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Mitä yhdenvertaisuus on?



Miksi yhdenvertaisuussuunnitelma?

● Yhdenvertaisuuslaki ja laki naisten ja miesten tasa-arvosta. Nuorisotyössä myös 

nuorisolaki nostaa yhdenvertaisuuden keskeiseksi teemaksi.

● Yli 30 henkilöä työllistävien työnantajien täytyy laatia suunnitelma siihen, miten 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään työpaikalla.

● Panostaminen yhdenvertaisuuteen edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia. 

Omien ja muiden oikeuksien tunnistaminen. Jokaisella velvollisuus tehdä työtä 

yhdenvertaisuuden eteen.

● HUOM! Toimialalla on yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka koskee myös 

Digitalentsia. Digitalentsin oma suunnitelma keskittyy erityisesti niihin arjen teemoihin, 

jotka ovat meillä esillä.



Yhdenvertaisuuslaki

Tarkoituksena edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuvien oikeusturvaa.

Yhteisöillä, kuten työpaikoilla on velvollisuus tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma ohjaa työnantajaa edistämään 

yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla.

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 

ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän

syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai 

oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai 

käsky syrjiä.



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää eri sukupuolten välistä tasa-arvoa 

ja parantaa naisten asemaa työelämässä. Lain tarkoituksena on estää myös sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Työnantajalle tämä tarkoittaa, että työnantajan on edistettävä sitä, että avoinna oleviin työpaikkoihin 

haetaan sekä naisia, että miehiä. Työnantajan on myös huolehdittava, että kaikilla on tasavertainen 

mahdollisuus edetä uralla, saada samansuuruista palkkaa, edistää kaikkien työoloja, helpottaa työelämän 

ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä estää sukupuoleen perustuva syrjintä.



Termejä ja määritelmiä

Syrjintä tarkoittaa henkilön asettamista eriarvoiseen asemaan jonkin henkilöön liittyvän syyn 

perusteella, esim. uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, etninen tausta, kieli, 

vammaisuus ym. Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Syrjintää on myös käsky tai kehotus syrjiä. 

Syrjintä voi olla myös moniperustaista, eli henkilö voi kokea syrjintää eri syistä. Esimerkiksi 

ulkomaalainen vammainen nainen voi joutua syrjityksi ulkomaalaisuutensa, vammaisuutensa tai 

sukupuolensa vuoksi.

Häirintää on henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen 

(syrjinnän perusteet mukana, esim. seksuaalivähemmistöjen tai uskonnon halventaminen). Häiritsevässä 

käytöksessä halvennetaan, nöyryytetään ja luodaan uhkaava ilmapiiri. Häirintää on myös seksuaalinen 

häirintä.



Yhdenvertainen kohtelu

Meille Digitalents Helsingissä on tärkeää, että kaikkia työyhteisömme 

jäseniä kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneita 

noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä (esim. työajat, työolosuhteista 

huolehtiminen tai niinkin arkipäiviäiset asiat, kuten kahvikäytännöt). Kaikki 

työyhteisön jäsenet ovat myös sitoutuneita työskentelemään sen eteen, 

että kaikilla on työpaikassa hyvä olla, kaikilla on työrauha,  eikä ketään 

jätetä tahallaan ulkopuolelle.



1. Epäasiallinen kielenkäyttö ja käytös

Tavoitteet Toimenpiteet

Työpaikan arjessa ei esiinny epäasiallista kielenkäyttöä tai 

käytöstä.

Jatkuva ylläpito. Puheemme on aina ammatillista ja 

epäasiallisuuksia ei puheessa esiinny.. Epäasialliseen 

kielenkäyttöön / käytökseen voi jokainen reilusti puuttua ja 

jokaisella on velvollisuus parantaa kielenkäyttöään / 

käytöstään. Asia otetaan jo perehdytysvaiheessa esille.

Kaikki otetaan huomioon työpaikan puhekulttuurissa.

Huomiota huumorin käytössä ja sarkastisessa kielenkäytössä. 

Osoitetaan tilannetajua. Avataan tarvittaessa asioita. Ei oleteta, 

että ihmiset ymmärtävät humoristiset heitot. Jokainen voi 

rohkeasti kysyä: “mitä tarkoitit tuolla?”

Kaikki tietävät yhteiset käytännöt työpaikalla ja noudattavat 

niitä.

Otetaan huomioon muut työtilassa työskentelijät. Annetaan 

työrauha. Häiritsevä musiikin kuuntelu ja kovaääninen 

kommunikointi minimoidaan. Keittiön säännöt selväksi (esim. 

muiden ihmisten ruoat jätetään rauhaan). Kahvikäytännöt tasa-

arvoiseksi. Madalletaan kynnystä ottaa pelisääntöjen 

noudattaminen puheeksi, jos havaitsee epäkohtia.



2. Toimiva viestintä työyhteisön sisällä

Tavoitteet Toimenpiteet

Edistetään viestintäkanavien käyttöä ja tärkeyttä.

Tärkeistä asioista tiedotus tapahtuu myös kanavien sisällä kirjallisesti, 

jotta jää muistijälki. Perehdytys viestintäkanavien käyttöön. 

Viestintäkanavien synkronointi Digitalentsin ja Academyn välillä. Yhdistetään Slack ja mahdollisesti  muut viestintäkanavat yhteiseksi.

Työpaikan yhteinen guideline.

Kerätään kaikki tärkeä tieto samaan kansioon, joka on kaikkien 

saatavilla. Sinne voisi tulla perehdytys-PPT ja kaikki tärkeät 

dokumentit esim. työaikakysymyksistä ja yhteisistä käytännöistä. 

Otetaan viestinnässä huomioon mahdollisimman hyvin kaikki ihmiset.

Kiinnitetään huomiota selkokielisyyteen sekä työpaikan sisällä, että 

ulospäin. Tiedotuksen selkeys. Osaamisen lisääminen tiedotukseen 

liittyen. 

Selkeytetään viestintää.

Vähennetään jargonian käyttöä. Selitetään tarvittaessa termejä ja 

asiayhteyksiä. Ilmaistaan asiat lyhyesti ja täsmällisesti. Korostamme 

empaattista viestintää. 



3. Työtilojen esteettömyys

Tavoitteet Toimenpiteet

Kiinnitämme enemmän huomiota esteettömyyteen 

kaikkien näkökulmasta.

Toimitilojen remontti tai muutto uusiin toimitiloihin -

Kaikille tilaa tehdä töitä.  Uusissa tiloissa inva-wc. 

Mahdollisuuksien mukaan näkövammaiset otetaan 

parhaalla mahdollisella tavalla huomioon tiloissa.

Panostamme sosiaalitiloihin.

Korostetaan uusien tilojen hankinnassa riittäviä 

sosiaalitiloja. 

Uutta tilaa vuokrattaessa otetaan huomioon esteettömyys 

- haetaan sopivaa tilaa kaikille.

Haetaan tietoja vuokrattavien tilojen esteettömyydestä. 

Keskustellaan työntekijöiden kanssa tulevista tiloista. 



4. Asioiden puheeksi ottaminen ja puheeksi 
ottamisen kynnyksen madaltaminen

Tavoitteet Toimenpiteet

Tuodaan julki mahdollisuus puhua ja ottaa vaikeita 

asioita puheeksi.

Viestitään puheeksi ottamisen tärkeydestä ja 

avoimuudesta yhteisissä palavereissa. Avataan 

työyhteisön sisäisiä rakenteita ja tiedotetaan paremmin 

eri henkilöiden tehtävänkuvista. Rohkaistaan kaikkia 

ottamaan puheeksi epäkohtiakin kenen tahansa kanssa.

Työpaikan tilat tarjoavat mahdollisuuden sensitiivisten 

keskustelun käymiseen.

Muutetaan toimitiloihin, joissa on mahdollisimman paljon 

erilaisia tiloja (myös yksityisyyttä vaativia tiloja). 

Mahdollistetaan nimetön palaute.

Perustetaan anonyymi palautelaatikko/boxi. Nimetään 

luottamushenkilö (HR?), joka käy säännöllisesti 

palautteet läpi ja ottaa asioita tarvittaessa 

jatkokäsittelyyn.



5. Vähemmistöjen yhdenvertaisuus
Tavoitteet Toimenpiteet

Puheessa esiintyvien vähemmistöjä stereotypisoivien, 

väheksyvien ja halventavien ilmaisujen vähentäminen / 

poistaminen

Kaikki työyhteisön jäsenet sitoutuvat asialliseen kielenkäyttöön. 

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus puuttua vähemmistöjä 

syrjivään kielenkäyttöön ja jokaisella on velvollisuus muuttaa 

käytöstään.

Kaikki työyhteisön jäsenet tuntevat, että voivat olla oma itsensä 

töissä

Kiinnitetään huomiota ryhmäyttämiseen ja siihen vaiheeseen, kun uusi 

ihminen tulee mukaan tiimiin/työyhteisöön. Uudet mukaan projekteihin 

(ainakin niin, että he tietävät paremmin, mitä tapahtuu). 

Otetaan paremmin huomioon eri kieliset ihmiset (henkilöt, jotka 

eivät puhu Suomea äidinkielenään)

Tiedotamme, että suomea oppii samalla kun on töissä Digitalentsilla 

(Learning by doing), eli täydellistä suomen kielen osaamista ei 

vaadita. Mahdollisuus saada eri lomakkeita myös englanniksi tai 

mahdollisuus saada apua lomakkeiden täytössä. Kynnys kysyä 

selventäviä asioita matalammaksi, jos jokin on epäselvää. 

Sukupuolettomat WC-tilat

Uusiin tiloihin siirryttäessä varmistamme, että WC:t ovat 

sukupuolettomat. 



6. Sukupuolten välinen tasa-arvo 
rekrytoinnissa

Tavoitteet Toimenpiteet

Tavoite rekrytoinnissa olisi lisätä naisten ja 

muunsukupuolisten osuutta työyhteisön jäsenten 

kokonaismäärästä niin, että lopullinen määrä olisi 50/50 

miehiä ja naisia ja otamme myös huomioon muun 

sukupuoliset rekrytoinnissa mahdollisimman hyvin.

Kohdistetaan Digitalents Helsingin markkinointia naisille. 

Korostetaan, että Digitalents arvostaa moninaisuutta ja 

sukupuoli-identiteetti ei ole este alalle pyrkimiselle. 

Edistetään sukupuolten moninaisuutta työpaikallamme

Tuodaan avoimesti julki sukupuolten moninaisuutta ja 

naisten työtä Digitalentsilla. Viestitään, että sukupuolen 

moninaisuus on tunnistettu ja tunnustettu asia 

Digitalentsilla. 

Kannustetaan naisia ja sukupuolen kirjoon kuuluvia 

hakemaan koodariksi / ICT-tiimiin.

Kampanjat. Tiedotus. Tuodaan aktiivisesti julki, että 

muutkin kuin miehet koodaa.



7. Yhdenvertaisuuden edistäminen yleisesti
Tavoitteet Toimenpiteet

Arkiviestintä: Kaikki antaa palautetta ja kannustaa muita.

Arviointikeskustelut projektien ja yhteisten asioiden kulusta. Palautteen 

antamisen ja vastaanottamisen taitoa korostetaan. 

Yhteisten pelisääntöjen luominen yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi Työyhteisön jäsenten perehdyttäminen ja sitouttaminen (allekirjoitus). 

Edistetään yhdenvertaisuutta näkyvästi

Lisätään yhdenvertaisuusteeman visuaalista näkyvyyttä, esim. julisteilla. 

Some-kampanjat. Tiimipalavereissa voi kysyä “miten kaikilla menee?” 

Avataan tiimien rajoja

Luodaan edellytyksiä tutustua koko työyhteisöön: "sekoitetaan pakkaa". 

Esim. kokkailuryhmä ollut hyvä käytäntö.

Edistetään työyhteisön yhteisöllisyyttä

Annetaan yhteisöllisyydelle tilaa ja mahdollisuuksia (esim. Hyvinvointituokiot 

ym). Tarvitaan jatkossakin henkilö, joka on vastuussa yhteisöllisyyden 

kehittämisestä. 

Jokainen hankkeen työntekijä saa kehuja ja kannustusta. Kehutaan kaikkia julkisissa puheissa ja palavereissa.

Nuorten näkökulmat hankkeen kehittämisessä otetaan 

entistäkin paremmin huomioon.

Nuorten kokemuksia hankkeen toiminnasta kerätään aktiivisesti ja 

kokemuksista saatava hiljainen tieto on näkyvästi mukana hankkeen 

kehittämisessä.


