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1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE 
 

Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva 
syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä 
tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä (1 §). Välillistä 
syrjintää estäviä säännöksiä selkiytettiin vuonna 1992 ja kiintiösäännös sekä 
tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite lisättiin lakiin vuonna 1995. Tasa-
arvosuunnittelun tehostaminen, tuloksellisuuden lisääminen sekä 
samapalkkaisuuden edistäminen EU-direktiivien mukaisesti ovat 1.6.2005 
voimaan astuneiden muutosten tavoitteita (15.4.2005/232).    
 
Tasa-arvon edistäminen on viranomaisen virkavelvollisuus, joka koskee kaikilla 
toimialoilla niin valtion kuin kuntienkin palveluksessa olevia. Hallintoa on 
kehitettävä niin, että tasa-arvon huomioon ottamista varten luodaan ja 
vakiinnutetaan tarpeelliset menettelyt ja käytännöt. Erityisesti tulee muuttaa 
niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista (4 §). Tällä ns. tasa-
arvon edistämisen valtavirtaistamisella pyritään siihen, että naisten ja miesten 
olosuhteet ja intressit otetaan oikeudenmukaisesti huomioon kaikessa 
viranomaisten toiminnassa. 
 
Lain mukaan (6 §) jokaisella työnantajalla on velvollisuus työelämässä edistää 
tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.  
  
Tämä tasa-arvosuunnitelma koskee Hyvinkään kaupungin toimintaa 
työnantajana.  

 
 

2. TASA-ARVOSUUNNITELMA  
 

Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti 
vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät 
toimenpiteet erityisesti palkkausta ja muita palvelusuhteen ehtoja koskevan 
vuosittain laadittavan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti (6 a §). Tasa-
arvosuunnitelma on laadittava yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja sen 
tulee sisältää: 
 
1) selvitys vähintään kerran kolmessa vuodessa työpaikan tasa-arvotilanteesta 
ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä 
kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista 
 
2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-
arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi 
 
3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden 
toteuttamisesta ja niiden tuloksista.  
 
Kaupunginjohtajan 17.1.2007 nimeämä työhyvinvointiryhmä on valmistellut 
tasa-arvosuunnitelman, jota on käsitelty yhteistyöryhmien sekä kaupungin ja 
toimialojen johtoryhmissä. Tasa-arvosuunnitelman ovat hyväksyneet kaupungin 
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yhteistyötoimikunta ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Suunnitelma 
korvaa Hyvinkään kaupungin ensimmäisen tasa-arvosuunnitelman, jonka 
henkilöstöjaosto hyväksyi 21.1.2002 osana työsuojelun toimintaohjelmaa. 
 
Tasa-arvosuunnitelma on osa Hyvinkään kaupungin henkilöstöstrategiaa.  
 
Kaupungin johdon ja päättäjien sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää tasa-
arvosuunnitelman toteutumiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. 
 

 
3. SELVITYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOTILANTEESTA 
 

Tasa-arvolain edellyttämät selvitykset työpaikan tasa-arvotilanteesta (luku 2 
kohta 1) perustuvat kaupungin omiin tilastollisiin selvityksiin lokakuussa 2007, 
tilastokeskuksen vuotta 2005 koskeviin selvityksiin sekä kaupungin 
henkilöstölle tammikuussa 2007 tehtyyn työhyvinvointikyselyyn.  
 
 
Kuva 1: Kaupungin henkilöstö (%) toimialoittain sukupuolen mukaan 
lokakuussa 2007 
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Lokakuussa 2007 Hyvinkään kaupungin työntekijöistä naisia oli 83 % eli 2494 
ja miehiä 17 % eli 513. Toimialoittain tarkasteltuna miesten ja naisten 
keskinäinen osuus henkilöstöstä vaihtelee melkoisesti. Lokakuussa 2007 
perusturvan henkilöstöstä naisia oli peräti 98 % (1328) ja miehiä vain 2 % (37). 
Sivistystoimen henkilöstöstä naisia oli 74 % (688) ja miehiä 26 % (238). 
Tekniikan ja ympäristön toimialan (sisältää Hyvinkään veden henkilöstön) 
henkilöstöstä naisia oli 52 % (189) ja miehiä 48 % (179). Tekniikan ja 
ympäristön toimialan henkilöstön tavanomaista tasaisempaa jakaantumista 
naisten ja miesten kesken selittää se, että siivoojat (noin 100) kuuluvat 
toimialan henkilöstöön. Keskushallinnon henkilöstöstä naisia oli 87 % (180) ja 
miehiä 13 % (30) Naisten suurta osuutta selittää osaltaan ruokapalvelun 
henkilöstön (noin 100) kuuluminen keskushallintoon. 
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Kuva 2: Sukupuolten osuudet sopimusaloilla Hyvinkäällä ja muulla 
kuntasektorilla vuonna 2005 
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Hyvinkäällä miesten kokonaisosuus (15 % v. 2005) on kuntasektorin 
keskiarvoa (21 % v. 2005) pienempi johtuen ensisijaisesti siitä, että kaupunki 
huolehtii itse terveyskeskustoiminnasta, joka on naisvaltainen ala.  
 
 
Kuva 3: Henkilöstö (%) sukupuolen ja ammattiaseman mukaan (johto, 
välitön työnjohto eli esimiehet, muu henkilöstö) toimialoittain lokakuussa 
2007 
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Lokakuussa 2007 koko kaupungin tasolla ylimmästä ja keskijohdosta naisia oli 
44 % (16) ja miehiä 56 % (20). Esimiehistä naisia oli 60 % (95) ja miehiä 40 % 
(63). Omaa sukupuolta edustavaan henkilöstön määrään suhteutettuna naisista 
1 % (16) toimi ylimmässä tai keskijohdossa ja 4 % (95) esimiehenä. Miehistä 4 
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% (20) toimi keski- ja ylimmässä johdossa ja 12 % (63) esimiehinä. Kun 
miesvaltaisilla toimialoilla esimiehet ovat pääasiassa miehiä ja naisvaltaisilla 
aloilla pääasiassa naisia, voidaan karkeasti arvioiden todeta, että 
naisesimiehellä on keskimäärin kolme kertaa niin paljon alaisia kuin 
mieskollegallaan. Henkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna naisilla on 
huomattavasti miehiä huonommat mahdollisuudet saada aikaa esimieheltään.    
 
 
Taulukko 1: Kokoaikatyötä tekevien naisten ja miesten lukumäärä, 
keskipalkka sekä naisten palkkojen ero (%) miesten palkasta 
sopimusaloittain vuonna 2005 
 

 
 
Edellä olevassa taulukossa huomio kiinnittyy siihen, että KVTES:n ja 
lääkäreiden sopimusaloilla naisten peruspalkkojen ero miesten keskipalkasta 
poikkeaa lähes 20 % alaspäin. Sen sijaan OVTES:n ja Teknisten sopimusaloilla 
poikkeama on alle 5 %. Miesten lukumäärä KVTES:n piirissä on vain noin 6 % 
naisten lukumäärästä. Muilla sopimusaloilla jakauma on huomattavasti 
tasaisempi.   
 
 
Kuva 4: Tasa-arvon toteutuminen naisten ja miesten kokemana 
työhyvinvointikyselyn 1/2007 mukaan 
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Sopimusala Sukupuoli Lukumäärä Peruspalkka Peruspalkkojen Säännöllisen Säännöllisen työajan Kokonais- Kokonaisansioiden 
ero % miesten työajan ansio ansioiden ero % ansio ero % miesten
keskipalkasta miesten keskipalkasta keskipalkasta

KVTES Mies 75 2112,40 2339,08 2346,30
Nainen 1239 1702,01 -19,43 1984,11 -15,18 1998,30 -14,83

OVTES Mies 125 2241,82 2787,97 3085,89
Nainen 327 2171,66 -3,13 2658,19 -4,65 2884,32 -6,53

Tekniset Mies 98 2163,77 2512,46 2618,16
Nainen 40 2073,72 -4,16 2351,96 -6,39 2351,96 -10,17

Lääkärit Mies 13 4144,04 5450,78 6090,88
Nainen 25 3316,52 -19,97 4676,87 -14,20 4991,60 -18,05
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Vuoden 2007 työhyvinvointikyselyn perusteella miehet kokevat sukupuolten 
välisen tasa-arvon toteutuvan erityisesti palkkauksen suhteen, mutta myös 
kokonaisuutena paremmin kuin naiset. Huomattavan suuri osa sekä miehistä 
että naisista ei osaa / halua sanoa kantaansa. Yhteenveto vastauksista on 
liitteenä.  
 
 

4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 
 

Tasa-arvosuunnitelman painopistealueita (luku 2 kohta 2) vuonna 2008 ovat 
rekrytointi, palkkaus, johtaminen sekä koulutus ja urakehitys. 

 
Rekrytointi 
 

Työnantajana Hyvinkään kaupunki toimii siten, että avoinna oleviin tehtäviin 
hakeutuu sekä miehiä että naisia. Työyhteisöjen sukupuolijakauman 
tasapainottamiseksi rekrytointi-ilmoituksissa korostetaan tarvittaessa, että 
avointa työpaikkaa hakisivat kummankin sukupuolen edustajat. 

 
Kaupunki edistää miesten ja naisten tasapuolista sijoittumista erilaisiin 
tehtäviin. Lisäksi kaupunki edistää pitkäjänteisesti naisten suhteellisen osuuden 
kasvua ylimmissä johtotehtävissä. 

 
Työhönottoprosessissa huolehditaan, ettei siihen sisälly avointa tai piilevää 
syrjintää. Valinnoissa voidaan hyväksyttävästä syystä suosia 
vähemmistösukupuolta, jos hakijat ovat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan 
yhdenvertaiset. 

 
Palkkaus 
 

Tavoitteena on, että miehille ja naisille maksetaan samasta ja samantasoisesta 
työstä sama palkka. Samapalkkaisuus otetaan huomioon työn vaativuuden 
arvioinnissa ja palkkausjärjestelmien kehittämisessä.  
 
Työn vaativuuden arviointijärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti 
yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kanssa. Palkkakehitystä seurataan 
säännöllisesti palkkatilastoilla ja muilla selvityksillä.   

 
Johtaminen 
 

Esimiehiltä edellytetään oikeudenmukaista, kehityskeskusteluihin perustuvaa, 
yhdenmukaista ja erityisolosuhteet huomioon ottavaa johtamistapaa 
sukupuolesta riippumatta. 
 
Henkilöstöllä on oikeus odottaa esimieheltä oikeudenmukaisuutta, 
kehityskeskusteluja ja yhdenmukaisia johtamiskäytäntöjä sukupuolesta 
riippumatta.  
 
Esimiehet ovat vastuussa henkilöstön työtehtävien tasapuolisesta jakamisesta 
määrällisesti ja laadullisesti naisten ja miesten kesken. Työympäristöä ja 



 7  

 

työmenetelmiä kehittämällä edistetään mahdollisuuksien mukaan naisten 
sijoittumista miesvaltaisiin tehtäviin ja päinvastoin.  
 
Työtehtäviä järjestämällä kannustetaan miehiä käyttämään enemmän 
perhevapaita. Myös perhevapaalta palaavalle henkilölle järjestetään tarpeen 
mukaan työhön perehdytystä ja täydennyskoulutusta. 
 
Henkilöstön tulee omalta osaltaan tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistävän johtajuuden toteuttamista rakentavalla aloitteellisuudella, hyvällä 
yhteistyöllä sekä tasa-arvoisella suhtautumisella työyhteisön jäseniin 
sukupuolesta riippumatta.  
   

 
Koulutus ja urakehitys 
 

Naisille ja miehille järjestetään samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen ja 
ammatilliseen kehittymiseen. Koulutus kohdennetaan tasapuolisesti eri 
ammattiryhmiin siten, ettei sukupuoli vaikuta koulutuksen määrään tai laatuun. 
 
Tasa-arvoasiat sisällytetään esimies- ja ammatillisuuskoulutukseen. 
 
Edistetään naisten ja miesten yhtäläisiä urakehitysmahdollisuuksia mm. 
sijaisuusjärjestelyissä, koulutuksessa, työtehtävien jaossa ja rekrytoinnissa.   

 
 

5. SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET 
 

Hyvinkään kaupungin yhteistyötoimikunta sekä henkilöstöjaosto seuraavat ja 
arvioivat tasa-arvosuunnitelman toteutumista (luku 2 kohta 3) vuosittain. 
Kaupunginjohtajan nimeämä työhyvinvointiryhmä vastaa tasa-
arvosuunnitelman päivittämisestä.  
 
Seuraavassa suunnitelmassa syvennetään mahdollisuuksien mukaan 
seuraavia selvityksiä: 
 

• esimiesten ja henkilöstön suhde sukupuolen mukaan 
• naisten ja miesten väliset palkkaerot sopimusaloittain 

 
Vuosittain toteutettavaan työhyvinvointikyselyyn sisällytetään myös tasa-arvoon 
liittyviä kysymyksiä. Seuraava palkkakartoitus tehdään syksyllä 2008. 
 
 

LIITE Yhteenveto tasa-arvon toteutumisesta naisten ja miesten kokemana 
työhyvinvointikyselyn 1/2007 mukaan (huom. liitteen sivujen oikeassa reunassa 
olevat vastausprosentit tarkoittavat kyselyssä ao. kysymykseen vastanneiden 
osuutta). 
  
 
 

Yhteistyötoimikunta 5.3.2008 
Henkilöstöjaosto 17.3.2008 


