskartoitus nuorisotyöyksiköissä vuonna 
2021

Yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 

poliittinen toiminta, (ammattiyhdistystoiminta), perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus (toimintakyky), 

seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy – lisätty sosioekonominen 

asema/taloudellinen tilanne. Ks. https://syrjinta.fi/syrjintaperusteet

Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvolaki. 

Ks. https://tasa-arvo.fi/epailetko-syrjintaa

https://tasa-arvo.fi/hairinta

Koonnissa on mukana kaikkien 17 yksikön ja Verken kartoitukset: 

yhteensä 35 kartoitusta, 9 yksiköittäin ja Verke, muissa työyhteisöittäin/toimipaikoittain/toiminnoittain

Taso on yleinen: kartoitukset vaativat yksikkötasoista erittelyä ja niiden hyöty on ollut merkittävin itse 

keskustelussa, jossa ne on tehty yksiköissä ja työyhteisöissä

https://syrjinta.fi/syrjintaperusteet
https://tasa-arvo.fi/epailetko-syrjintaa
https://tasa-arvo.fi/hairinta


Yleisesti:

• Yleisesti: kysymys syrjintäperusteiden erottelusta herättänyt joissakin yksiköissä pohdintaa, 

koettu raskaana käsitellä jokainen erikseen, kartoituksen muotoon liittyen ajankäyttöhaasteita 

• Yleinen havainto: asenneilmapiiri, mielipiteet, nuorten toimintakykyyn liittyvät asiat pohdituttavat ja 

nähdään haasteina

• Yhteistä:
• Normikriittisyys; ei oletuksia, ennakkoluuloja

• Puhekulttuuri/asenneilmapiiri, myös somessa

• Sensitiivisyys: esim.nuoren kutsuminen hänen haluamallaan tavalla

• Monenlaisten nuorten ja tarpeiden huomioimisen haasteet

• Vaihtelua on, mutta tarpeiden tunnistamista, oman ymmärryksen, osaamisen ja itsensä sijoittamisen 

suhteen on sensitiivisyyttä, asioihin tarttumista ja toimintatapoja löytyy työyhteisöistä hienosti!

• Akuutteja osaamisen kehittämisen tarpeita jonkin verran, tartuttu ja tartutaan joihinkin: näistä tulossa 

erikseen koonti.

• Tässä esityksessä ei ole mukana aineiston koontia syrjintäperusteittain.
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Lisätietoa kartoituksen tekemiseen 
esimerkiksi:
• Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma: 

https://hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Tasa-arvo/palveluiden-tasa-arvo-suunnitelma-

helsinki-2019-2021.pdf

• https://hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Yvsuunnitelma/YV%20Suomi.pdf

• Yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteista: https://syrjinta.fi/syrjintaperusteet

• Sateenkaarisanastoa: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

• Tietoa antirasismista: https://cutt.ly/antirasismi

• Työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen: https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

• Sukupuolitietoisesta viestinnästä: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-

edistaminen/sukupuolitietoinen-viestinta

• Tietoa ihmisoikeuksista: https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/

• Ihmisoikeudet nuorisotyössä ja 

menetelmiä:https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuskasvatus/nuorisotyossa/

https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuskasvatus/menetelmat-ja-materiaalit/
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Kartoituksesta turvallisemman tilan 
periaatteisiin:

->Yhdenvertaisuuden Helvi yksiköissä kevät-syksy 2021

(https://helvi.hel.fi/tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-helvi/)

->Yhdenvertaisuuskartoitukset kevät-syksy 2021 

-> koonti esihenkilökokouksessa 11.11.2021 

-> yksiköiden kehittämiskohteiden valinta 31.12.2021 mennessä

->Helmikuu 2022: esihenkilökokouksessa yksiköiden 

kehittämiskohteiden käsittely yhdessä

-> kartoitusta hyödyntäen laaditaan turvallisemman tilan periaatteet 

ensi vuonna
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Turvallisemman tilan periaatteet

• Opas turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseen on valmistunut 

(23.8.2021, Helsingin kaupunginkanslia)

• Opas ohjaa tt:n periaatteiden laatimiseen niin työyhteisöissä kuin asiakkaiden 

kanssa

• vuonna 2022 kaikki työyhteisöt – esihenkilön ja työyhteisön parhaaksi 

katsomalla tavalla - laativat periaatteet työyhteisölleen ja nuorten kanssa: 

tämän pohjana havainnot ja kehittämiskohteet tänä vuonna tehdystä 

yhdenvertaisuuskartoituksesta 

• jos periaatteet on jo laadittu, niitä voidaan tarvittaessa päivittää

• Tätä tukee antirasistinen koulutusprosessi 2022
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Kiitos!

sini.perho@hel.fi
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