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Turun kaupungin yhdenvertaisuus-  
ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2023  

– Turku kuuluu kaikille   

Tiivistelmä: Tämä on Turun kaupungin lakisääteinen, kaupungin palveluja ja 

toimintaa koskeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2022–2023. 

Suunnitelmassa määritellään henkilöstön sekä esteettömyyden ja  

saavutettavuuden sekä toiminnallisen ts. palvelutuotannon yhdenvertaisuus-  

ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet. 
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Lainsäädännöllinen tausta ja johdanto 

Suomen perustuslain 6 §:ssä määritellään kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus sekä kielle-

tään kaikenlainen syrjintä. Lain mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asi-

oihin kehitystään vastaavasti ja sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää. Viranomaisena kun-

tien lakisääteisenä tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 

estää välitöntä ja välillistä syrjintää. Kuntalain 1 § mukaan kunnan tulee myös edistää kun-

talaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. 

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-

sestä sekä siinä tarkoituksessa naisten aseman parantamisesta erityisesti työelämässä 

säädetään tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986): Laki naisten ja miesten välisestä 

tasa-arvosta 609/1986 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®. 

Sukupuolten välisen tasa-arvolain mukaan viranomaisen velvollisuus on kaikessa toimin-

nassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja 

miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014): Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 - Ajantasainen lain-

säädäntö - FINLEX ® tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää 

sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Viranomaisen on arvioitava yh-

denvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yh-

denvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhtei-

den, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella. Viranomaisen on lisäksi tehtävä asianmukaiset kohtuulliset 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
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mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viran-

omaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita sa-

moin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. 

Suomessa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on monissa asioissa verrattain hyvin saavutettu, 

mutta edelleen on eroja sukupuolten ja eri vähemmistöryhmien hyvinvoinnissa ja mahdolli-

suuksien toteutumisessa käytännössä. Eroja sukupuolen mukaan on esimerkiksi  tervey-

dessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, 

työn ja perheen yhteensovittamisessa. Myös sukupuoleen perustuva sekä lähisuhdeväki-

valta ovat vakavia ongelmia. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteena on ns. valtavirtaistaa se läpileik-

kaavaksi näkökulmaksi osana niin asioiden valmistelua kuin päätöksentekoa, toiminnan ja 

talouden ohjausta ja johtamista, palveluiden järjestämistä ja tuottamista, työnantajatehtä-

viä sekä paikallisen elinvoiman vahvistamista. Tämän vuoksi myös luottamushenkilöillä on 

keskeinen rooli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä asioiden esille nostajana 

ja päätösten tekijänä. Kaikkiaan kyseessä ei tulisi olla mitään erillisiä lisäteh täviä, vaan 

kyse on toimintatavoista, joilla lisätään asukaslähtöisyyttä, palvelujen laatua sekä niiden 

paremmalla kohdentumisella tehokkuutta. 

 

 

Kuva: Kimmoke-ryhmäläiset luontoretkellä. Kuvaaja Heikki Räisänen. 
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 
historia Turussa 

Naisten ja miesten tasa-arvo on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi merkittävim-

mistä arvoista ja menestystekijöistä. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen onkin 

hyväksytty laajasti yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Myös Turussa on jo pitkään edistetty eri 

palvelujen kehittämisessä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vuodesta 2006 lähtien työtä 

tehtiin jokaisessa hallintokunnassa erikseen. Tämä on koskenut sekä asiakkaille tuotetta-

via palveluita että henkilöstön osuutta.  

Vuonna 2007 Turku hyväksyi eurooppalaisen tasa-arvokirjan oman työnsä perustaksi. Tä-

män naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla kunnat voivat vahvistaa sitoutumis-

taan tasa-arvon edistämiseen poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja 

työnantajaroolissa sekä kestävässä kehityksessä. Peruskirjan mukaan on olennaista tun-

nistaa sukupuolirooleihin liittyviä ennakkokäsityksiä, stereotypioita, torjua moniperusteista 

syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta. Palvelujen laatua ja tuottavuutta voidaan parantaa, 

kun palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon eri kuntalaisryhmien, myös vähemmistö-

ryhmien näkökulmat ilman sukupuoleen sidottuja ennakkokäsityksiä. 

2010-luvun alkuvuosina tavoitteena oli (Kuntaliiton TASE-hankkeen kautta) tasa-arvon pe-

ruskirjan mukaisesti valtavirtaistaa tasa-arvoa kuntasektorilla. Tällöin Turussa integroitiin 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulma osaksi kaupungin johtamista ja ohjausjärjes-

telmää. Tästä lähtien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on myös ohjannut kaupunkitasoi-

nen yhteinen suunnitelma, jota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on osaltaan seu-

rannut. Suunnitelmia on arvioitu ja päivitetty kahden vuoden välein. 

Liite 1. Turun kaupungin esimerkkejä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävistä toimin-

noista ja palveluista 01/2022. 

 

Edelliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat: 

Tasa-arvosuunnitelma- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019–2021 

Tasa-arvosuunnitelma- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 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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Kuva: Monitori. Kuvaaja Emmi Modig. 

 

Pormestariohjelma ja strategia taustalla 

Turun pormestariohjelman 2021–2025 mukaan Turku on avoin, toimelias ja kansainvälinen 

kaupunki, joka hyödyntää kaksikielisyyttään rikkautena ja mahdollisuutena. Turussa edis-

tetään myös kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja tasa-arvoa kaupunkilaisten kes-

kuudessa ja kaupungin toiminnassa. 

Turun uuden kaupunkistrategian (kh 7.2.2022 § 53) mukaan monikulttuurista ja kansainvä-

listä Turkua luotsataan 2030-luvulle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Siten 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääntymiseksi erityisesti heikompiosaisten ja vähem-

mistöryhmien asioista tulisi huolehtia esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin, eriarvoisuuden 

ja köyhyyden vähentämisen sekä koulutuksen alueilla. Turussa pyritäänkin yleisesti kasva-

neita terveys- ja hyvinvointieroja jatkossa vähentämään uudella yhteisöllisyyden, hyvin-

voinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihankkeella (kh 17.1.2022 § 15). 

Kärkihankkeen toimenpiteillä haetaan ratkaisuja yksinäisyyden, mielenterveyden ongel-

mien, syrjäytymisen, liikkumattomuuden sekä alueellisen eriytymisen monisyisiin haastei-

siin. Myös turvallisuussuunnitelmalla (kh 6.9.2021 § 413) pyritään vähentämään erilaisia 

usein myös hyvin sukupuolittuneita väkivalta- ja turvallisuusuhkia. Åbo Akademin 
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ihmisoikeusinstituutin kanssa tehtävällä Ihmisoikeuskaupungit -hankkeella (Ihmisoikeus-

kaupungit | Åbo Akademi (abo.fi) ) tuotetaan tietoa, miten kestävän kehityksen tavoit-

teita voidaan lähestyä ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta. 

Hanke pyrkii tuottamaan kaupungille työkalun ihmisoikeuksien toimeenpanoon yhdenmu-

kaisella tavalla. Tässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa ei toistetakaan niitä 

toimenpiteitä, joita tehdään em. ohjelmien tai hankkeiden puitteissa yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon lisääntymiseksi. 

Kaupunkistrategian mukaan palvelut ovat olemassa kaupunkilaisia varten ja vuonna 2030 

turkulaisten tavoitellaan olevan kaikkein tyytyväisimpiä suurten kaupunkien asukkaita. Ta-

voitteen toteutumiseksi on sitouduttu arvoihin, jotka ovat kaiken kaupungin toiminnan pe-

rusta.  

Arvoissaan kaupunki sitoutuu asukas- ja asiakaslähtöisyyteen tarjoamalla laadukkaita ja 

helposti saatavia palveluja hyvällä asenteella kaikkia kunnioittaen sekä palveluiden kehit-

tämiseen yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa. Vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta 

edistetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä tekemällä päätöksiä perus-

tuen parhaaseen käytössä olevaan tietoon. Samalla edistetään yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa 

ja yhdenvertaisuutta. Aktiivisen uudistamisen kautta kaupunki haluaa olla uutta luova roh-

kea edelläkävijä siten, että yhteistyö perustuu arvostukseen, avoimuuteen ja luottamuk-

seen. 

Lähtökohdat yhdenvertaisuus- ja  
tasa-arvosuunnitelmalle 

Pormestariohjelman mukaisesti suunnitelmalla halutaan edistää kaikkien ihmisten yhden-

vertaista kohtelua ja tasa-arvoa kaupunkilaisten keskuudessa ja kaupungin toiminnassa. 

Asiakastarpeiden entistä parempi ja yksilöllisempi huomiointi asukkaiden sujuvan arjen 

mahdollistamiseksi on koko kaupungin uuden pormestareihin perustuvan johtamisjärjestel-

män tavoitteena. Myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmien entistä paremmaksi 

huomioimiseksi tarvitaan monenlaista uuttakin tietoa niin päätöksenteon kuin palvelujen 

entistä paremman tiedolla johtamisen pohjaksi.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta haluaa suunnitelman avulla vahvistaa kaiken-

laista Turun väestön monimuotoisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi sekä nostaa esille ja 

tehdä tunnetuksi jo yhdenvertaisuuden edistämiseksi käytössä olevia toimintamalleja ja 

palveluja sekä kaikkea sitä hyvää ja monipuolista tekemistä, mitä kaupungissa on ole-

massa. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteillä pyritään erityi-

sesti parantamaan jostain syystä heikommassa asemassa olevien väestöryhmien sekä eri 

https://www.abo.fi/fi/projekti/ihmisoikeuskaupungit/
https://www.abo.fi/fi/projekti/ihmisoikeuskaupungit/
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vähemmistöryhmien entistä parempaa tilanteiden ja näkökulmien huomioimista niin kau-

pungin päätöksenteossa kuin palveluiden suunnittelussa. Siksi tarvittavia kohtuullisen mu-

kautuksen ja positiivisen erityiskohtelun periaatteita pyritään soveltamaan tosiasiallisen yh-

denvertaisuuden edistämiseksi. 

Turun kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti työtä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi, 

pohjautuen kaupungin henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -

suunnitelma ohjaa henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän 

edistämisessä. Suunnitelman henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet edistävät mm. työ- ja 

perhe-elämän yhteensovittamista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista rekrytointia, syrjimättö-

miä työolosuhteita sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisuuden vahvistumista. 

Turun kaupunki on valinnut suunnitelmakaudelle kaupunkitasoiset tavoitteet niin henkilös-

tön kuin esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä toiminnallisen ts. palvelutuotannon toi-

minnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä määritellyt niihin liittyvät 

kehittämistoimenpiteet ja vastuutahot. Tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot esitetään 

seuraavissa osioissa. Toteutuksen päävastuutahot on esteettömyyden ja saavutettavuu-

den sekä toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen taulukoissa liha-

voitu.  

 

 

Kuva: Kauppatorin Monitori. Kuvaaja Petteri Mäntysaari. 
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Henkilöstön yhdenvertaisuus- ja  
tasa-arvosuunnitelma 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Seurannan mittarit 

Rekrytointi 
 
Anonyymi ansiovertailu ja 
anonyymi rekrytointi ovat 
säännöllisessä käytössä. 
Anonyymi rekrytointi on 
oletusarvo. 
 
Korkeakouluharjoitteluihin 
kohdennetaan paikkoja 
maahanmuuttajataustai-
sille, vammaisille ja osatyö-
kykyisille henkilöille. 

 
 
Lähijohtajat käyttävät  
anonyymia rekrytointia  
yhdenvertaisen rekrytoinnin 
varmistamiseksi. 
 
 
Korkeakouluharjoitteluihin 
kohdennetaan erikseen 2 
paikkaa maahanmuuttaja-
taustaisille ja 2 paikkaa  
vammaisille korkeakoulu-
opiskelijoille. 

 
 
Rekrytoivat  
tahot 
 
 
 
 
Yhteiset  
henkilöstö- 
palvelut 

 
 
Lähijohtajabarometri 
Rekrytointijärjestelmän 
käytöstä saatu tieto 
 
 
 
Korkeakouluharjoitte-
luista saatava tieto 

Työssä kehittyminen ja 
uralla eteneminen 
 
Edistämme kaikkien suku-
puolien uralla etenemistä ja 
sijoittumista erilaisiin  
tehtäviin. 
 
Edistämme yhdenvertaista 
koulutuksiin pääsyä. 

 
 
 
Varmistamme, että kaikilla 
on mahdollisuus kehittää 
osaamistaan. Kannustamme 
henkilöstöä omien urapolku-
jen rakentamiseen. 

 
 
 
Lähijohtajat, 
Johto, Yhteiset 
henkilöstö- 
palvelut,  
Henkilöstö 

 
 
 
Kj:n ja toimialojen joh-
toryhmien N/M osuus, 
täytetyt tehtävät 
Koulutuksissa käymi-
sestä saatavat tiedot 
Kunta 10; täydennys-
koulutuksen riittävyys 

Palkkaus 
 
Vaativuudeltaan samanar-
voisesta työstä maksetaan 
sama palkka sukupuolesta 
riippumatta. 
 
Erilaiset palkanlisät ja  
palkkakehitys kohdistuvat  
oikeudenmukaisesti kaik-
kiin työntekijöihin. 

 
 
Palkkausjärjestelmiä ja nii-
den läpinäkyvyyttä kehite-
tään edelleen yhteistyössä 
henkilöstön edustajien 
kanssa. 
 

 
 
Yhteiset  
henkilöstö- 
palvelut 

 
 
Palkkakartoitus 
Henkilökohtaisten lisien 
jakaantuminen sopi-
musaloittain N/M 

Työ- ja perhe-elämän  
yhteensovittaminen 
 
Helpotetaan henkilöstön 
työn ja perhe-elämän  
yhteensovittamista työ- ja 
työaikajärjestelyin. 
 

 
 
 
Työpaikoilla otetaan työ- ja 
työaikajärjestelyt yhdenver-
taisesti huomioon. 
 
Luodaan inhimillinen työ- 
kulttuuri, jossa yksilölliset 
elämäntilanteet pyritään 
huomioimaan. 
 
 
 

 
 
 
Lähijohtajat, 
Yhteiset  
henkilöstö- 
palvelut 

 
 
 
Osa-aikaisuus %- 
osuus N/M 
 
Perhevapaiden käyttö 
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Kiusaaminen, syrjintä ja 
sukupuolinen häirintä 
 
Nollatoleranssi kaikelle 
epäasialliselle käyttäytymi-
selle. 
Negatiiviset kokemukset 
vähenevät. 

 
 
 
Lähijohtajat ja henkilöstö 
tuntevat kaupungin toiminta-
mallit ja osaavat ottaa asioita 
puheeksi. 
 
Varmistetaan, että mallit 
ovat ajantasaiset ja toimivat. 

 
 
 
Henkilöstö, 
Johto, Yhteiset 
henkilöstö- 
palvelut 

 
 
 
Kunta10- ja välikyselyn 
tulokset 
 
Lähijohtajabarometrin 
tulokset 

Syrjimättömät  
työolosuhteet 
 
Työoloja kehitetään  
sukupuolten moninaisuus 
huomioiden. 
 
Terminologiassa, viestin-
nässä ja kielenkäytössä 
huomioidaan syrjimättö-
myys. 

 
 
 
Varmistetaan, että toimitila-
ratkaisuilla ei syrjitä ketään.  
 
 
Pyritään edistämään suku-
puolineutraaleja käsitteitä ja 
nimikkeitä mahdollisuuksien 
mukaan. 

 
 
 
Tilapalvelut 
 
 
 
Viestintä, Yhtei-
set henkilöstö-
palvelut, Johto 

 
 
 
Tilasuunnittelusta saa-
tava tieto 
 
 
Toteutuneet nimikkei-
den muutokset 

Johtaminen ja  
työilmapiiri 
 
Johtaminen on jokaista  
arvostavaa ja valmentavaa. 
 
Työyhteisö on voimavara. 

 
 
 
Lähijohtajien osaamista  
vahvistetaan koulutuksilla ja 
valmennuksilla. 
 
Johtamisesta ja työilmapii-
ristä saatavaa mittaritietoa 
hyödynnetään kehittämi-
sessä ja epäkohtiin puutu-
taan rohkeasti. 
Työyhteisöjen positiivista  
toimintavalmiutta tuetaan. 

 
 
 
Yhteiset  
henkilöstö- 
palvelut 
 
Lähijohtajat, 
Johto,  
Henkilöstö 

 
 
 
Kunta 10 tulokset: työ-
paikan ilmapiiri, oikeu-
denmukainen johtami-
nen, valmentava johta-
minen; kyvykkyys ja  
yhteistyö. 
Kunta 10; työyhteisön 
toimivuus 

Yhta-tietoisuuden  
lisääminen 
 
Turun kaupungin henkilös-
tön tietämys yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvoasioista 
vahvistuu. 

 
 
 
Kohtaamis-koulutus  
Sateenkaari-koulutus  
Topaasia yhdenvertaisuus -
pelit. 

 
 
 
Yhteiset  
henkilöstö- 
palvelut,  
Hyte-tiimi,  
Lähijohtajat 

 
 
 
Koulutuksissa käynei-
den määrä 
 
Pelattujen pelien määrä 
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Esteettömyyden ja saavutettavuuden 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-

suunnitelma 

Tavoitteet  Toimenpiteet Vastuutahot Seurannan mittarit 

Esteettömyysohjeis-
tuksen, esteettö-
myysselvityksen ja 
esteettömyyssuun-
nitelman käyttöön-
otto julkisissa  
uudis-, muutos- ja 
korjausrakennus-
kohteissa huomioi-
den myös palvelura-
kentamisen. 
 
Esteettömyyskoulu-
tukset. 
 
 
 
 
 
Esteettömyystiedo-
tuksen kehittämi-
nen.  
 
 
 
Koulutusyhteistyö 

Esteettömyysohjeistuksen, 
esteettömyysselvityksen ja 
esteettömyyssuunnitelman 
käyttöönotto vuonna 2022–
2023 rakennusvalvonnan lu-
pavaiheen ennakkoneuvot-
teluissa. 
 
 
 
 
 
Kaupungin sisäiset esteettö-
myyskoulutukset liittyen es-
teettömyysohjeistuksen, es-
teettömyysselvityksen- ja 
suunnitelman käyttöönot-
toon vuonna 2023. 
 
Kehitysyhteistyö esteettö-
myystiedon saavutettavuu-
den parantamiseksi raken-
nusvalvonnan ja kaupungin 
verkkosivuilla. 
 
Koulutusyhteistyön kartoitta-
minen Turun AMK:n raken-
nustekniikan kanssa. 

Kaupunkiympäristö/ ra-
kennusvalvonta, esteet-
tömyyskoordinaattori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaupunkiympäristö/ 
rakennusvalvonta, es-
teettömyyskoordinaat-
tori, ulkopuolinen koulut-
taja/ konsultti 
 
 
Kaupunkiympäristö/ 
rakennusvalvonnan lu-
paneuvonta, esteettö-
myyskoordinaattori 
 
 
Esteettömyyskoordi-
naattori, oppilaitos 
 
 

Esteettömyysohjeis-
tuksen käyttöönoton 
jälkeen lausutut julki-
set kohteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestettyjen koulu-
tusten määrä. 
 
 
 
 
 
Toteutunut ja käyt-
töönotettu toteutus. 
 
 
 
 
Koulutuksen tarpeen 
määrittely. 
 

Esteettömyysdirek-
tiivin https://stm.fi/es-
teettomyysdirektiivi 
toimeenpano ja es-
teettömyysvaati-
mukset 4 artiklan 4 
kohdan sovelta-
miseksi siltä osin 
kuin on kyse raken-
netusta ympäris-
töstä, joissa direktii-
vin soveltamisalaan 
kuuluvia palveluja 
tarjotaan. 

Esteettömyysdirektiivin  
vaatimusten kartoitus 
kaupungin rakennettua  
ympäristöä koskien.  
 
https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32019L0882&from=EN 
L151/112 
Direktiivi täydentää maan-
käyttöä ja rakentamista oh-
jaavaa säädöspohjaa koh-
distuen ennen kaikkea pal-
veluihin, niin sähköisiin kuin 
fyysisiin palvelutoimintoihin. 
Esteettömyysvaatimusten 
tulee olla voimassa 
28.6.2022. Säännösten so-
veltaminen alkaa 28.6.2025. 

Esteettömyyskoordinaat-
tori, Kaupunkiympäristö/ 
rakennusvalvonta 

Kartoituksen yhteen-
veto/raportti. 

https://stm.fi/esteettomyysdirektiivi
https://stm.fi/esteettomyysdirektiivi
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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Turun keskusta- 
alueen talvikunnos-
sapidon esteettö-
myysyhteistyö 

Yhteistyön jatkaminen  
esteettömyysraadin,  
kaupunkiympäristö/  
kunnossapidon kanssa.  
 
Yhteistyön laajentaminen 
Kiinteistöliiton kanssa. 
 
Esteettömyyteen vaikutta-
vien tekijöiden kartoitus,  
ratkaisukäytäntöjen kehittä-
minen. 

Kaupunkiympäristö/ 
kunnossapito, esteettö-
myyskoordinaattori, es-
teettömyysraati, Kiinteis-
töliitto, ulkopuolinen  
konsultointi 

Raportti/suunnitelma/ 
ohjeistus 

”TurkuSE”-tilat 
 
Kaupungin tulee tar-
jota saavutettavia ja 
esteettömiä (= SE) 
tiloja asukkaille ja 
järjestöille. Tiloissa 
asukkaat voisivat 
esimerkiksi osallis-
tua kaupungin jär-
jestämiin kaavatilai-
suuksiin yms. tapah-
tumiin. Asukkaille pi-
tää tarjota mahdolli-
suus esimerkiksi ko-
kousten ja omakus-
tanteisen kerhotoi-
minnan yms. järjes-
tämiseen em. ti-
loissa. 

Valittujen ”TurkuSE”- tilojen 
uudelleen kartoitus. Mahdol-
listen muutostöiden kustan-
nusten ja toteutuksen arvi-
ointi. 
 
Valittujen ”TurkuSE”- tilojen 
mahdolliset muutos/korjaus 
aikataulutus, suunnittelu- ja 
toteutus. 
 
Em. tilojen esteettömyys- 
tarkastukset. 
 
 
Esteettömyystietojen lisää-
minen toimipisteiden verk-
kosivuille ja Turun palvelu-
karttaan. Varaamo varaus-
järjestelmän liittäminen 
/luonti. 
 
Valitut tilat 2022–2023: 
Pääkirjasto, Ypsilon ja  
Syvälahden monitoimitalot, 
Aunelan kirjasto ja nuoriso-
tila, Puolalan, Hepokullan ja 
Katariinan koulu sekä  
Braheskolan, Ruusukortteli, 
Runosmäen vanhuskeskus, 
Varissuon nuorisotila 

Konsernihallinto/  
tilapalvelut, esteettö-
myyskoordinaattori, 
projektityöntekijät/  
harjoittelijat 
Konsernihallinto/  
tilapalvelut 
 
 
 
 
Esteettömyyskoordinaat-
tori, Konsernihallinto/  
tilapalvelut 
 
Konsernihallinto/  
tilapalvelut, 
Digitaaliset palvelut, 
Konsernihallinto/ järjes-
tämistoiminto 
 

Uudelleen kartoitettu-
jen tilojen määrä.  
 
 
 
 
Toteutuneiden tilojen 
määrä 
 
 
 
Esteettömyystarkas-
tuslausunnot. 
 
 
Toteutuneiden ja jul-
kaistujen paikkatieto-
jen määrä. Varausjär-
jestelmään lisätyt tilat. 
 
 
 
Tulevaisuuden  
”TurkuSE”- lisäkohteet 
pyritään valitsemaan 
kaupungin uudisraken-
tamisen yhteydessä 
2024- 
 

Kaupunkiympäristön 
palvelukokonaisuu-
den esteettömyys- 
työryhmän  
perustaminen 
 

Tapaamiset / kokoukset 
 
Työryhmän tehtävä/tavoite 
parantaa tiedonkulkua eri 
yksiköiden välillä sekä kehit-
tää toimintatapoja erityisesti 
esteettömyyden ja saavutet-
tavuuden sekä kuntalaisten 
arkiympäristön kehittämisen 
näkökulmasta.  

Kaupunkiympäristö, 
Konsernihallinto/ tilapal-
velut, esteettömyyskoor-
dinaattori, ulkopuolinen 
konsultti, (esteettömyys-
raati) 
 

Järjestettyjen tapaa-
misten määrä, erillisen 
esteettömyysohjeis-
tuksen toteutus kau-
punkiympäristötoimi-
alalle. 

Vessapassi ® 
käyttö. 
https://ibd.fi/vies-
tinta/vessapassi/ 
Kaupungin asiakas-
palvelupisteissä. 
 

Kaupungin asiakaspalvelu-
pisteiden wc- ja le-wc-tilojen 
nykytilan kartoitus ja tarkoi-
tukseen sopivien (ilman 
muutostöitä vaativat) tilojen 
valinta. 
 

Esteettömyyskoordi-
naattori, Konsernihal-
linto/ tilapalvelut, (pro-
jektityöntekijät/harjoitteli-
jat) 
 
 

Tarkoitukseen sopi-
vien kartoitettujen 
asiakaspalvelupistei-
den tilojen määrä 
 
 
 

https://ibd.fi/viestinta/vessapassi/
https://ibd.fi/viestinta/vessapassi/
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Em. tilojen lisääminen toimi-
pisteiden verkkosivuille Tu-
run palvelukarttaan ja opas-
tukseen. Käyttömahdolli-
suusilmoitus toimipisteessä 
ja toimipisteen lisääminen 
IBD ja muut suolistosairau-
det ry:n listalle. 

Konsernihallinto/  
tilapalvelut, Digitaaliset 
palvelut, 
Vapaa-ajan palvelukoko-
naisuus/ vetovoima/ 
kaupunkiopastaminen/ 
projektipäällikkö 

Toteutuneiden ja jul-
kaistujen paikkatieto-
jen määrä. 

TYMI-Turvallisempi 
ympäristö ikäihmi-
sille hanke 
 
Työmaa-alueiden 
työmaa-aikaisten 
väliaikaisten liiken-
nejärjestelyjen ylei-
sen turvallisuuden ja 
esteettömyyden  
parantaminen.  

Esteettömyyden huomioimi-
nen TYMI-hankkeessa. 

Kaupunkiympäristö/ 
Liikkumispalveluiden 
palvelualue/ kaupunki-
liikkumisen ratkaisut ja 
kaupunkirakentamisen 
palvelualue/ kunnossa-
pito, esteettömyyskoor-
dinaattori, (esteettö-
myysraati) 
 

Toteutunut käyttöön-
otettu ohjeistus. 

Pohjoismaisen es-
teettömyystyön yh-
teistyöverkoston pe-
rustaminen 
 
Turun pohjoismaiset 
ystävyyskaupungit: 
Göteborg, Aarhus, 
Bergen 

Esteettömyysverkoston pe-
rustaminen ja esteettömyys 
yhteistyön aloittaminen. 
 
 
 
 
 
Ystävyyskaupunkien vam-
maisneuvostojen yhteistyön 
aloittaminen. 

Esteettömyyskoordinaat-
tori, Konserni-hallinto/ti-
lapalvelut, Kaupunkiym-
päristön toimialue, Va-
paa-ajan palvelukoko-
naisuus/vetovoima/kau-
punkiopastaminen 
 
Turun vammaisneu-
vosto, esteettömyys-
koordinaattori 

Toiminta/verkosto pe-
rustettu ja yhteistyö 
käynnistetty. 
 
 
 
 
 
Toiminta/verkosto pe-
rustettu ja yhteistyö 
käynnistetty. 

Esteettömyyden 
huomioiminen kau-
punkiopastuksen 
(konsepti) yhtey-
dessä uudis-, kor-
jaus- ja muutosra-
kentamisessa.  

Opastuksessa ja sen suun-
nittelussa ja toteutuksessa 
huomioidaan aina esteettö-
myyden vaatimukset. 
 
Taktiiliopastuksen  
ohjeistuksen laatiminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöjen  
opastusohjeistus. 

Vapaa-ajan palvelu-ko-
konaisuus/ vetovoima/ 
kaupunkiopastaminen/ 
projektipäällikkö 
 
Konsernihallinto/ tila-
palvelut, Kaupunkiym-
päristö/ toimitilojen ra-
kennuttaminen/ arkki-
tehti, esteettömyys-
koordinaattori, konsul-
tointi, Vapaa-ajan pal-
velukokonaisuus/ veto-
voima/ kaupunkiopasta-
minen/ projektipäällikkö, 
konsultointi 
 
Kaupunkiympä-
ristö/toimitilojen ra-
kennuttaminen/arkki-
tehti, Vapaa-ajan palve-
lukokonaisuus/ veto-
voima/ kaupunkiopasta-
minen/ projektipäällikkö, 
esteettömyyskoordinaat-
tori 

Toteutuneiden opas-
tuksien määrä. 
 
 
 
Toteutunut käyttöön-
otettu ohjeistus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut käyttöön-
otettu ohjeistus. 



 

Turun kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2023                        14 

Toiminnallinen ts. palvelutuotannon 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-

suunnitelma 

Tavoitteet  Toimenpiteet Vastuutahot Seurannan mittarit 

Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvotoiminnan 
johtaminen tietoon 
perustuen 

Seurantamittariston tieto-
pohjan rakentaminen. 

Konsernihallinnon  
yhteisten palvelujen 
tietopalvelut ja järjestä-
mistoiminnon hyte-tiimi  

Mittariston kehittämi-
nen aloitettu, 1. versio 
valmis 2023 aikana 

Kannustetaan kehit-
tämään tasa-arvoa- 
ja yhdenvertaisuutta 
edistäviä palveluja 

Yhta-toimikunta julistaa vuo-
sittaisen kilpailun ja jakaa 
yhta-palkinnon. 

Yhta-toimikunta Kilpailun valmistelu 
tehty 2022, kilpailun 
julkistus 2023 

Kuntalaisten opasta-
minen ja tietoisuu-
den lisääminen yh-
denvertaisuuden 
edistämiseksi 

Palveluohjausta ja opas-
tusta digitaalisten palvelui-
den ja laitteiden käyttöön ja 
lomakkeiden täyttöön eri 
kaupunginosissa matalan 
kynnyksen palvelupisteissä 
esim. lähiötuvissa. 
 
Osallisuuden moninaisten 
keinojen viestinnällinen 
esiintuonti toistuvasti: työpa-
jat, tilaisuudet, tiedotteet ja 
asiakaspalvelupisteiden 
esiintuonti. 

Konsernihallinnon  
järjestämistoiminnon 
hyte-tiimi, viestintä- ja 
markkinointipalvelut, 
asiakaspalvelut, palvelu-
alueet, järjestöt, vaikut-
tajaryhmät 
 

Tilaisuuksien määrä 
eri kaupunginosissa 
 
 
 
 
 
 
Viestinnällisten  
toimenpiteiden määrä 
 
 

Heikommassa  
asemassa olevien 
väestöryhmien sekä 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa 

Kehitetään yhteistyötä  
Turun yhdenvertaisuus- 
toimijoiden kanssa ja vie-
dään tarvittavia näkökulmia 
eteenpäin yhta-tmk:n kautta. 
 
 
Kansallisen uudistettavan 
romanipoliittisen ohjelman 
toimenpiteiden toteuttami-
sen suunnittelu Turun  
alueella. 
 
Sukupuolineutraalit puku-, 
pesu- ja wc -tilat huomioi-
daan kaupungin tilasuunnit-
teluohjeistuksissa sekä uu-
sien ja peruskorjattavien ti-
lojen suunnitelmissa. 
 
Ehkäistään ja puretaan 
asuinalueiden segregaatiota 
sekä lisätään tasa-arvoista 
kaupunkikehitystä aktiivisen 
maankäyttöpolitiikan kei-
noilla. 
 

Konsernihallinnon  
järjestämistoiminnon 
hyte-tiimi, vaikuttajaryh-
mien sihteerit, vaikutta-
jaryhmät sekä yhta- 
toimikunta 
 
Konsernihallinnon  
järjestämistoiminnon 
hyte-tiimi, palvelualueet 
 
 
 
Konsernihallinnon  
tilapalvelut, Kaupunki-
rakentamisen palvelu-
alue/ toimitilojen raken-
nuttaminen 

Yhteistyön suunni-
telma tehty kevät  
2022 aikana, yhteistyö 
aloitettu syksy 2022  
 
 
 
Taustaselvitys 2022, 
toimenpiteet 2023  
alkuun mennessä 
määritelty 
 
 
Ohjeistus tehty 2022 
aikana 
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Heikommassa ase-
massa olevien väes-
töryhmien sekä eri 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa 
 

Kehitetään viestintää saavu-
tettavammaksi vähemmistö-
ryhmät huomioiden, jotta 
saadaan uusia käyttäjiä pal-
veluihin. 
 
Kehitetään digitaalisia pal-
veluita, joilla lisätään palve-
luiden saavutettavuutta. 
 
Järjestetään maksuttomia 
toimintoja ja tapahtumia, joi-
hin kaikilla on mahdollisuus 
osallistua sosioekonomi-
sesta asemasta huolimatta. 
 
Kootaan vapan yhta-ryhmä, 
jossa kehitetään palveluko-
konaisuuden tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuusasioita. 
 
Kehitetään asiakaspalvelua 
tasa-arvoiseen kohtaami-
seen hyödyntämällä  
Majakka-koulutusta. 

Vapaa-ajan  
palvelukokonaisuus 

Kävijämäärät,  
toteutumisen raportit 
 
 
 
 
 
Toteutumisen raportit 
 
 
 
Toimintojen ja tapah-
tumien määrät, toteu-
tumisen raportit 
 
 
 
Ryhmän kokoaminen 
 
 
 
 
Asiakaspalautteet 

Heikommassa ase-
massa olevien väes-
töryhmien sekä eri 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa  
 

Koulusegregaation vähentä-
minen -hanke (25.11.2021-
23.12.23): tuloksena syntyy 
koulusegregaation ehkäise-
misen toimenpiteiden tie-
kartta mittareineen. 
 
Osaamisen kärkihanke: laa-
ditaan selvitys eriytymisestä 
ja segregaatiokehityksestä 
näkökulmana osaaminen, 
koulutus ja kyvykkyydet. 
 
Varhainen vaativa erityinen 
tuki Varsinais-Suomessa- 
projekti lapsille, joilla erityi-
sen tuen tarvetta jo varhais-
kasvatuksessa: kehitetään 
monialaisen yhteistyön toi-
mintamalleja sekä -kulttuu-
ria tuleva vaka-lain muutos 
ja kuntien tarpeet huomioi-
den. 
Tasa-arvorahoitus: 
kohdennetaan tuki niille kou-
luille ja esiopetusryhmille, 
joiden toiminta-alueilla ko-
tien tarjoama koulunkäynnin 
tuki on vanhempien työttö-
myyden, alhaisen koulutus-
tason tai puutteellisen kieli-
taidon vuoksi tavanomaista 
vähäisempää. Pyritään py-
syvien toimintamallien luo-
miseen koulutuksellisen 
tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden varmistamiseksi. 

Kasvatuksen ja ope-
tuksen palvelukoko-
naisuuden johtoryhmä,  
projektipäällikkö, kau-
punkitason sparraus-
ryhmä 
 
Kärkihankkeen  
hankejohtaja 
 
 
 
 
Varhaiskasvatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskasvatus 
Perusopetus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeiden vaikutta-
vuuden mittarit 
 
Mittarit vielä työn alla 
 
 
 
Selvitys valmiina 
vuonna 2023 
 
 
 
 
Projektin tavoitteiden 
toteutumisen seuranta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa-arvorahan tuen 
raportti 
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Lukion OPS:ssa nostetaan 
yhdenvertaisuus ja kielitie-
toisuus S2. 
 
Edistetään henkilöstön 
osaamista järjestämällä 
koulutusta sekä työpajoja 
yhdenvertaisuudesta, tasa-
arvoisuudesta ja sukupuol-
ten moninaisuudesta sekä 
normitietoisesta pedagogii-
kasta. 
 
Ennaltaehkäistään väkival-
taa, kiusaamista ja häirintää 
ja puututaan siihen:1) Wil-
maan laaditaan opiskelijoille 
kiusaamis- ja häirintäilmoi-
tus ja sovitaan käsittelypro-
sessi, 2) Oppilaitokseen ni-
metään kiusaamis- ja häirin-
täyhdyshenkilö, 3) Kuvataan 
laadukas vuorovaikutus 
sekä opiskelijoiden kesken 
että opiskelijoiden ja henki-
löstön välillä. 
 
Ruotsinkieliset päiväkodit ja 
koulut suunnitellaan niin, 
että ovat hyvien kulkuyh-
teyksien varrella ja saavu-
tettavia julkisella ja kevyellä 
liikenteellä. 
 
Monikulttuuriopetuksen ke-
hittäminen/ kotoutuminen: 
kouluissa toteutetaan oman-
kielisiä vanhempainiltoja, 
erilaisia tapahtumia (esim. 
Huoltajat kylässä koulussa) 
maahanmuuttajataustaisten 
lasten huoltajille ja kehite-
tään viestintää entisestään 
eri kielillä. 

Lukiokoulutus 
 
 
 
Ammatillinen koulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammatillinen koulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusopetus, varhais-
kasvatus, Konsernihal-
linto/ Järjestämistoimin-
not/ Palveluverkkosuun-
nittelu 
 
 
Kasvatuksen ja ope-
tuksen palvelukoko-
naisuuden johtoryhmä 
ja viestintä yhdessä 

Tilaisuuksien määrä, 
osallistujamäärät 
 
 
Tilaisuuksien määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puuttumisen tavat, 
protokolla ja yhteistyö-
tahot, dokumentointi 
määriteltyTAI:n ta-
solla, mitä ilmoittami-
sen jälkeen tapahtuu 
 
Henkilöt määritelty 
 
Kuvaus tehty 
 
 
 
 
Ruotsinkielinen palve-
luverkkokartoitus tehty 
2022 
 
 
 
 
Omankielisten van-
hempainiltojen ja tie-
dotteiden määrä / riit-
tävyyden arviointi vuo-
sittain 

Heikommassa ase-
massa olevien väes-
töryhmien sekä eri 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa 
 

Palvelut turvataan kaikille 
väestöryhmille toimivan pal-
veluohjauksen avulla, huo-
mioimalla sukupuolten mo-
ninaisuus palveluissa ja kiin-
nittämällä erityistä huomiota 
palveluja koskevan tiedon 
ajantasaisuuteen 2022. 
Puutteita korjataan koulu-
tuksilla. 
 
Asiakkaan oikeus osallistua 
itseään koskevaan päätök-
sentekoon toteutuu asiakas-
raatien käytöllä mm. lasten-
suojelulaitoksissa, osallista-
van kirjaamisen käytön laa-
jentamisella, lapsen ja 

Hyvinvoinnin  
palvelukokonaisuus 
Perhe- ja sosiaalipal-
velujen palvelualuejoh-
taja, vastuualuejohtajat 

Palveluihin ohjautu-
mista koskeva asia-
kaspalaute 
 
Asiakaspalaute 
Kunta10 
 
 
 
 
 
Ajantasaiset asiakas-
suunnitelmat, toteutu-
neet asiakasraadit 
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nuoren kuulemisella ja 
päihde- ja mielenterveys-
asiakkaiden kuulluksi tule-
miseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. 

Heikommassa ase-
massa olevien väes-
töryhmien sekä eri 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa 
 

Keskitetty ohjautuminen ja 
kuntoutustarpeen arviointi 
kuntoutuskeskuksiin otettu 
käyttöön 2021 yhdenvertai-
suuden parantamiseksi. Im-
plementointi ja toiminnan 
jatkokehittäminen yhteistyö-
tahojen kanssa jatkuu 2022. 
 
Fysioterapia/arkikuntoutus 
periaatteiden selkeyttämi-
nen. 
 
Selvitetään niitä keinoja, mi-
ten ajanvarausta kehitetään 
saavutettavammaksi. 
Asiakaspalautteista otetaan 
erityistarkasteluun asiak-
kaan kohteluun liittyvät pa-
lautteet vuonna 2022. 

Hyvinvoinnin palveluko-
konaisuus/ 
Terveyspalvelujen pal-
velualuejohtaja, vas-
tuualuejohtajat 

On toteutunut / ei ole 
toteutunut 

Heikommassa ase-
massa olevien väes-
töryhmien sekä eri 
vähemmistöryhmien 
tilanteiden ja näkö-
kulmien huomioimi-
nen niin päätöksen-
teossa kuin palvelui-
den suunnittelussa 

Palveluohjauksen ja Sas-toi-
minnan keskittämisellä var-
mistetaan tasa-arvoinen ja 
yhdenmukainen palvelutar-
peen arviointi ja palvelun 
myöntäminen.  
 
Kaikessa palvelutarpeen ar-
vioinnissa huomioidaan asi-
akkaan sosioekonominen 
kokonaistilanne ja näin 
myös heikoimmassa ase-
massa olevien näkökulma 
tulee huomioitua päätöksen-
teossa.  
 
Asiakaspalautteiden perus-
teella valitaan alueelliset ke-
hittämishankkeet ja työnteki-
jöiden panostukset yksittäis-
ten asiakkaiden haastavien 
tilanteiden parantamiseksi 
huomioidaan työntekijöiden 
palkitsemisjärjestelmässä. 
 

Hyvinvoinnin palveluko-
konaisuus/ 
Vanhus- ja vammais-
palvelualuejohtaja, 
vastuualuejohtajat, Avo-
palvelujen johtaja 
 
Asumispalvelujen johtaja 
 
Vammaispalvelujohtaja 

Asiakaspalaute 
 
Omaiskyselyt 
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Liite 1: Turun kaupungin esimerkkejä yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa edistävistä toiminnoista ja palveluista 01/2022: 
   

- Asukaslähtöisen toiminnan perusta: osallisuuden toimintamalli. Asukkaat halutaan  

mukaan kaupungin ja palveluiden kehittämiseen erilaisin osallisuuden keinoin: Osallisuus 

Turussa - monta tapaa vaikuttaa | Turku.fi. Digitaalinen osallisuus mahdollistaa niiden 

osallisuuden, jotka eivät voi tai halua osallistua fyysisiin tilaisuuksiin. Esimerkkeinä: 

https://asukasbudjetti.turku.fi, https://kerrokantasi.turku.fi ja Aluetyö | Turku.fi  

- Asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta kaupungin palveluista karttapohjaisen  

palautekanavan kautta: Anna palautetta - Turun palautepalvelu (turku.fi) 

- Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti ja henkilökunnan osaa-

mista lisätään koulutusten avulla, on myös panostettu digitaalisten palveluiden opastami-

seen: Digineuvontaa ja tietokoneiden sekä mobiililaitteiden käyttöopastusta | 

Turku.fi 

- Resursoitu maahanmuuttajapalvelupisteisiin ja omankieliseen neuvontaan. Esimerk-

keinä: International House Turku - matalan kynnyksen neuvontapiste | Turku.fi ja  

Koronatietoa ja tukea maahanmuuttajille | Turku.fi 

- Tarjolla on myös tulkkeja moninaisiin tarpeisiin joko paikan päällä tai etänä:  

Tulkkauspalvelut | Turku.fi 

- Tilojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistetään esteettömyysasiamiehen ja esteet-

tömyysraadin avulla: Esteettömyysraati kehittää esteetöntä Turkua | Turku.fi  ja saavu-

tettavuuden näkökulmasta palveluihin osallistumista helpotetaan  informoimalla tärkeistä 

näkökulmista: Saavutettavuus | Wäinö Aaltosen museo (wam.fi) 

- Vaikuttajaryhmien (vammaiset, vanhukset, lapset, nuoret, monikulttuurisuus) kautta saa-

daan erilaisten väestöryhmien näkökulmia kuulluksi asioiden valmisteluun ja päätöksente-

koon: Vaikuttajaryhmät | Turku.fi 

- Palvelujen kehittämistä ja toimintaa johdetaan ja suunnataan erilaisten ohjausasiakirjojen 

kautta eri väestöryhmien tai erilaisten haasteiden paremmin huomioimiseksi palvelujen ke-

hittämisessä.  

Esimerkkeinä väestöryhmistä: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma: Turun kaupungin 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2023 (turku.fi) ja Suomen UNICEFin 

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli: Turku on lapsiystävällinen kunta | Turku.fi.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupungin_osallisuuden_toimintamalli_final.pdf
https://www.turku.fi/osallisuus-turussa-monta-tapaa-vaikuttaa
https://www.turku.fi/osallisuus-turussa-monta-tapaa-vaikuttaa
https://asukasbudjetti.turku.fi/
https://kerrokantasi.turku.fi/
https://www.turku.fi/aluetyo
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
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/infotori
https://www.turku.fi/maahanmuuttajat-korona
https://www.turku.fi/palvelut/tulkkauspalvelut
https://www.turku.fi/uutinen/2019-10-03_esteettomyysraati-kehittaa-esteetonta-turkua
https://www.wam.fi/wam/tule-museoon/esteettomyys
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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Esimerkkeinä erityisiin haasteisiin vastaavista ohjelmista: Turun kaupungin turvallisuus-

suunnitelma 2021-2024: Turun+kaupungin+turvallisuussuunnitelma+2021-2024.pdf 

(sisainenturvallisuus.fi) ja Selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi: 

Asunnottomuusohjelma 2019-2021 

Esimerkkeinä erityisten kohderyhmien huomioimisesta palveluissa Vapaa-aikatoimialan 

Kimmoke-ranneke | Turku.fi ja Turun museopalveluiden yhdenvertaisuuden edistä-

miseksi tehty sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvä WAM:n Spektri -näyt-

tely: Spektri – Sukupuoli ja seksuaalisuus nykytaiteessa | Wäinö Aaltosen museo 

(wam.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Kimmoke-ryhmäläiset Turun linnassa. Kuvaaja 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://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kimmoke-ranneke
https://www.wam.fi/uutinen/2021-09-27_spektri-sukupuoli-ja-seksuaalisuus-nykytaiteessa
https://www.wam.fi/uutinen/2021-09-27_spektri-sukupuoli-ja-seksuaalisuus-nykytaiteessa
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