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Åbo stads likabehandlings- och  
jämställdhetsplan 2022–2023  

– Åbo tillhör alla 

Sammandrag: Det här är Åbo stads lagstadgade likabehandlings- och jämställdhets-

plan 2022–2023. Planen gäller stadens tjänster och verksamhet. I planen fastställs  

likabehandlings- och jämställdhetsmålen för personalen, tillgängligheten och 

nåbarheten samt den operativa serviceproduktionen. 
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Rättslig bakgrund och inledning 

I 6 § i Finlands grundlag fastställs att alla är jämlika och förbjuds alla former av diskrimine-

ring. Enligt lagen ska barn ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som 

gäller dem själva och jämställdhet mellan könen främjas. Kommunernas lagstadgade upp-

gift är att som myndighet främja jämställdhet och likabehandling mellan könen och före-

bygga direkt och indirekt diskriminering. Enligt 1 § i kommunallagen ska kommunen främja 

sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. 

I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) finns bestämmelser om förbu-

det mot diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdheten mellan könen 

samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet: Lagen om jämställd-

het mellan kvinnor och män (609/1986) - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®.  

Enligt lagen om jämställdhet mellan könen ska myndigheterna i all sin verksamhet främja 

jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa 

och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. 

Diskrimineringslagen (1325/2014): Syftet med diskrimineringslagen 1325/2014 -  Upp-

daterad lagstiftning - FINLEX ® är att främja likabehandling och förebygga diskriminering 

samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Myndighet-

erna ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som 

behövs för att främja likabehandling.  

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nat-

ionalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, 

familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon an-

nan omständighet som gäller den enskilde som person. Myndigheterna ska dessutom göra 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325
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sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs för att göra det möjligt för 

personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myn-

digheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmän-

heten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet. 

I Finland har likabehandling och jämställdhet uppnåtts jämförelsevis väl inom flera områ-

den, men fortfarande finns det i praktiken skillnader i välfärden och genomförandet av möj-

ligheter mellan könen och olika minoritetsgrupper.  Skillnader mellan könen påträffas till 

exempel inom hälsa och välfärd, utbildning och den yrkesmässiga fördelningen av utbild-

ningsområden samt samordningen av arbete och familj. Därtill är könsrelaterat våld och 

våld i nära relationer allvarliga problem. 

Målet med främjande av jämställdhet och likabehandling är att genomgående integrera 

dessa i såväl beredningen av ärenden som beslutsfattandet, styrningen och ledningen av 

verksamheten och ekonomin, organiseringen och produktionen av tjänster, arbetsgivar-

uppgifterna och förstärkandet av den lokala livskraften. Därför spelar också förtroende-

valda en viktig roll i främjandet av jämställdhet och likabehandling i och med att de lyfter 

upp ärenden och fattar beslut.  Allt som allt ska det inte handla om separata tilläggsuppgif-

ter, utan om verksamhetssätt som ökar invånarorienteringen, servicekvaliteten och effekti-

viteten genom en bättre inriktning av tjänster.  

 

Bild: Kimmoke-gruppen på naturutflykt. Fotograf Heikki Räisänen. 
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Likabehandlings- och 
jämställdhetsarbetets historia i åbo 

Jämställdheten mellan kvinnor och män är ett av de viktigaste värdena och framgångsfak-

torerna i det finländska välfärdssamhället. Främjandet av jämställdheten mellan könen har 

därför i omfattande utsträckning godkänts som ett samhälleligt mål. Också i Åbo har man 

redan under en längre tid främjat jämställdhet och likabehandling i utvecklingen av olika 

tjänster. Från och med 2006 arbetade alla förvaltningar skilt med denna fråga. Detta gällde 

både personalen och tjänsterna som produceras för kunder.  

År 2007 godkände Åbo den europeiska deklarationen för jämställdhet som underlag för sitt 

eget arbete. Med hjälp av denna deklaration kan kommunerna förstärka sitt engagemang i 

främjandet av jämställdhet i det politiska beslutsfattandet, tjänsteförsörjningen och arbets-

givarrollen samt i hållbar utveckling. Enligt deklarationen är det väsentligt att identifiera 

könsbundna förhandsuppfattningar, stereotypier, förebygga diskriminering som sker på 

flera grunder och främja likabehandling. Tjänsternas kvalitet och produktivitet förbättras då 

man organiserar tjänsterna med hänsyn till aspekterna hos olika invånargrupper, även mi-

noritetsgrupper, utan könsbundna förhandsuppfattningar.   

I början av 2010-talet var målet att genom Kommunförbundets TASE-projekt integrera 

jämställdheten inom kommunsektorn i enlighet med deklarationen för jämställdhet. Då in-

tegrerade Åbo stad jämställdhets- och likabehandlingsaspekten i sin ledning och sitt styr-

ningssystem. Sedan det har jämställdhets- och likabehandlingsarbetet också styrts av sta-

dens gemensamma plan, som följs upp av en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. 

Planerna har granskats och uppdaterats vartannat år. 

Bilaga 1. Exempel på Åbo stads funktioner och tjänster som främjar likabehandling och 

jämställdhet 01/2022. 

Tidigare likabehandlings- och jämställdhetsplaner: 

Planen för jämställdhet och likabehandling 2019–2021 

Planen för jämställdhet och likabehandling 2015–2017 

  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupungin_tasa-arvo-ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2019-2021.pdf
https://ah.turku.fi/kh/2016/0229005x/Images/1438939.pdf
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Bild: Monitori. Fotograf Emmi Modig. 

 

Borgmästarprogrammet och strategin  
i bakgrunden 

Enligt Åbo borgmästarprogram 2021–2025 är Åbo en öppen, handlingskraftig och internat-

ionell stad som anser att dess tvåspråkighet är både en rikedom och en möjlighet för sta-

den. I Åbo främjas likabehandling och jämställdhet för alla människor och i stadens verk-

samhet. 

Enligt Åbos nya stadsstrategi (ssn 7.2.2022 § 53) lotsas det mångkulturella och internat-

ionella Åbo in i 2030-talet enligt principerna för hållbar utveckling. För att öka likabehand-

lingen och jämställdheten ska särskilt de svagare gruppernas och minoritetsgruppernas 

ärenden tas hand om, till exempel vad gäller hälsa och välfärd, minskande av olikvärdighet 

och fattigdom och utbildning. Därför strävar Åbo stad i fortsättningen efter att minska de 

växande hälso- och välfärdsskillnaderna genom ett nytt spetsprojektet för gemenskap, väl-

färd och en balanserad utveckling av bostadsområden (ssn 17.1.2022 § 15). Åtgärderna i 

spetsprojektet syftar till att ta fram lösningar på komplexa utmaningar med ensamhet, 

mentala problem, utslagning, orörlighet och områdesvis segregation. Också med hjälp av 

säkerhetsplanen (ssn 6.9.2021 § 413) strävar staden efter att minska olika, ofta också 
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mycket könsbetingade, vålds- och säkerhetshot. Genom projektet Människorättsstäder 

som genomförs i samarbete med Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi 

(Människorättsstäder | Åbo Akademi (abo.fi)) tas fram information om hur målen för 

hållbar utveckling kan mötas ur de mänskliga rättigheternas synvinkel och ur ett rättighets-

perspektiv. Projektet strävar efter att ta fram ett redskap för staden för att verkställa de 

mänskliga rättigheterna på ett enhetligt sätt. I denna likabehandlings- och jämställdhets-

plan upprepas inte de åtgärder för ökad likabehandling och jämställdhet som vidtas i ovan-

nämnda program eller projekt. 

Enligt stadsstrategin är tjänsterna till för invånarna och målet är att Åboborna kommer att 

vara de nöjdaste storstadsinvånarna 2030. För att uppnå målet har staden förbundit sig till 

värden som ligger till grund för all dess verksamhet.   

I sina värderingar förbinder sig staden till invånar- och kundorientering genom att tillhanda-

hålla högklassiga och lätt tillgängliga tjänster med en positiv attityd och respekt för alla. 

Dessutom förbinder sig staden till att utveckla tjänsterna tillsammans med invånare och 

partner. Ansvar och likabehandling främjas enligt principerna för hållbar utveckling och ge-

nom att fatta beslut utifrån bästa möjliga kunskap. Samtidigt främjar staden gemenskaplig-

het, jämställdhet och likabehandling. Genom aktivt förnyande vill staden vara en nyskap-

ande och djärv föregångare så att samarbetet utgår från uppskattning, öppenhet och tillit. 

Utgångspunkterna för likabehandlings- 

och jämställdhetsplanen 

I enlighet med borgmästarprogrammet vill staden främja likabehandling och jämställdhet 

för alla människor och i stadens verksamhet. Målet för hela stadens nya ledningssystem 

som grundar sig på borgmästarskap är att bättre och mer individuellt beakta kundernas 

behov för att möjliggöra en smidig vardag för invånarna. För att bättre beakta likabehand-

lings- och jämställdhetsperspektiven behövs dessutom olika typer av även ny information 

för en allt bättre informationsbaserad ledning av såväl beslutsfattandet som tjänsterna.  

Med hjälp av planen vill kommittén för jämställdhet och likabehandling göra alla former av 

mångfald bland befolkningen i Åbo till en resurs och styrka. Dessutom vill kommittén föra 

fram likabehandlingsfrämjande verksamhetsmodeller och tjänster som redan finns tillgäng-

liga, samt allt det goda och mångsidiga arbete som staden redan utför.  Med hjälp av åt-

gärderna i likabehandlings- och jämställdhetsplanen strävar staden efter att ännu bättre 

beakta situationerna och synpunkterna hos särskilt olika minoritetsgrupper och befolk-

ningsgrupper som av någon anledning har en svagare ställning då den fattar beslut och 

https://www.abo.fi/projekt/manniskorattsstader/
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planerar sina tjänster. Därför strävar staden efter att anpassa principerna för rimliga an-

passningar och positiv särbehandling för att främja en likabehandling i praktiken. 

Åbo stad har långsiktigt arbetat för att främja personalens välbefinnande utgående från 

staden personalstrategi. Likabehandlings- och jämställdhetsplanen för personalen styr det 

personalpolitiska arbetet i främjandet av ett likvärdigt och jämlikt arbetsliv. De åtgärder i 

planen som riktar sig till personalen främjar bl.a. anpassningen av arbete och familjeliv, en 

likvärdig och jämlik rekrytering, icke-diskriminerande arbetsförhållanden samt förstärkt ly-

hördhet för likabehandling och jämställdhetsfrågor. 

Åbo stad har fastställt mål för planperioden för att främja den operativa likabehandlingen 

och jämställdheten när det gäller såväl personalen som tillgängligheten och nåbarheten 

samt den operativa serviceproduktionen. Dessutom har staden fastställt utvecklingsåtgär-

der och ansvarsparter för målen. Mål, åtgärder och ansvarsparter presenteras i de följande 

avsnitten. Huvudansvariga för genomförandet har angetts med fet stil i tabellerna för främ-

jande av tillgänglighet och nåbarhet samt funktionell likabehandling och jämställdhet. 

 

 

 

 

Bild: Salutorgets Monitori. Fotograf Petteri Mäntysaari. 
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Likabehandlings- och jämställdhets-
plan för personalen 
 

Mål Åtgärder Ansvarliga parter Uppföljningsmätare 

Rekrytering 
 
Anonym lönejämförelse 
och anonym rekrytering  
tillämpas regelbundet.  
Anonym rekrytering  
används som standard. 
 
Högskolepraktikplatser  
riktas till personer med  
invandrarbakgrund och 
funktionsnedsättning samt 
till partiellt arbetsföra  
personer. 

 
 
För att säkerställa en lik-
värdig rekrytering tillämpar 
de närmaste cheferna ano-
nym rekrytering. 
 
 
För högskolepraktiker re-
serveras 2 platser för hög-
skolestuderande med in-
vandrarbakgrund och 2 
platser för högskolestu-
derande med funktionsned-
sättning. 

 
 
Rekryteringsparter 
 
 
 
 
 
Gemensamma 
personaltjänster 

 
 
Barometer för närm-
aste chefer 
Uppgift om använd-
ningen av rekryte-
ringssystemet  
 
Uppgift om högsko-
lepraktiker 

Att utvecklas och avan-
cera i arbetslivet  
 
Vi f rämjar möjligheterna för 
alla att avancera i arbetsli-
vet och placeras i olika 
uppgifter, oavsett kön. 
 
Vi f rämjar en likvärdig till-
gång till utbildning. 

 
 
 
Vi säkerställer att alla har 
en möjlighet att utveckla 
sina kunskaper. 
 
 
Vi uppmuntrar de anställda 
att bygga upp sina egna 
karriärvägar. 

 
 
 
De närmaste che-
ferna, 
Ledningen, Ge-
mensamma perso-
naltjänster, Perso-
nalen 

 
 
 
Stadsdirektörens och 
sektorernas lednings-
gruppers andel M/K, 
besatta uppgifter 
Uppgifter om delta-
gande i utbildningar 
Kommun 10; fortbild-
ningens tillräcklighet 

Lön 
 
För arbetsuppgifter som är 
likvärdiga i f råga om deras 
svårighetsgrad utbetalas 
samma lön oberoende av 
kön. 
 
Olika lönetillägg och löneut-
vecklingen riktas rättvist till 
alla anställda. 

 
 
Lönesystemen och deras 
transparens vidareutveck-
las i samarbete med repre-
sentanter för personalen. 
 

 
 
Gemensamma 
personaltjänster 

 
 
Lönekartläggning 
Fördelningen av per-
sonliga tillägg per av-
talsområde K/M 

Anpassning av arbete 
och familjeliv 
 
Vi gör det lättare för våra 
anställda att anpassa arbe-
tet och familjelivet genom 
arbets- och arbetstidsar-
rangemang. 
 

 
 
 
Arbets- och arbetstidsar-
rangemangen tas jämlikt i 
beaktande på arbetsplat-
serna. 
 
Vi skapar en human ar-
betskultur där vi strävar ef -
ter att beakta individuella 
livssituationer. 
 

 
 
 
De närmaste che-
ferna, Gemen-
samma personal-
tjänster 

 
 
 
Deltidsanställning %-
andel K/M 
 
Utnyttjande av famil-
jeledigheter 



 

Åbo stads likabehandlings- och jämställdhetsplan 2022–2023                              10 

Mobbning, diskriminering 
och sexuella trakasserier 
 
Nolltolerans för allt osakligt 
beteende. 
De negativa erfarenheterna 
minskar. 

 
 
 
De närmaste cheferna och 
personalen känner till sta-
dens verksamhetsmodeller 
och kan ta upp olika saker 
till diskussion. 
 
Säkerställs att modellerna 
är uppdaterade och välfun-
gerande. 

 
 
 
Personalen, Led-
ningen,  
Gemensamma 
personaltjänster 

 
 
 
Resultaten f rån  
Kommun 10-enkäten 
och mellanenkäten 
 
Resultaten f rån baro-
metern för närmaste 
chefer 

Icke-diskriminerande  
arbetsförhållanden 
 
Arbetsförhållandena  
utvecklas med beaktande 
av könsmångfalden. 
 
Icke-diskriminering beaktas 
i terminologin, kommunikat-
ionen och språkbruket. 

 
 
 
Säkerställs att ingen  
diskrimineras på grund av  
lokalitetslösningar. 
 
Vi strävar ef ter att i mån av 
möjlighet främja könsne-
utrala begrepp och titlar. 

 
 
 
Lokalitetstjänster 
 
 
Kommunikation, 
Gemensamma 
personaltjänster, 
Ledningen 

 
 
 
Uppgift som fås från  
lokalplaneringen 
 
 
Genomförda titeländ-
ringar 

Ledarskap och  
arbetsklimat 
 
Ledningen uppskattar och 
coachar var och en. 
 
 
Arbetsgemenskapen är en 
resurs. 

 
 
 
De närmaste chefernas 
kompetens förstärks ge-
nom utbildning och kurser. 
 
Mätaruppgifterna f rån le-
darskap och arbetsklimat 
utnyttjas i utvecklingen och 
missförhållanden åtgärdas 
modigt. 
Arbetsgemenskapernas 
positiva insatsberedskap 
stöds. 

 
 
 
Gemensamma 
personaltjänster 
 
 
De närmaste che-
ferna, Ledningen, 
Personalen 

 
 
 
Kommun 10-resulta-
ten: arbetsklimat, 
rättvist ledarskap, 
coachande ledar-
skap; kompetens och 
samarbete. 
Kommunen 10; ar-
betsgemenskapens 
funktion 

Ökning av medveten-
heten om likabehandling 
och jämställdhet 
 
Åbo stads personal får 
bättre kännedom om frågor 
kring likabehandling och 
jämställdhet. 

 
 
 
 
Utbildning i bemötande  
Regnbågsutbildning  
Topaasia likabehandlings-
spel. 

 
 
 
 
Gemensamma 
personaltjänster, 
Hyte-teamet, De 
närmaste cheferna 

 
 
 
 
Antal deltagare i ut-
bildningarna 
 
Antal spelade spel 
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Likabehandlings- och jämställdhets-
plan för tillgänglighet och nåbarhet 

Mål  Åtgärder Ansvariga parter Uppföljningsmätare 

Införande av till-
gänglighetsanvis-
ningar, tillgänglig-
hetsutredningen och 
tillgänglighetsplanen 
i of fentliga nybygg-
nader, ombyggna-
der och reparations-
byggnader med 
hänsyn även till byg-
gandet av service-
byggnader. 
 
Tillgänglighetsutbild-
ningar. 
 
 
 
 
 
Utveckling av till-
gänglighetsinformat-
ionen.  
 
 
 
Utbildningssamar-
bete 

Införande av tillgänglighetsan-
visningen, tillgänglighetsutred-
ningen och tillgänglighetspla-
nen 2022–2023 i tillståndsfa-
sen av byggnadstillsynens för-
handsförhandlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
Stadens interna tillgänglighets-
utbildningar i anslutning till in-
förandet av tillgänglighetsan-
visningen, tillgänglighetsutred-
ningen och tillgänglighetspla-
nen 2023. 
 
Utvecklingssamarbete för att 
förbättra tillgången till tillgäng-
lighetsinformation på bygg-
nadstillsynens och stadens 
webbplatser. 
 
Kartläggning av utbildnings-
samarbete med byggnadstek-
niken vid Åbo yrkeshögskola. 

Stadsmiljö/bygg-
nadstillsyn, tillgäng-
lighetskoordinatorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadsmiljö/bygg-
nadstillsyn, tillgäng-
lighetskoordinatorn, 
utomstående utbil-
dare/konsult.  
 
 
Stadsmiljö/bygg-
nadstillsynens till-
ståndsrådgivning, 
tillgänglighetskoor-
dinatorn. 
 
Tillgänglighetskoor-
dinatorn, läroanstalt. 

Of fentliga objekt som 
konstaterats efter att 
tillgänglighetsanvis-
ningen tagits i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal utbildningar 
som ordnats. 
 
 
 
 
 
Genomfört och ibruk-
taget genomförande. 
 
 
 
 
Fastställande av ut-
bildningsbehovet. 
 

Verkställande av till-
gänglighetsdirektivet 
https://stm.fi/sv/till
ganglighetsdirekti-
vet och tillgänglig-
hetskraven gällande 
tillämpandet av 
punkt 4 i artikel 4 
vad gäller den 
byggda miljön där 
tjänster som ingår i 
direktivets tillämp-
ningsområde er-
bjuds. 

Kartläggning av tillgänglighets-
direktivets krav gällande sta-
dens byggda miljö. 
 
https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32019L0882&from=EN 
L151/112 
Direktivet kompletterar författ-
ningsgrunden som styr mar-
kanvändningen och byggandet 
och riktar sig framför allt till så-
väl elektroniska som fysiska 
tjänster. Tillgänglighetskraven 
ska vara i kraf t 28.6.2022. Be-
stämmelserna tillämpas fr.o.m. 
28.6.2025. 

Tillgänglighetskoor-
dinatorn, Stads-
miljö/byggnadstillsy-
nen. 

Sammanfattning 
av/rapport om kart-
läggningen. 

Samarbete gällande 
tillgängligheten i vin-
terunderhållet av 
Åbo centrumområde 

Fortsatt samarbete med till-
gänglighetsrådet, stads-
miljö/underhållet. 
 
Utvidgande av samarbetet med 
Fastighetsförbundet. 

Stadsmiljö/under-
håll, tillgänglighetsko-
ordinatorn, tillgänglig-
hetsrådet, Fastighets-
förbundet, utomstå-
ende konsult. 

Rapport/plan/anvis-
ningar 

https://stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet
https://stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet
https://stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
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Kartläggning av faktorer som 
påverkar tillgängligheten, ut-
veckling av avgörandepraxis. 

”TurkuSE” - nåbara 
och tillgängliga loka-
ler 
 
Staden ska erbjuda 
nåbara och tillgäng-
liga lokaler för invå-
nare och organisat-
ioner. I lokalerna 
kan invånarna t.ex. 
delta i stadens eve-
nemang gällande 
detaljplanering o.d. 
Invånarna ska till-
handahållas möjlig-
het att ordna t.ex. 
möten och klubb-
verksamhet på egen 
bekostnad i ovan-
nämnda lokaler. 

Ny kartläggning av de valda 
”TurkuSE”-lokalerna. Utvärde-
ring av kostnaderna och ge-
nomförandet av eventuella 
ändringsarbeten. 
 
Eventuella ändrings-/reparat-
ionstidtabeller för samt plane-
ring och genomförande av de 
valda ”TurkuSE”-lokalerna. 
 
Tillgänglighetsgranskningar i 
ovannämnda lokaler. 
 
 
 
Tillgänglighetsuppgifter läggs 
till på verksamhetsställenas 
webbplatser och Åbo stads 
servicekarta. Bokningssyste-
met Varaamo läggs till/skapas. 
 
Valda lokaler 2022–2023: 
Huvudbiblioteket, allaktivitets-
husen Ypsilon och Syvälahti, 
Aunela bibliotek och ung-
domslokal, skolorna Puolalan 
koulu, Hepokullan koulu och 
Katariinan koulu och Brahesko-
lan, Rosenkvarteret, Ru-
nosbackens äldreomsorgscen-
tral, Kråkkärrets ungdomslokal. 

Koncernförvalt-
ningen/lokalitets-
tjänsterna, tillgäng-
lighetskoordinatorn, 
projektanställda/prak-
tikanter 
Koncernförvalt-
ningen/lokalitets-
tjänsterna. 
 
 
Tillgänglighetskoor-
dinatorn, Koncernför-
valtningen/lokalitets-
tjänsterna 
 
Koncernförvalt-
ningen/lokalitets-
tjänsterna, 
Digitala tjänster, 
Koncernförvalt-
ningen/organiserings-
funktionen. 
 

Antal lokaler som 
kartlagts på nytt.  
 
 
 
 
Antal lokaler som ge-
nomförts. 
 
 
 
Utlåtanden om till-
gänglighetsgransk-
ningar. 
 
 
Antal genomförd och 
of fentliggjord geo-
data. Lokaler som 
lagts till i bokningssy-
stemet. 
 
Avsikten är att de 
f ramtida ”TurkuSE”-
tilläggslokalerna väljs 
i samband med byg-
gandet av nybyggna-
der i staden 2024– 
 

Tillsättande av en 
tillgänglighetsar-
betsgrupp vid ser-
vicehelheten för 
stadsmiljön 
 

Möten/sammanträden 
 
Arbetsgruppens uppgift/mål är 
att förbättra informations-
gången mellan olika enheter 
och att utveckla verksamhets-
sätt särskilt med tanke på till-
gängligheten och nåbarheten 
samt kommuninvånarnas var-
dagsmiljö.  
 

Stadsmiljö, Koncern-
förvaltningen/lokali-
tetstjänsterna, till-
gänglighetskoordina-
torn, utomstående 
konsult (tillgänglig-
hetsrådet). 
 

Antal träf far som ord-
nats, uppgörande av 
en separat tillgänglig-
hetsanvisning för 
stadsmiljösektorn. 

Införande av Toa-
passet ®. 
https://ibd.fi/pa-
svenska/toapass/ 
Stadens kundser-
viceställen. 
 

Kartläggning av toaletter och 
handikapptoaletter vid stadens 
kundserviceställen och val av 
lämpliga lokaler för ändamålet 
(med undantag av lokaler som 
kräver ändringar). 
Ovannämnda lokaler läggs till 
på verksamhetsställenas 
webbplatser och Åbo stads 
servicekarta och guidning. 
Meddelande om användnings-
möjlighet vid verksamhetsstäl-
let och fogande av 

Tillgänglighetskoor-
dinatorn, Koncern-
förvaltningen/lokali-
tetstjänsterna, (pro-
jektanställda/prakti-
kanter). 
 
 
Koncernförvalt-
ningen/lokalitets-
tjänsterna, Digitala 
tjänster, 

Antal kartlagda kund-
serviceställen som 
lämpar sig för ända-
målet 
 
 
 
Antal genomförd och 
of fentliggjord geo-
data. 

https://ibd.fi/pa-svenska/toapass/
https://ibd.fi/pa-svenska/toapass/
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verksamhetsstället till IBD ja 
muut suolistosairaudet ry:s för-
teckning. 

Servicehelheten för 
f ritid/dragnings-
kraf t/stadsguid-
ning/projektchefen. 

Projektet TYMI-Tur-
vallisempi 
ympäristö ikäihmi-
sille (ung. Tryggare 
omgivning för äldre) 
 
Förbättrande av den 
allmänna säker-
heten och tillgäng-
ligheten i anslutning 
till tillfälliga trafikar-
rangemang på 
byggplatser.  

Beaktande av tillgängligheten i 
TYMI-projektet. 

Stadsmiljö/Service-
området för mobili-
tetstjänster/service-
området för stads-
mobilitetslösningar 
och stadsbyg-
gande/underhåll, till-
gänglighetskoordina-
torn, (tillgänglighetsrå-
det). 

Genomförda anvis-
ningar som tagits i 
bruk. 

Tillsättande av ett 
samarbetsnätverk 
för det nordiska till-
gänglighetsarbetet 
 
Åbos nordiska 
vänorter: Göteborg, 
Aarhus, Bergen 

Tillsättande av ett tillgänglig-
hetsnätverk och inledande av 
tillgänglighetssamarbete. 
 
 
 
 
 
 
Inledande av ett samarbete 
mellan vänorternas handikapp-
råd. 

Tillgänglighetskoor-
dinatorn, Koncernför-
valtningen/lokalitets-
tjänsterna, Stadsmil-
jöns verksamhetsom-
råde, Servicehelheten 
för f ritid/dragnings-
kraf t/stadsguidning. 
 
Åbo handikappråd, 
tillgänglighetskoordi-
natorn. 

Verksamheten/nät-
verket tillsatt och 
samarbetet inletts. 
 
 
 
 
 
 
Verksamheten/nät-
verket tillsatt och 
samarbetet inletts. 

Beaktande av till-
gängligheten i sam-
band med stads-
guidningen (kon-
cept) vid ny-, repa-
rations- och änd-
ringsbyggande.  

Vid guidningen och i dess pla-
nering och genomförande be-
aktas alltid tillgänglighetskra-
ven. 
 
Utarbetande av anvisningar för 
taktil guidning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anvisningar för fastighetsguid-
ning. 

Servicehelheten för  
fritid/dragnings-
kraft/stadsguid-
ning/projektchefen. 
 
Koncernförvalt-
ningen/lokalitets-
tjänsterna, Stads-
miljö/byggherreverk-
samhet för loka-
ler/arkitekten, till-
gänglighetskoordi-
natorn, konsultering, 
Servicehelheten för 
f ritid/dragnings-
kraf t/stadsguid-
ning/projektchefen, 
konsultering. 
 
Stadsmiljö/byggher-
reverksamhet för lo-
kaler/arkitekten, Ser-
vicehelheten för f ri-
tid/dragnings-
kraf t/stadsguid-
ning/projektchefen, till-
gänglighetskoordina-
torn. 

Antal genomförda 
guidningar. 
 
 
 
Genomförda anvis-
ningar som tagits i 
bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförda anvis-
ningar som tagits i 
bruk. 
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Operativ likabehandlings- och 
jämställdhetsplan för 

serviceproduktionen 

Mål  Åtgärder Ansvariga parter Uppföljningsmätare 

Informationsbaserad 
ledning av likabe-
handlings- och jäm-
ställdhetsverksam-
heten 

Uppbyggande av ett uppgifts-
underlag för uppföljnings-
mätarna. 

Informationstjäns-
terna vid koncernför-
valtningens gemen-
samma tjänster och 
organiseringsfunktion-
ens hyte-team  

Utvecklingen av  
mätarna påbörjats, 1 
versionen färdig under 
2023 

Utvecklingen av 
tjänster som främjar 
jämställdhet och lik-
ställdhet sporras 

Kommittén för likabehandling 
och jämställdhet utlyser en 
årlig tävling och delar ut ett 
pris. 

Kommittén för  
likabehandling och 
jämställdhet 

Beredning inför täv-
lingen 2022, utlysning 
av tävlingen 2023 

Ökad handledning 
av och kunskap hos 
kommuninvånarna 
för att främja likabe-
handling 

Servicehandledning och råd i 
användningen av digitala 
tjänster och digital utrustning 
och i ifyllandet av blanketter 
vid serviceställen med låg 
tröskel, t.ex. förortsstugorna, 
i de olika stadsdelarna. 
 
Ständig kommunikation om 
mångfalden av delaktighets-
metoder: verkstäder, evene-
mang, meddelanden och 
upplysning om kundbetjä-
ningsställen. 

Hyte-teamet vid kon-
cernförvaltningens 
organiseringsfunkt-
ion,kommunikation och 
marknadsföring, kund-
tjänst,serviceområden, 
organisationer, påverk-
ningsgrupper 
 

Antal evenemang i 
olika stadsdelar 
 
 
 
 
 
 
Antal kommunikations-
åtgärder 
 
 

Beaktande av situat-
ioner och syn-
punkter hos befolk-
ningsgrupper som 
har en svagare ställ-
ning och minoritets-
grupper i såväl be-
slutsfattandet som 
planeringen av 
tjänster 

Samarbetet med likabehand-
lingsaktörerna i Åbo utveck-
las och nödvändiga syn-
punkter vidarebefordras via 
kommittén för likabehandling 
och jämställdhet. 
 
Planering av genomförandet 
av åtgärderna i det nationella 
politiska programmet avse-
ende romer i Åboområdet. 
 
Könsneutrala omklädnings- 
och duschrum och toaletter 
beaktas i stadens anvis-
ningar för lokalitetsplanering 
samt i planerna för nya loka-
ler och lokaler som saneras.  
 
Segregationen i bostadsom-
råden förebyggs och avveck-
las. Den jämställda stadsut-
vecklingen utökas med hjälp 
av aktiv markanvändningspo-
litik. 

Hyte-teamet vid kon-
cernförvaltningens 
organiseringsfunkt-
ion, sekreterarna för 
påverkningsgrupperna, 
påverkningsgrupperna 
samt kommittén för li-
kabehandling och jäm-
ställdhet 
 
Hyte-teamet vid kon-
cernförvaltningens 
organiseringsfunkt-
ion, serviceområden 
 
Lokalitetstjänsterna 
vid koncernförvalt-
ningen, Serviceområ-
det för stadsbyg-
gande/byggherreverk-
samhet för lokaler 

Samarbetsplan upp-
gjord under våren 
2022, 
samarbetet inletts hös-
ten 2022  
 
 
 
 
 
Bakgrundsutredning 
2022, åtgärder fast-
ställts före början av 
2023 
 
Anvisningar uppgjorts 
under 2022 
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Beaktande av  
situationer och  
synpunkter hos be-
folkningsgrupper 
som har en svagare 
ställning och olika 
minoritetsgrupper i 
såväl beslutsfattan-
det som planeringen 
av tjänster 
 

Kommunikationen görs till-
gängligare med hänsyn till 
minoritetsgrupperna för att 
nya användare ska börja an-
vända tjänsterna. 
 
De digitala tjänsterna utveck-
las för att öka tjänsternas till-
gänglighet. 
 
Avgiftsfria funktioner och 
evenemang ordnas som är 
öppna för alla oberoende av 
socioekonomisk ställning. 
 
En likabehandlings- och jäm-
ställdhetsgrupp sammankal-
las vid servicehelheten för f ri-
tid, vars uppgift är att ut-
veckla jämställdhets- och li-
kabehandlingsärendena inom 
servicehelheten. 
 
Kundservicen görs jämlikare 
genom att utnyttja Majakka-
utbildningen. 

Servicehelheten för 
fritid 

Antal besökare, rap-
porter om utfallet 
 
 
 
 
Rapporter om utfallet 
 
 
 
Antal funktioner och 
evenemang, rapporter 
om utfallet 
 
 
Sammankallande av 
grupp 
 
 
 
 
 
 
Kundrespons 

Beaktande av situat-
ioner och syn-
punkter hos befolk-
ningsgrupper som 
har en svagare ställ-
ning och olika mino-
ritetsgrupper i såväl 
beslutsfattandet 
som planeringen av 
tjänster  
 

Som ett resultat av projektet 
för att minska skolsegregat-
ion (25.11.2021–23.12.2023) 
uppstår en vägkarta inklusive 
mätare över åtgärder för att 
förebygga skolsegregation. 
 
 
Spetsprojektet för kompe-
tens: en utredning av diffe-
rentiering och segregations-
utveckling utarbetas med 
kompetens, utbildning och 
förmågor som synvinkel. 
 
Projektet Krävande särskilt 
stöd i ett tidigt skede i Egent-
liga Finland för barn som har 
behov av särskilt stöd redan 
inom småbarnspedagogiken: 
verksamhetsmodeller och 
verksamhetskulturen för 
mångprofessionellt samar-
bete utvecklas med beak-
tande av den kommande 
ändringen av lagen om små-
barnspedagogik och kommu-
nernas behov. 
 
Jämlikhetsfinansiering: 
stödet riktas till de skolor och 
förskoleundervisningsgrupper 
som f inns i verksamhetsom-
råden där hemmets stöd till 
skolgången är mindre än nor-
malt på grund av föräldrarnas 

Ledningsgruppen för 
servicehelheten för 
fostran och undervis-
ning,  
projektchefen, spar-
ringsgrupp på stads-
nivå 
 
Projektchefen för 
spetsprojektet 
 
 
 
 
 
Småbarnspedagogik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Småbarnspedagogik 
Grundläggande ut-
bildning 
 
 
 
 

Mätare för projektens 
ef fektivitet 
 
 
Utarbetandet av mä-
tare pågår fortfarande 
 
 
Utredningen klar 2023 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av utfallet 
av projektets mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport om stödet 
f rån jämlikhetspengen 
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arbetslöshet, låga utbild-
ningsnivå eller bristfälliga 
språkkunskaper. Syftet är att 
skapa bestående verksam-
hetsmodeller för att säker-
ställa jämställdhet och likabe-
handling i utbildningen. 
 
I gymnasiets läroplan fram-
lyf ts likabehandling och den 
språkliga medvetenheten S2. 
 
Personalens kompetens 
f rämjas genom att ordna ut-
bildningar och verkstäder om 
likabehandling, jämställdhet 
och könsmångfalden samt 
normmedveten pedagogik. 
Vi förebygger våld, mobbning 
och trakasserier och vidtar 
åtgärder: 1) En mobbnings- 
och trakasseringsanmälan ut-
arbetas i Wilma och en be-
handlingsprocess fastställs, 
2) Vid läroanstalterna utses 
en kontaktperson gällande 
mobbning och trakasserier, 
3) En högklassig växelverkan 
beskrivs såväl mellan de stu-
derande som mellan de stu-
derande och personalen. 
 
Svenskspråkiga daghem och 
skolor planeras så att de lig-
ger invid goda trafikförbindel-
ser och kan nås såväl med 
kollektivtrafiken som med cy-
kel och till fots.  
 
 
Utveckling av den mångkultu-
rella undervisningen/integrat-
ion: skolorna ordnar föräldra-
möten på det egna språket, 
olika evenemang (t.ex. Vård-
nadshavarna på besök i sko-
lan), kommunikationen till 
vårdnadshavarna till barn 
med invandrarbakgrund ut-
vecklas på olika språk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnasieutbildning 
 
 
 
Yrkesutbildning 
 
 
 
 
 
Yrkesutbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den grundläggande 
utbildningen, små-
barnspedagogiken, 
Koncernförvalt-
ningen/Organiserings-
funktionerna/Planering 
av servicenätet 
 
Ledningsgruppen för 
servicehelheten för 
fostran och undervis-
ning och informationen 
tillsammans 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antal evenemang, an-
tal deltagare 
 
 
Antal evenemang 
 
 
 
 
 
Sätt att ingripa, proto-
koll och samarbetspar-
ter, dokumentation 
fastställts på TAI:s 
nivå, vad händer ef ter 
anmälan 
 
Personer fastställts 
 
Beskrivning gjorts 
 
 
 
 
Det svenskspråkiga 
servicenätet kartlagts 
2022 
 
 
 
 
 
Antal föräldramöten 
och meddelanden på 
det egna språket/ut-
värdering av tillräcklig-
heten varje år 

Beaktande av situat-
ioner och syn-
punkter hos befolk-
ningsgrupper som 
har en svagare ställ-
ning och olika mino-
ritetsgrupper i såväl 
beslutsfattandet 
som planeringen av 
tjänster 
 

Tjänster säkerställs för alla 
befolkningsgrupper med hjälp 
av servicehandledning, ge-
nom att beakta könsmångfal-
den i tjänsterna och genom 
att fästa särskild uppmärk-
samhet vid att informationen 
om tjänsterna är uppdaterad 
2022. Brister åtgärdas ge-
nom utbildningar. 
 

Servicehelheten för 
välfärd 
Direktören för ser-
viceområdet för fa-
milje- och socialtjäns-
ter, direktörerna för an-
svarsområden 

Kundrespons på hän-
visningen till tjänster 
 
Kundrespons 
Kommun10 
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Kundens rätt till medinfly-
tande i beslutsfattande som 
rör hen självt realiseras ge-
nom användningen av kund-
råd bl.a. vid barnskyddsan-
stalter, särskild uppmärksam-
het fästs vid ökad använd-
ning av delaktiggörande 
dokumentation, hörande av 
barn och unga samt möjlig-
heten för klienter inom miss-
brukar- och mentalvården att 
bli hörda. 

Uppdaterade klientpla-
ner, genomförda kund-
råd 

Beaktande av situat-
ioner och syn-
punkter hos befolk-
ningsgrupper som 
har en svagare ställ-
ning och olika mino-
ritetsgrupper i såväl 
beslutsfattandet 
som planeringen av 
tjänster 
 

Centraliserad hänvisning till 
rehabiliteringscenter och ut-
värdering av rehabiliterings-
behovet tagits i bruk 2021 för 
att förbättra likabehandling. 
Implementeringen och vida-
reutvecklingen av verksam-
heten tillsammans med sam-
arbetsparter fortsätter 2022. 
 
Förtydligande av principerna 
för fysioterapi/vardagsrehabi-
litering. 
 
Utreds sätt att göra tidsbok-
ningen mer tillgänglig. Sär-
skild uppmärksamhet fästs 
vid kundrespons på bemö-
tandet av kunder år 2022. 

Servicehelheten för 
välfärd/ 
Direktören för ser-
viceområdet för häl-
sovård, direktörerna 
för ansvarsområden 

Har genomförts/har 
inte genomförts 

Beaktande av situat-
ioner och syn-
punkter hos befolk-
ningsgrupper som 
har en svagare ställ-
ning och olika mino-
ritetsgrupper i såväl 
beslutsfattandet 
som planeringen av 
tjänster 

Genom en koncentrering av 
servicehandledningen och 
Sas-verksamheten säker-
ställs en jämställd och likvär-
dig bedömning av servicebe-
hovet och beviljande av 
tjänsten.  
 
 
I all bedömning av servicebe-
hovet beaktas klientens so-
cioekonomiska helhetssituat-
ion och därmed beaktas även 
synpunkterna hos dem som 
har det sämst ställt då beslut 
fattas.  
 
På basis av kundrespons 
väljs regionala utvecklings-
projekt, och de anställdas in-
satser för att förbättra utma-
nande förhållanden hos en-
skilda klienter beaktas i belö-
ningssystemet. 

Servicehelheten för 
välfärd/ Direktören för 
serviceområdet för 
äldreomsorg och 
handikappservice, di-
rektörerna för ansvars-
områden, Öppenvårds-
chefen 
 
Direktören för boende-
servicen 
 
Direktören för handi-
kappservicen 

Kundrespons 
 
Närståendeenkäter 

  



 

Åbo stads likabehandlings- och jämställdhetsplan 2022–2023                              18 

Bilaga 1: Exempel på Åbo stads funktioner och tjänster 

som främjar likabehandling och jämställdhet 01/2022. 
   

- Grunden för invånarorienterad verksamhet: verksamhetsmodellen för delaktighet. 

Man vill göra invånarna delaktiga i utvecklingen av staden och tjänsterna med hjälp av 

olika metoder för delaktighet: Delaktighet i Åbo – Många sätt att påverka | Turku.fi.  

Digital delaktighet möjliggör delaktighet för dem som inte kan eller vill delta i fysiska till-

ställningar.  Exempel: Invånarbudgeten (https://asukasbudjetti.turku.fi/?locale=sv),  

Säg din åsikt (https://kerrokantasi.turku.fi/?lang=sv)  och Regionalt arbete Aluetyö | 

Turku.fi  

- Invånarna har möjlighet att ge feedback på stadens tjänster med hjälp av en kartbaserad 

responskanal: Ge feedback - Åbos feedbackstjänst (turku.fi) 

- De digitala tjänsternas tillgänglighet förbättras kontinuerligt och personalens kompetens 

ökas med hjälp av utbildningar, man har också satsat på handledning i digitala tjänster:  

Digital rådgivning och användarhandledning för datorer och mobila enheter | 

Turku.fi 

- Resurser för serviceställen för invandrare och rådgivning på det egna språket.  Exempel: 

International House Turku/Infotorget – rådgivning med låg tröskel | Turku.fi och  

Coronainformation och stöd för invandrare | Turku.fi 

- Det finns också tolkar för många olika behov, antingen på plats eller på distans:  

 Tolkningstjänster | Turku.fi 

- Tillgången till lokaler främjas med hjälp av tillgänglighetsombudsmannen och tillgänglig-

hetsrådet: Tillgänglighetsrådet utvecklar ett tillgängligt Åbo | Turku.fi och delaktig-

heten i tjänsterna underlättas ur ett tillgänglighetsperspektiv genom att informera om vik-

tiga perspektiv: Tillgänglighet | Wäinö Aaltonens museum (wam.fi) 

- Via påverkningsgrupperna (personer med funktionsnedsättning, äldre, barn, unga, kultu-

rell mångfald) blir olika befolkningsgruppers synpunkter hörda i beredningen av ärenden 

och beslutsfattandet: Påverkningsgrupper | Turku.fi 

- Utvecklingen av tjänsterna och verksamheten leds och inriktas genom olika styrdoku-

ment för att bättre beakta olika befolkningsgrupper eller olika utmaningar i utvecklingen av 

tjänsterna.   

Exempel på befolkningsgrupper: välfärdsplan för barn och unga: Åbo stads välfärdsplan 

för barn och unga 2020–2023 (turku.fi) och Finlands UNICEF:s verksamhetsmodell 

Barnvänlig kommun:  Åbo är en barnvänlig kommun | Turku.fi.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupungin_osallisuuden_toimintamalli_final.pdf
https://www.turku.fi/sv/aboborna-kan-paverka-pa-manga-olika-satt
https://asukasbudjetti.turku.fi/?locale=sv
https://kerrokantasi.turku.fi/?lang=sv
https://www.turku.fi/aluetyo
https://www.turku.fi/aluetyo
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/sv
https://www.turku.fi/ota-yhteytta/neuvonta/digi-tuella-digitaalisuus-haltuun/digineuvontaa-ja-tietokoneiden-seka
https://www.turku.fi/ota-yhteytta/neuvonta/digi-tuella-digitaalisuus-haltuun/digineuvontaa-ja-tietokoneiden-seka
https://www.turku.fi/sv/infotorg
https://www.turku.fi/sv/invandrare-corona
https://www.turku.fi/palvelut/tulkkauspalvelut
https://www.turku.fi/sv/nyhet/2019-10-08_tillganglighetsradet-utvecklar-ett-tillgangligt-abo
https://www.wam.fi/sv/wam-abo-stads-konstmuseum/valkommen-till-museet/tillganglighet
https://www.turku.fi/paatoksenteko/vaikuttajaryhmat
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_turku.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_turku.pdf
https://www.turku.fi/turku-lapsiystavallinen-kunta
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Exempel på program som svarar på särskilda utmaningar:  Åbo stads säkerhetsplan 

2021–2024:  Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024.pdf (sisainentur-

vallisuus.fi) och Utredning om och plan för att minska bostadslösheten:  1679164.pdf 

(turku.fi) 

Exempel på beaktandet av särskilda målgrupper i tjänsterna Fritidssektorns Kimmoke-

armband | Turku.fi och WAM:s Spektrum-utställning om mångfalden av kön och sexuali-

tet, genomförd av Åbo museitjänster för att främja likabehandling: Spektrum – Kön och 

sexualitet i samtidskonstena | Wäinö Aaltonens museum (wam.fi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Kimmoke-gruppen vid Åbo slott. Fotograf Heikki Räisänen. 

https://sisainenturvallisuus.fi/documents/8347581/14440945/Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024/99ce53e2-e28d-5f10-f8fe-f61e2b694db7/Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024.pdf?version=1.0&t=1631275248035
https://sisainenturvallisuus.fi/documents/8347581/14440945/Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024/99ce53e2-e28d-5f10-f8fe-f61e2b694db7/Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024.pdf?version=1.0&t=1631275248035
https://ah.turku.fi/kh/2019/0114002x/Images/1679164.pdf
https://ah.turku.fi/kh/2019/0114002x/Images/1679164.pdf
https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/motion/motionera/kimmoke-armbandet
https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/motion/motionera/kimmoke-armbandet
https://www.turku.fi/sv/nyhet/2021-09-27_spektrum-kon-och-sexualitet-i-samtidskonstena
https://www.turku.fi/sv/nyhet/2021-09-27_spektrum-kon-och-sexualitet-i-samtidskonstena
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