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TIIVISTELMÄ: 

 

Suomea pidetään tutkimusten ja tilastoiden valossa sukupuolten välisen tasa-arvon yhtenä kärkimaana, 

mutta siitä huolimatta monia tasa-arvoasioita ei ole ratkaistu. Sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että val-

tion ohjausta on tutkittu monista eri näkökulmista. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä ohjaus-

keinojen näkökulmasta ei ole kuitenkaan tehty tutkimusta. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy 

Suomessa ja miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ohjataan kuntiin. Tutkimus toimii kartoitta-

vana tutkimuksena yleisesti kuntien sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa arvioiden. Tutkimuksen tavoit-

teena on saada ymmärrystä siitä, millaisilla ohjauksellisilla keinoilla sukupuolten välistä tasa-arvoa ediste-

tään kuntiin ja millaisia haasteita siihen liittyy, sekä miten edistämiskeinoja voitaisiin kehittää. Näihin ky-

symyksiin vastaamalla tasa-arvotoimijat voivat kehittää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaa-

mista ja saada lisää ymmärrystä omasta toiminnastaan tasa-arvon edistämisen parissa. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

käsittelee valtionhallinnollista ohjausta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, jotka toimivat tutkimuksen kes-

keisimpinä käsitteinä. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla tasa-arvoa edistäviä toimijoita (n=14). Tut-

kimushaastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimuksen haastatteluteemat ja tutkimus-

kysymykset nostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Litteroinnin jälkeen tutkimusaineisto teemoitel-

tiin ja analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia.  

 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittivat, että tasa-arvo sekä sukupuolten välinen tasa-arvo on moni-

nainen käsite. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on edelleen paljon tehtävää, sillä monia sukupuolten vä-

lisen tasa-arvon ongelmia ei ole saatu ratkaistua. Kehittämisideoita sukupuolten välisen tasa-arvon edistä-

miseksi tuli tuloksissa esiin useita. Haastateltavat toivat esiin kaikki yleisimmät ohjauskeinot, joita olivat 

normiohjaus, informaatio-ohjaus ja resurssiohjaus. Ohjauskeinoista tunnetuin oli normiohjaus tasa-arvo-

lainsäädännön myötä, mutta käytetyin ohjauskeino oli informaatio-ohjaus. Kaikkiin ohjauskeinoihin näh-

tiin liittyvän haasteita. Tuloksista ilmeni, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaaminen mah-

dollisessa tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa nähtiin niin mahdollisuutena kuin uhkanakin. Tutki-

mustuloksista voidaan todeta, etteivät sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiskeinot ole riittäviä. 

______________________________________________________________________    

AVAINSANAT: tasa-arvo, sukupuolten välinen tasa-arvo, ohjaus, ohjauskeinot, kunta, 

valtio 
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 1. JOHDANTO 

 

Suomea pidetään tutkimusten ja tilastoiden valossa sukupuolten välisen tasa-arvon yhtenä 

kärkimaana, sillä Suomi oli ensimmäinen maa, missä naiset saivat poliittiset oikeudet 

(Hearn, Lämsä, Biese, Louvrier, Niemistö, Kangas, Koskinen, Jyrkinen, Gustavsson & 

Hirvonen 2015: 1).  Myös Julkusen (2010: 74) mukaan Suomea on pidetty tasa-arvon 

esimerkkimaana, jossa tasa-arvo on toteutunut tai lähestulkoon toteutunut.  Hänen mu-

kaansa siitä on ollut merkkinä esimerkiksi Suomen oleminen melko tasa-arvoinen yhteis-

kunta sekä tasa-arvovertailutilastot. Kuitenkin monessa tutkimuksessa tulee esiin, kuinka 

sukupuolten välinen tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu edistämispyrkimyksistä huolimatta 

(Lämsä & Louvrier 2014: 36). Tasa-arvon osittaisesta saavuttamisesta huolimatta kaikkia 

tasa-arvo-ongelmia ei ole ratkaistu, kuten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja palkkatasa-

arvoa. Suomea pidetään tasa-arvon esimerkkimaana, mutta kaikkia tasa-arvoasioita ole 

ratkaistu, minkä vuoksi ajatellaan, että tasa-arvoasiat voidaan unohtaa, eikä asioista tar-

vitse myöskään puhua. (Jokinen 2012: 72.)  

 

Suomen tasa-arvopolitiikka on pohjautunut syrjintäkieltojen sijaan sukupuolten tasa-ar-

von edistämisen keinoihin. Suomi onkin pärjännyt hyvin vertailtaessa sukupuolten väli-

sen tasa-arvon tilaa, jos vertailussa on pureuduttu esimerkiksi naisten varhaisen äänioi-

keuden saamiseen, naisten osallistumiseen poliittisessa päätöksenteossa tai naisten työs-

säkäynnin yleisyyteen. (Kantola, Nousiainen & Saari 2012: 16, 22.) Sukupuolten välinen 

tasa-arvo on vähän väliä puheenaiheena mediassa, ihmisten keskuudessa, sekä erilaisissa 

kirjoituksissa. Siitä puhutaan tänä päivänä myös kuntien eri organisaatioissa niin palk-

kauksen kuin työllistymisenkin suhteen.  

 

Tasa-arvo ja sukupuolten tasa-arvo on ollut mukana myös kansainvälisessä keskustelussa. 

Euroopan Unionin alueella tasa-arvoa on huomioitu sukupuolten tasa-arvon valtavirtais-

tamisen näkökulmasta. Euroopassa voidaan todeta tasa-arvoasioissa maiden edenneen as-

teittain, ja siellä on tehty paljon työtä tasa-arvon edistämiseksi, mutta siitä huolimatta 

vielä on paljon työtä tasa-arvon saavuttamiseksi. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvossa 

nähdään epäkohtia vielä esimerkiksi palkkauksessa, eläkkeissä ja johtoasemassa. (Gori, 

Romolini & Fissi 2009: 39.) 
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Tässä tutkimuksessa on ohjauksellinen näkökulma sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. 

Valtio ohjaa kuntia tiedonvälityksellä, resurssien kohdentamisella ja normien antamisella 

(Heinämäki 2012: 6). Perustuslaki edellyttää, että laki säätää kuntien hallintaa ja kunnille 

annettavia tehtäviä (Perustuslaki 731/1999). Ohjausmalliajattelussa ohjauskeinot valtiolta 

kuntiin jaetaan yksinkertaistetusti normiohjaukseen, resurssiohjaukseen ja informaatio-

ohjaukseen. Näissä kaikissa on eri vaikutusmekanismit. (Oulasvirta ym. 2002.) Ohjausta 

määritellään myös yhdeksi politiikkaprosessin vaiheeksi, johon kuuluu päätösten toi-

meenpano (Oulasvirta, Ohtonen & Stenvall 2002: 16). Herää kysymys, edistetäänkö su-

kupuolten välistä tasa-arvoa ohjauksellisin menetelmin? 

 

 

1.1. Tutkimuksen tausta  

 

Tasa-arvoa ja sukupuolta on tutkittu monista eri näkökulmista, kuten esimerkiksi tasa-

arvon edistämisen näkökulmasta. Tasa-arvon edistäminen yritysmaailmassa on ollut joi-

denkin tutkimusten kohteena (ks. Huhta, Leinonen & Uosukainen 2008; Ylöstalo 2006).  

Sukupuoli teemana on myös näyttäytynyt tutkimuksissa ja tutkimuksia onkin tehty niin 

sukupuolieroista kuin sukupuolen valtavirtaistamisen näkökulmasta. Aikaisemmin on 

tutkittu, miten sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa on määritelty tasa-arvon kehittämis-

työssä. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten henkilökunta kokee tasa-arvon ja mitä 

määrittelystä seuraa (Ylöstalo 2012). Vuonna 2015 on puolestaan tehty NaisUrat-hank-

keen loppuraportti, mihin sisältyi tutkimustietoa naisten työuriin ja tasa-arvotyöhön liit-

tyen, kuten siihen miten sukupuolten tasa-arvoisia potentiaalisuuksia edistetään työpai-

kassa (Hearn ym. 2015).  

 

Tasa-arvotyön projektitapaistumisesta on tehty tutkimus, jossa on tarkasteltu esimerkiksi 

sitä, miten tasa-arvotyö on muotoutunut Suomessa (Brunila 2009).  Tasa-arvotyöstä ja 

yhdenvertaisuustyöstä on vastaavasti tehty selvitys liikuntapolitiikan näkökulmasta. Sel-

vityksen lähtökohtina olivat säädökset liikunnasta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten 

tasa-arvosta. Tehtyä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä on arvioitu kuntien, kuntien val-

tionohjauksen ja eri hallinnonalojen näkökulmista. (Pyykkönen 2016.)  
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Leinonen ja Heiskanen (2011) ovat vastaavasti tehneet tutkimuksen sukupuolten tasa-

arvon edistämisestä organisaatiossa työkonferenssimenetelmän avulla. Tutkimuksessa on 

pyritty esimerkiksi vastaamaan kysymykseen, miten osallistujat arvioivat toiminnan mah-

dollisuuksia tasa-arvon edistämisessä. Tutkimuksessa on tarkasteltu kuuden organisaa-

tion työkonferenssityöskentelyä. Lisäksi he ovat pohdinnassa miettineet mitä mahdolli-

suuksia ja rajoituksia työkonferenssimenetelmä tuo sukupuolten tasa-arvon edistämi-

sessä.  

 

Muualla maailmassa, ennen kaikkea Norjassa sukupuolten välistä tasa-arvoa on tutkittu 

esimerkiksi liikunnan näkökulmasta (ks. Hovden 2006; ks. Sisjord, Fasting & Sand 

2017). Puolestaan Saksassa Hartmann-Tews ja Pfister (2003) ovat tutkineet tasa-arvoa 

liikuntapolitiikan näkökulmasta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa on tutkittu Ruotsissa 

etenkin terveysnäkökulmien pohjalta (ks. Backhans, Lundberg & Månsdotter 2007; 

Backhans, Buström, Lindholm & Månsdotter 2009). Lisäksi sukupuolten välistä tasa-ar-

voa on tutkittu vanhempainvapaan näkökulmasta Pohjoismaita vertaillen (Eydal, 

Gisla`son, Rostgaard, Brandth, Duvander & Lammi-Taskula 2014). 

 

Beer (2009) on tutkinut sukupuolten välisen tasa-arvon ja demokratian suhdetta. Puoles-

taan Italiassa on tehty tutkimus sukupuolten tasa-arvosta ja suhteesta poliittisiin keinoihin 

parantaa sukupuolten tasa-arvoa valtavirtaistamisella. Ja ennen kaikkea siitä miten viran-

omaiset sitoutuvat valtavirtaistamisen strategian kautta sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämiseen. Valtavirtaistaminen nähtiin keinona sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi.  

Italiassa tämä on otettu vakavasti asia, mutta lopputuloksena voitiin todeta, kuinka suku-

puolten tasa-arvoon ei ollut riittäviä keinoja. Monet hoitivat asian alta pois, jonka jälkeen 

asian parantaminen ei ollut systemaattista eikä jatkuvaa. Italiassa laki velvoittaa tasa-ar-

von lisäämiseen. (Gori ym. 2018.) Valtavirtaistamisella tarkoitetaan sukupuolten tasa-

arvon edistämiseen liittyviä toimia, kuten kehittämistä ja valtavirtaistamisen ajatuksena 

on, että tasa-arvo tulee huomioida kaikissa toiminnoissa, sekä jokaisessa vaiheessa. (Ho-

relli & Saari 2002: 50; Säkäjärvi, Mustakallio, Haataja, Leinonen, Tanhua & Sevelius 

2011: 18) 
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Gapova (2016) on tehnyt tutkimusartikkelin siitä, miten sukupuolten tasa-arvo nähdään 

sukupuolten oikeuksina Neuvostoliiton jälkeen. Artikkelissa oli tarina naisesta, joka ka-

valsi vuonna 2008 rahaa, ja olikin raskaana, minkä vuoksi mietittiin tulisiko hänen saada 

lievennystä tuomiosta tai saada se anteeksi. Tämä kuitenkin herätti keskustelua siitä, että 

myös tuomioita saaneet isät, joilla on lapsia, tulisi vapauttaa siinä tapauksessa, jos naiset-

kin. Artikkelissa käytiin läpi sukupuolten tasa-arvon eroja.  

 

Intiassa on tutkittu sukupuolten tasa-arvoa menestyneiden yritysmaailman naisten kes-

kuudessa.  Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää menestynyttä yritysmaailman naista, 

jotka kommentoivat eri näkökulmista sukupuolten tasa-arvoa nostaen esiin tasa-arvoky-

symyksiä, jotka koskevat sekä Intiassa että muualla maailmassa asuvia naisia. (Chary 

2016.) 

 

Myös ohjauskeinoja on aiemmin tutkittu eri näkökulmista. Jalonen (2008) on tutkinut 

informaatio-ohjausta tietojohtamisen näkökulmasta. Hän on tuonut artikkelissaan esiin 

informaatio-ohjauksen antamia mahdollisuuksia ja esteitä. Lisäksi Jalonen on käsitellyt 

aihetta, mitä on hyvä informaatio-ohjaus ja miten sitä pitäisi kehittää kuntatoimijoiden 

tarpeita vastaaviksi. Myös Stenvall ja Syväjärvi (2006) ovat tutkineet informaatio-oh-

jausta. He ovat tutkineet, mikä merkitys valtion informaatio-ohjauksella on kuntien sosi-

aali- ja terveyspalveluissa. Tarkastelussa oli sosiaali- ja terveysministeriön, opetusminis-

teriön, Stakesin (nykyinen THL) ja opetushallituksen suuntaama informaatio-ohjaus kun-

tiin.  

 

Vastaavasti Heinämäki (2012) on tehnyt tutkimuksen valtionhallinnon ohjelmaohjauk-

sesta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimuksessaan hänen ohjauksellinen tar-

kastelunäkökulmansa pohjautui Lennart Lundquistin ohjausmalliajatteluun. Tutkimuk-

sessa Heinämäki pyrki saamaan vastauksen, onko ohjelmaohjaus riittävää vastaamaan 

kuntien tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimuksessa Heinämäki haastatteli 

valtionhallinnon edustajia ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtoa.  
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Uoti (2003) on tehnyt tutkimuksen lasten hyvinvointipalveluiden oikeudellisesta ohjauk-

sesta ja valvonnasta. Ohjauskeinoista on myös tehty julkaisu, jossa käsitellään taloudelli-

sia ohjauskeinoja kiertotalouden näkökulmasta. Julkaisussa tuodaan esiin taloudellisia 

ohjauskeinoja, jotka edistävät kiertotaloutta. (Tikkanen, Antikainen, Kautto & Salmen-

perä 2018.)  

 

Kansainvälisiä tutkimuksia ohjauksesta on huonosti saatavilla. Warsell ja Romppanen 

(2003: 130) ovat tehneet julkaisun, kuinka valtionhallinnollisesta ohjauksesta on siirrytty 

informaatio-ohjaukseen päihdehoidon puolella 1990-luvulla. Tutkimus käsitteli myös, 

miten se vaikuttaa kuntien strategioihin, kun vastuuta jaetaan enemmän kunnille.  

 

Vaikka sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että ohjausta on tutkittu eri näkökulmista, ei 

kuitenkaan valtionhallinnollisten ohjauskeinojen merkityksestä sukupuolten välisen tasa-

arvon edistämisessä ole tehty tutkimusta. Tässä kohtaa voidaan havaita tutkimusaukko, 

jota yritetään paikata tässä pro gradu -tutkielmassa.  

 

 

1.2. Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja rakenne 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on aiemmin tehdyn tutkimuksen ja empirian myötä kartoit-

taa, miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy Suomessa ja miten sukupuolten vä-

lisen tasa-arvon edistämistä ohjataan kuntiin. Tavoitteena on saada ymmärrystä siitä, mil-

laisilla ohjauksellisilla keinoilla sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään kuntiin ja mil-

laisia haasteita siihen liittyy sekä, miten edistämiskeinoja voitaisiin kehittää. Näihin ky-

symyksiin vastaamalla tasa-arvotoimijat voivat kehittää sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämisen ohjaamista ja saada ymmärrystä omasta toiminnastaan tasa-arvon edistämi-

sen parissa.  

 

Tutkimuskysymykset, joihin pyrin pro gradu -tutkielmassani vastaamaan, ovat: 

  

 1. Mitä sukupuolten välinen tasa-arvo on? 

 2. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy Suomessa? 
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 3. Millä ohjauskeinoilla sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ohjataan kuntiin? 

 4. Miten tasa-arvon edistäminen ja sen ohjaaminen näyttäytyy tulevassa sote- ja maakun-

tauudistuksessa? 

 

Kysymyksessä 1. selvitetään käsitemääritelmää sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ky-

symyksessä 2. käsitellään tasa-arvon tilaa, miten se näyttäytyy tutkimukseen osallistujien 

mielestä tällä hetkellä Suomessa sekä kunnissa. Kysymys 3. sisältää ohjaukselliset keinot 

tasa-arvon edistämiseksi, ja sen lisäksi edistämisen tuomat haasteet sekä kehittämisehdo-

tukset. Viimeinen kysymys 4. tuo esiin ajankohtaisen aiheen maakunta- ja soteuudistuk-

sesta, mitä se mahdollisesti tuo tasa-arvon edistämisen ohjaamiseen. Tutkimuksessa haas-

tateltiin 14 tasa-arvoa edistävää toimijaa 

 

Tutkimus rajattiin kuntaan, mutta ei tiettyyn kunnan toimintaan, sillä tarkoituksellisesti 

haluttiin käsitellä teemaa laaja-alaisesti kartoittaen yleisellä tasolla kuntien tilaa tasa-ar-

von osalta. Tutkimuksen toinen rajaus kohdistui sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sillä 

tasa-arvo käsitteenä olisi ollut hyvin laaja. Lisäksi tutkimuksen hallinnolliseksi näkökul-

maksi valittiin ohjausnäkökulma.  

 

Pro gradu -tutkielman rakenne koostuu kahdesta teorialuvusta. Luvussa 2 käsitellään oh-

jausnäkökulmaa ja luvussa 3 sukupuolten välistä tasa-arvoa. Luku 4 kertoo tutkimusme-

netelmistä ja luku 5 tuo esiin tutkimustuloksia. Tutkielman päättää luku 6, jossa esitellään 

johtopäätökset ja pohdinta. 
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2. VALTIONHALLINNOLLISET OHJAUSKEINOT  

 

Maamme julkinen hallinto koostuu valtion hallinto- ja kunnallishallintojärjestelmästä, 

sekä valtion ylimmistä toimielimistä, jotka ovat eduskunta, presidentti ja valtioneuvosto 

eli hallitus. Valtion hallintojärjestelmä puolestaan sisältää ministeriöt, ja valtiossa toimi-

vat virastot sekä laitokset. (Niiranen 2010: 92–93.) Valtioneuvosto, eduskunta, sekä sosi-

aali- ja terveysministeriö ohjaavat valtakunnallisesti pääsääntöisesti lainsäännön avulla 

(FINLEX, HE 236/2006). Tässä luvussa keskitytään käymään läpi ohjausta käsitteenä, 

ohjauskeinoja ja niiden historiaa sekä valtion ja kunnan keskinäistä ohjaussuhdetta.  

 

 

2.1. Ohjaus käsitteenä  

 

Ohjaus on viranomaistoimintaa, johon sisältyy sääntöjen valvominen, palveluiden tuotta-

minen ja tulonsiirroista huolehtiminen (Harisalo, Aarrevaara & Stenvall 2007: 58). Bel-

kaoui (1986: 3, 9) määrittelee ohjauksen tavoitteelliseksi toiminnaksi, jolla pyritään vai-

kuttamaan ohjauskohteena olevan toimintaan. Ohjaus on hänen mukaansa valtaa, ja oh-

jauksella pyritäänkin saamaan kohde toimimaan niin, että se tukee ohjaajan tavoitteita. 

Tavoitteiden asettaminen sekä määrittely toimivat ohjauksen lähtökohtana, sillä ne autta-

vat suuntaamaan toimintaa. Vastaavasti mittareilla voidaan arvioida ohjauksen toimintaa. 

Ohjaus on siis tapahtumaprosessi. 

 

Ohjausta määritellään myös yhdeksi politiikkaprosessin vaiheeksi, johon kuuluu päätös-

ten toimeenpano. Ohjausta voidaan kuvata järjestelmäksi siten, että siinä on oikeudet 

omaava ohjaava yksikkö ja ohjattava yksikkö, joiden välillä kulkee impulssi. Ohjattavat 

voivat olla ihmisiä tai organisaatioita, jotka vastaavat toiminnallaan saatuun impulssiin. 

Ohjausta voidaan luokitella minimalistisella tavalla ja maksimaalisella tavalla. Minima-

listisesti ohjauskeinot nähdään negatiivisina ja positiivisina ohjauskeinoina. Negatiivinen 

on rankaiseva keino tai muuten epäedullinen keino ohjattavalle.  Kun taas positiivinen 

keino on palkitseva kohteelle. Maksimaalinen tapa tarkoittaa lukuisten eri keinojen luet-

telemista. (Oulasvirta, Ohtonen & Stenvall 2002: 16, 19, 21; ks. myös Ahlsted, Jahnukai-
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nen & Vartola 1974: 42–43.) Ohjaussuhde syntyy ohjauksessa poliittisen päätöksenteki-

jän ja päätöstä toteuttavan keskuudessa. Suhde sisältää valtion ja kunnat kuntiin kohdis-

tuvassa valtionohjauksessa.  Toisin sanoen kuntiin kohdistuu valtionohjausta, jolla on 

vaikutusta valtion ja kuntien keskinäiseen asemaan. (Nyholm 2011: 128–129.)  

 

Ohjausta voidaan määritellä myös ohjausvälineillä, ohjausmuodoilla, ohjauskohteella, 

toimeenpanon toteutuksella, ohjauksen toimivuudella ja ohjauksen osallisuudella. Oh-

jausvälineisiin sisältyy esimerkiksi laki, valvonta ja asetukset. (Heinämäki 2012: 165–

169.) Lennart Lundquist (1972: 33; 1977: 30) puolestaan on määritellyt ohjausta kommu-

nikointia sisältävän suhteen perusteella, joka vallitsee ohjaajan ja ohjattavan välillä valti-

onhallinnossa. Lundquistin mukaan ohjaus on tietoista pyrkimystä saada toinen ihminen 

toteuttamaan päätös, kuten itse haluaa. Hänen mukaansa ohjauksen toteutuminen vaatii 

ohjaajilta erilaisia ohjausmuotoja sekä välineitä, jotka vaikuttavat päätösten toteutumi-

seen eri tavoin.  

 

Ohjauksen perusmuotoja ovat taloudelliset keinot, informaatio sekä sääntely (Vedung 

1998: 30). Valtio antaa kunnille ohjausta, eli valtionohjausta, ja se kuuluu hallintoon. Oh-

jaavia tahoja on puolestaan monia ja ohjaus voi toteutua eri hallintojärjestelmien osien 

kautta. (Heinämäki 2012: 83; Oulasvirta ym. 2002: 22.) 

 

Julkistaloustieteellinen teoria julkisen tehtävien jaottelusta (Multiple budget theory) näh-

dään ohjauksen teoreettisena taustana. Siinä on tuotu esiin kolme julkisen vallan budje-

toinnin tehtävää, jotka ovat resurssien allokaatiotehtävä, julkisten halujen ja tehtävien 

(public wants) täyttöön tähtäävää, tulonjakotehtävä (oikeudenmukaisuuteen, hyvinvoin-

tiin ja pienempään tulonjakoon tähtäävää), sekä stabilaatiotehtävä (työllisyyteen, vakai-

siin suhdanteisiin, rahan arvoon ja vaihtotaseen tasapainoon tähtäävää julkisen vallan 

kautta). Nämä kolme edellä mainittua tehtävää tulee olla yhteydessä toisiinsa, jotta ne 

onnistuvat. (Musgrave 1956: 333–337.)  

 

Ohjaukseen yhdistetään monesti myös koordinaatio, yhteistyö, verkostot sekä edellä mai-

nittuja yhdistävä hallinta-ajattelu (governance), joka tässä tapauksessa tarkoittaa ohjausta 

ennen kaikkea verkostojen kautta (Hill & Hupe 2011: 63–70, 114–115). Möttönen (2014: 
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12–13) vastaavasti tuo esiin, kuinka ohjausmuotojen ohelle on tullut selkeämpi jaottelu: 

hierarkkinen-, sopimus- ja markkinaohjaus. Hierarkkinen sisältää käskytyksiä sisältävän 

valta-aseman suhteessa korkeammalla olevaan ja alemmalla olevaan organisaatioon, so-

pimusohjaus sopimuksia ja markkinaohjaus ihmisen vapauden valita palvelunsa kilpailun 

vallitessa. Ohjausjärjestelmien ydinkysymys muodostuu siitä riippuen, missä tehtävissä 

ja kuinka paljon edellä mainittua kolmea ohjausta käytetään, sekä siitä millainen ohjaus-

kokonaisuus saadaan muodostettua. Tällöin puhutaan hallinnon sijaan hallinnasta.  

 

Ohjausjärjestelmät käyttävät tavoitteiden saavuttamiseksi erilaisia hankkeita ja uudistuk-

sia ohjausvälineinä. Esimerkiksi kasteohjelma on ohjausväline, jolla pyritään johtamaan 

ja uudistamaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa (Suominen & Lintula 2013: 110). 

 

Ohjauksen tutkimuksen pohjana toimii Lennart Lundquistin ohjausmalliajattelu, jossa pe-

rimmäisenä ajatuksena on ohjauksen kuuluminen ainoastaan poliittiseen järjestelmään ja 

systeemiin. Tämän poliittisen systeemin täytyy olla riittävän iso sisältäen alaorganisaa-

tiota (suborganizations). Ajatteluun liittyy olennaisena ajatuksena se, että ne ketkä pää-

töksiä tekevät ja toteuttavat, tulisi näiden olla riittävän etäällä toisistaan, eli keskustelua 

ei voi olla koko aikaa vastatusten. Edellä mainitun lisäksi organisaation toimien tulee olla 

niin laajoja, että päätöksentekijä ei voi olla mukana kaikkia päätöksiä toteuttamassa. 

(Lundquist 1972: 26.)  

 

Lundquist (1972: 33) jaottelee ohjauksen neljään eri ulottuvuuteen, jotka ovat suora/epä-

suora ohjaus, ohjauksen aineellinen sisältö (material content), erityinen/yleinen ohjaus ja 

epätarkka/tarkka ohjaus. Kaikki muut osa-alueet, paitsi aineellinen sisältö kuvaavat kes-

kustelua päätöksentekijän ja päätöksentoteuttajan välillä. Lundquist (1977: 30) tarkoittaa 

suoralla ohjauksella toiminnan tavoitteiden ja/tai keinojen kohdentamista arvojen levittä-

miseksi ohjattavalle ja epäsuoralla ohjauksella vaikutetaan toteuttajan kykyyn ja/tai ha-

luun tavoitteiden toteuttamisessa tai keinoja arvojen levittämisessä. Vastaavasti yleisellä 

ohjauksella tarkoitetaan vaikuttamista kaikkiin ohjattaviin toimenpiteisiin, jotka täyttävät 

tietyt ehdot, ja erityisellä ohjauksella tarkoitetaan vaikuttamista yksittäiseen ohjattavan 

harjoittamaan toimintaan.  
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Kun näitä ohjauksen ulottuvuuksia yhdistetään, aikaansaadaan erilaisia ohjausmuotoja. 

Jos suora ohjaus yhdistetään erityiseen sekä yleiseen ohjaukseen, saadaan käskyohjaus ja 

ohjelma/sääntöohjaus. Jos puolestaan epäsuoraohjaus yhdistetään yleiseen tai erityiseen 

ohjaukseen ottaen mukaan ojauksen aineellisen sisällön, saadaan taloudellista ohjausta, 

informaatio-ohjausta, rekrytointiohjausta ja muoto-ohjausta. (Lundquist 1972: 34–35; 

1977: 31.) Ohjausmalliajattelussa ohjauskeinot valtiolta kuntiin jaetaan yksinkertaiste-

tusti normiohjaukseen, resurssiohjaukseen ja informaatio-ohjaukseen. Näissä kaikissa on 

eri vaikutusmekanismit. (Oulasvirta ym. 2002.) 

  

 

2.2. Ohjauskeinot  

 

Ohjauskeinoista käytetään monia synonyymeja. Voidaan puhua politiikkainstrumen-

teista, ohjausmuodoista ja ohjausmekanismeista. Tässä tutkimuksessa käytän sanaa oh-

jauskeinot, joilla tarkoitan informaatio-ohjausta, resurssiohjausta ja normiohjausta. Esi-

merkiksi Oulasvirta ym. (2002: 16) käyttävät termiä ohjauskeinot ja puolestaan Kaara-

kainen ym. (2010: 30–37) käyttävät termiä ohjausmekanismit puhuessaan informaatio-, 

normi- ja resurssiohjauksesta. Ahlsted ym. (1977) ja Lundquist (1977: 13–14) tuovat 

esiin, kuinka kokonaisuudesta on haastavaa erottaa yhtä ohjausmekanismia tai sitä, miten 

se toimii. Ohjauskeinojen keskinäisiä suhteita voi myös olla erittäin vaikeaa tunnistaa 

(Howlett, Kim & Weaver 2006: 129).  Vastaavasti Möttönen (2014: 7) käyttää termiä 

ohjausmuodot ja hän pitää ohjausmuotoja olennaisena ohjaavina elementteinä, jotka sää-

televät järjestelmien ohjaavia ja ohjattavia yksiköitä etenkin silloin kun organisaatioko-

konaisuudet nähdään ohjausjärjestelminä. 

  

Vedung (1998: 21) on käyttänyt politiikkainstrumenttia ohjauskeinon sijaan. Hänen mu-

kaansa valtion viranomaiset yrittävät aikaansaada tai estää sosiaalista muutosta politiik-

kainstrumenttien avulla, sekä takaamaan tukea itselleen ja tekemisilleen. Politiikkainstru-

menttijaotteluun sisältyy olennaisena se, että instrumentit perustuvat havaintoihin toisten 

valtioiden käyttämästä käytännönohjauksesta ja sen myötä instrumenteilla pyritään tulos-

tavoitteeseen (Vedung & van der Doelen 1998: 103–128). Politiikkainstrumenteilla yri-



17 

 

 

 

tetään vaikuttaa ohjauskohteeseen väkisin esimerkiksi käskemällä maksamaan ja suostut-

telemaan (Vedung 1998: 29–34). Ohjauksen kohde toimii palkkion toiveessa tai rangais-

tuksen pelossa. Ohjauksen kohde voi myös pitää päätöstä hyvänä, ja arvostaa ohjaavaa 

tahoa tai ohjauksen kohde on tottunut uskomaan kyseistä ohjaavaa tahoa, minkä vuoksi 

tekee, kuten sanotaan.  (Lundquist 1972: 36.) 

 

Informaatio-ohjaus on valtion toteuttamaa suostuttelua sekä ohjaamista toivottuun käyt-

täytymiseen (Pakarinen 2012: 47). Heinämäen (2012: 95) ja Talan (2012: 46) mukaan 

informaatio-ohjauksen piirteisiin kuuluu myös se, ettei se ole sitovaa ja lisäksi heidän 

mukaansa informaatio-ohjaus ei ole tuloksellisesti, eikä käsitteellisesti selkeä ja se on ris-

tiriitainen ohjausmuoto. Informaatio-ohjaus voi olla niin suullista kuin kirjallistakin oh-

jausta. Informaatiolla pyritään saamaan tietoa kuntiin, jotta kunnissa voidaan kehittää toi-

mintaa. Jos ohjauksen vaikutus on suora, muuttaa kuntatoimija toimintaansa tai jos oh-

jauksen vaikutus on välillinen, kuntatoimija ymmärtää informaation avulla epäkohdan. 

Lisäksi informaatio-ohjauksen avulla voidaan varmistaa julkisen politiikan toimintaa ja 

lisätä sekä osaamista että tietoa. (Stenvall & Syväjärvi 2006: 17, 19.) Informaatio-oh-

jausta on jaettu niin sisällön kuin toiminnankin pohjalta kolmeen tasoon. Sisällön kolme 

tasoa ovat kuvaileva taso, vertaileva taso ja informaatiotaso, joka välittää hyviä käytän-

töjä. Toiminnan tasot ovat politiikka- ja strategiataso, kehittämis-, tutkimus- ja koulutus-

taso sekä kolmantena viestintätaso. (Tukian & Wilksman 2011: 6–7.)  

 

Informaatio-ohjauksella pyritään vaikuttamaan tiedon jakamisella valtionhallinnolta ih-

misille. Informaatio-ohjausta on yksisuuntaista (one-way) ja monisuuntaista (multi-way). 

Yksisuuntainen informaatio-ohjaus menee yhteen suuntaan ilman takaisintulevaa pa-

lautetta ja puolestaan monisuuntainen informaatio-ohjaus menee kahteen suuntaan sisäl-

täen palautetta ja kommunikointia. (Vedung & van der Doelen 1998: 103, 105–106.) Yk-

sisuuntainen ja monisuuntainen informaatio-ohjaus sisältävät tarkastelukulmia viestin-

tään. Informaatio-ohjauksen viestinnän periaatteita on kolme: julkisuusperiaate, infor-

maatioperiaate ja kommunikaatioperiaate. Julkisuusperiaatteessa valtio lähettää passiivi-

sesti informaatiota kunnalle ja kunta vastaanottaa sitä aktiivisesti. Informaatioperiaat-

teessa informaatio on yksisuuntaista, mutta kumpikin toimii aktiivisesti. Kommunikaa-
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tioperiaatteessa sekä valtio että kunta ottavat osaa aktiivisesti tuottaen tietoa, sekä vaih-

taen sitä. (Stenvall & Syväjärvi 2006: 22.) Jalonen (2008: 4) tuo esiin, kuinka informaa-

tio-ohjaus -käsitteessä pitäisi huomioida vuorovaikutteisuus ja ohjauksen kohteen subjek-

tiiviset tulkinnat, sillä sen avulla informaatio-ohjauksen käytäntöä on helpompi kehittää. 

Vuorovaikutteiset toimintatavat ovat kehittyneet juuri informaatiotekniikan avulla (Sten-

vall & Syväjärvi 2006: 19).  

 

Stenvallin ja Syväjärven (2006: 23, 36, 50) tutkimuksesta ilmeni, kuinka informaatio-

ohjaus nähtiin viestintänä ja informaatio-ohjauksen vaikuttavuus on isoimmillaan niiden 

kanssa, jotka tekevät käytännön työtä. Tuloksista ilmeni myös, kuinka informaatio-oh-

jauksen vaikutusta hallintoon ja kunnan päätöksentekijöihin epäillään, sillä uskotaan, 

ettei se vaikuta heihin.  Haastateltavat miettivät myös epäröiden sitä, miten tieto saavute-

taan kuntiin. Tämä voi johtua informaatio-ohjauksen yksisuuntaisuudesta, sillä kaksi-

suuntainen vuorovaikutusta sisältävä informaatio-ohjaus voisi aikaansaada toivottuja ja 

oikeita ohjausvaikutuksia. Informaatio-ohjauksessa yksisuuntaisesti etenevä viestintä ei 

anna kunnissa mahdollisuutta subjektiivisille tulkinnoille (Jalonen 2008: 4).  

 

Lundquist (1977: 30–31) korostaa informaatio-ohjauksessa koulutusta. Tällöin ohjaajan 

voi kouluttaa ohjattava itse, joka päättää koulutuksen sisällön. Lundquist on jaotellut in-

formaatio-ohjausta ulottuvuuksien perusteella, joita ovat suora ja epäsuora ulottuvuus. 

Hänen mukaansa informaatio-ohjaus on aina epäsuoraa, sillä esimerkiksi ohjaus kohdis-

tuu aina ohjauksen kohteen omiin intresseihin ja kykyihin toteuttaa tavoitteita. Tällöin 

ohjauksen kohde ei saa yksiselitteisiä toimintaohjeita, vaan ohjauksen kohde joutuu itse 

miettimään, miten toimii.  Puolestaan ohjauksen kohteella on vapaus, koska informaatio-

ohjaus ei ole sitovaa.  Lundquistin mukaan epäsuora informaatio-ohjaus antaa useita mah-

dollisuuksia, ja siihen voi sisältyä nykyhetken tietoa ja tulevaisuusskenaarioita. Informaa-

tio-ohjaukseen sisältyy rangaistuksen uhkan, taivuttelun, suostuttelun, palkitsemisen lu-

pauksen ja päätösten perustelun mahdollinen liittäminen. Myös Jalonen (2008: 2, 5) mai-

nitsee, kuinka informaatio-ohjauksella yritetään ohjata ja kontrolloida kuntien toimintaa. 

Ohjauksen piirteisiin kuuluu vapaus, mikä vastaavasti voi johtaa kunnissa siihen, etteivät 

ne toimi valtion suosittelemalla tavalla, vaan tekevät omat päätöksensä. Syynä tähän voi 
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olla se, ettei kunnissa osata soveltaa ohjauksen informaatiota tai sitä pidetään puutteelli-

sena. 

 

Stenvall ja Syväjärvi (2006: 18–19) ovat jaotelleet informaatio-ohjauksen tyypillisiksi 

muodoiksi koulutuksen, tutkimus/tilastotiedon, rekisteritiedon, suositusten/oppaiden ja 

julkaisujen laatimisen sekä tiedottamisen. Heidän mukaansa informaatio-ohjaus on tosi-

asioiden esilletuomisen lisäksi arvoja sisältävää informaatiota huonoista ja hyvistä käy-

tänteistä sekä suosituksia. Informaatio-ohjauksen muotoja voivat olla myös esimerkiksi 

arvioinnit (Stenvall & Virtanen 2012: 15). Edellä mainittujen lisäksi muita informaatio-

ohjaukseen kuuluvia muotoja ovat muun muassa linjaukset, kehittämishankkeet ja tiedo-

tuskampanjat (Tala 2014: 44).   

 

Informaatio-ohjauskeinon etuna voidaan nähdä sen suhteellisen halpa toteutus. Todellista 

vaikuttavuutta on kuitenkin vaikea todentaa. Tutkimusten pohjalta vaikutus kohteen käyt-

täytymiseen informaatio-ohjauksen keinoin on osoittautunut vähäiseksi ja ajassa rajal-

liseksi. Uudet viestinnän välineet olisi otettava huomioon informaatio-ohjauksessa. Eri 

sähköiset viestinnän välineet voivatkin olla perinteisiä keinoja tehokkaampia. (Oulasvirta 

ym. 2002: 28–29.) Niiranen (2010: 100) puolestaan pohtii, onko kuntien ohjauksessa in-

formaatio-ohjaus riittävää vai tarvittaisiinko tasavertaisten hyvinvointipalveluiden yllä-

pitämiseksi enemmän normatiivista ohjaamista. Informaatio-ohjausta on jouduttu tehos-

tamaan resurssiohjauksen heikentymisen vuoksi, jotta järjestelmän uskottavuus lisään-

tyisi (Heinämäki 2012: 96).  

 

Resurssiohjaus on toiselta nimeltään taloudellista ohjausta. Resurssiohjauksen keinoja 

ovat hallinnonalakohtaiset talousarvio- ja toimintasuunnitelmat, talousarviomenettely 

sekä valtionapujärjestelmä (Mäki 2004: 129). Aiempina vuosina esimerkkinä resurssioh-

jauksen olennaisista muodoista on valtionhallinnon kunnallishallintoon kohdentama kus-

tannusperusteeseen pohjautuva tehtäväkohtainen valtionapujärjestelmä (Uoti 2003: 58).  

Hanssonin (2002: 15) mukaan resurssiohjaus on päätöksentekoa voimavarojen kohdenta-

misesta. Talousarvio on olennainen valtion resurssiohjauksen väline, jonka avulla resurs-

sien tasoa ja kohdentamista suunnataan.  
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Valtionhallinnon taloudelliset ohjauskeinot voidaan jakaa taloustieteissä kahteen luok-

kaan: kannustaviin/houkutteleviin sekä ehkäiseviin keinoihin. Kannustavia ohjauskeinoja 

ovat esimerkiksi avustukset ja tuet, kun taas ehkäiseviä keinoja ovat esimerkiksi maksut 

ja verot. Kannustavat ohjauskeinot vastaavasti jaetaan rahalliseen tukeen (in-cash) ja pal-

velun muodossa annettavaan tukeen (in-kind). Rahallinen tuki sisältää esimerkiksi käteis-

maksuja, valtionavun, tuet, avustukset, takaukset ja tulonsiirtoja. Palvelumuotoinen tuki 

puolestaan sisältää kaikille kuuluvat ilmaiset palvelut, kuten esimerkiksi terveydenhuol-

lon ja lasten päivähoidon. Rahallinen tuki antaa valinnanvapauden käyttökohteelle, mutta 

ehkäisevät keinot voivat olla myös negatiivisia keinoja, eli ne voivat rankaista tai rajoittaa 

muuten, kuten esimerkiksi verot. Ehkäisevillä keinoilla voidaan vaikuttaa ihmisten käyt-

täytymiseen olennaisesti. (Oulasvirta ym. 2002: 25–27; ks myös Vedung 1998: 44, 47.)  

 

Esimerkiksi kiertotaloutta käsittelevästä julkaisusta ilmeni, että taloudelliset ohjauskei-

not, kuten esimerkiksi verot, tuet ja maksut edistävät kiertotaloutta, mutta resurssiohjaus 

on vain yksi edistämistapa ja ylipäätään ohjauskeinoja tulisi kehittää ja käyttää yhdessä 

toistensa rinnalla. (Tikkanen ym. 2018: 45–48).  

 

Normiohjaus on toiselta nimeltään sääntelyä ja se on pakottava ohjauskeino. Valtiovalta 

käyttää normiohjausta. (Oulasvirta ym. 2002: 24.) Normiohjauksesta voidaan käyttää 

myös termiä säädösohjaus, joka sisältää lait, asetukset, määräykset, säädökset ja perus-

tuslailliset oikeudet. Säädösten ja määräysten tarkoituksena on saada ihminen tai organi-

saatio toimimaan määrätyllä tavalla. (Heinämäki 2012: 91; ks. myös Hansson 2002: 15.) 

Normiohjaus sisältääkin perustuslakiin perustuvat perusoikeudet, joihin sisältyy säänte-

lyä. Lisäksi normiohjaukseen sisältyy yleensä lakien täi sääntöjen rikkomisesta aiheutuva 

seuraamus eli rangaistus (Lemaire 1998: 59.) 

 

Normiohjaus on positiivista silloin, kun sillä yritetään saada toivottua käyttäytymistä, ja 

negatiivista silloin, kun pyritään estämään tiettyä käyttäytymistä. Lisäksi normiohjaus voi 

olla totaalisia kieltoja, määrätyissä tilanteissa olevia kieltoja (sallivat poikkeuksia), hy-

väksyttäviä sääntöjä tai toimia, jotka ovat ilmoituksenvaraisia. (Oulasvirta ym. 2002: 24.) 

Totaaliset kiellot ovat selkeitä, sillä niiden tarkoitus on estää esimerkiksi liikenneonnet-
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tomuus tai murha. Vastaavasti määrättyjen tilanteiden poikkeuksia sallivien kieltojen tar-

koitus on estää järjenvastaisia tilanteita. Hyväksyttävien sääntöjen tarkoituksena on kont-

rolloida tai pyrkiä pitämään toivottu toiminnan taso, esimerkkinä tästä on luvanvarainen 

toiminta. Ilmoituksenvaraisten toimien tarkoitus on saada kielletyistä toimista sallittuja, 

mikä edellyttää luvan hankkimista viranomaiselta.  (Vedung 1998: 42.) 

 

Normiohjauksen toteutus tapahtuu määräyksinä ja ohjeina hallinnon taholta.  Näitä voivat 

olla esimerkiksi toimeenpano-ohjeet, valtion laitosten ja virastojen yleiskirjeet sekä mää-

räykset. Olennaisina ohjausvälineinä toimii lainsäädäntö sekä valtion suunnittelu- ja 

osuusjärjestelmä, johon sisältyy valtakunnalliset suunnitelmat ja valtion viranomaisten 

hyväksymät kuntakohtaiset suunnitelmat.  Lainsäädäntöön sisältyy säädöksiä tarkentavia 

elementtejä, joita ovat esimerkiksi eduskunnan keskustelut ja muistiot. Normiohjaus si-

sältää myös valtioneuvostolta tulevia lievempiä normatiivisia linjauksia ja periaatepää-

töksiä (Mehde 2006: 169.) 

 

Näiden perinteisten ohjauskeinojen lisäksi on muitakin ohjauskeinoja. Esimerkiksi Niira-

nen (2013: 212) muodostaa artikkelissaan yhdeksi ohjauskeinoksi hybridiohjauksen mu-

kailemalla hybridiorganisaatiokäsitettä. Hybridiohjauksella Niiranen tarkoittaa ohjausta, 

johon sisältyy monitasoista ja monitahoista ohjausta ja monia ohjaavia toimijoita.  Mää-

ritelmää hän perustelee sillä, että koko ajan tulee uusia ohjausmuotoja ja ohjaavia tahoja 

vanhojen rinnalle. Oulasvirta ym. (2002: 20–21) tuovat esiin lisäksi organisointiohjaus -

käsitteen, joka on epäsuoraa ohjausta, minkä avulla ohjataan esimerkiksi hallintoyksiköi-

den organisaatioita.  Puolestaan Heinämäki (2012: 101) tuo esiin ohjelmaohjaus -käsit-

teen, josta ei kuitenkaan ole tullut varsinaista ohjausmuotoa. Ohjelmaohjauksella tarkoi-

tetaan ohjausta, joka on kehittynyt informaatio-ohjauksesta (valtiontalouden tarkastusvi-

rasto 2007: 28–29). Ohjelmaohjauksen lisäksi Heinämäen tutkimuksessa käsiteltiin käsit-

teinä esimerkiksi suunnitelmaohjausta, tavoiteohjausta, asiakasohjausta ja sopimusoh-

jausta (ks. Heinämäki 2012: 106). 
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Taulukko 1. Yleisimmät ohjauskeinot ja niiden välineet 

 

Informaatio-ohjaus Koulutus, tilasto- ja rekisteritieto, oppaat, suositukset, julkai-

sut, tiedotuskampanjat, kehittämishankkeet/ohjelmat, tiedotuk-

set, linjaukset, arvioinnit, projektit 

Resurssiohjaus Talousarviosuunnitelmat, toimintasuunnitelmat, avustukset, 

tuet, maksut, verot, palvelutuki ja hankerahastot 

Normiohjaus Lait, asetukset, määräykset, säädökset, yleiskirjeet, kiellot 

 

 

2.3. Valtion ja kunnan välinen ohjaussuhde 

 

Kuntaa käsitteenä pidetään siellä asuvien ihmisten yhteisönä sekä lisäksi kunta on demo-

kraattisen toimintajärjestelmän perusyksikkö (Niiranen, Puustinen & Zitting 2012: 33). 

Oulasvirta (1992: 8) näkee kunnan omana autonomisena yksikkönä, joka on valtiosta eril-

lään.  Kuntaa voidaan pitää myös organisaationa (Salminen 2002: 16). Vuonna 2015 on 

astunut voimaan uusi kuntalaki:  

”lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. 

Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja ta-

loudellista kestävyyttä.”  

 

Lisäksi kunta esimerkiksi lisää siellä asuvien hyvinvointia. Iso osa laista oli tarkoitus 

saada voimaan vuonna 2017. (Kuntalaki 410/2015.) Tällä hetkellä vuonna 2017 sovelle-

tut asiat laista ovat voimassa edelleen.  

 

Valtio ohjaa kuntia tiedonvälityksellä, resurssien kohdentamisella ja normien antamisella 

(Heinämäki 2012: 6). Perustuslaki edellyttää, että laki säätää kuntien hallintaa ja kunnille 

annettavia tehtäviä (Perustuslaki 731/1999). Jotta valtion ohjausjärjestelmä on toimiva, 

edellyttää se kuntien olemassaolon sekä kuntien riippuvuuden ohjauksesta ja sen noudat-

tamisesta. Järjestelmä siis ylläpitää itseään säilyttämällä sen sisäisen järjestelmän (ks. 

Ståhle & Kuosa 2009.) Itsensä ylläpitämisestä säilyttäen sisäinen järjestelmä Niklas Luh-

mann käyttää käsitettä autopoieettinen (Esmark 2011: 102; Brans & Rossbach 1997). 
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Valtion kuntiin kohdistuvalla ohjauksella on oma historiansa Suomessa.  1960-luvulla 

valtio ohjasi kuntia käskyttämällä ja kunnat toteuttivat käskyjä (Heuru 2000: 128). 1970-

luvulla ja myös 1980-luvulla ohjaus perustui sääntöihin ja käskyihin eli normiohjaukseen, 

joka pohjautui hierarkkiseen valtaan. (Heinämäki 2012:6.) Esimerkiksi sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin kohdistui valtion keskitettyä ohjeistusta, minkä tarkoitus oli turvata kan-

salaisten yhdenmukaista kohtelua ja tasa-arvoisuutta (Niiranen 2013a: 35). Heuru (2000: 

128) lisääkin tähän, että silloin valtion vastuu ihmisten hyvinvoinnista lisääntyi ja kun-

nille tuli lisää tehtäviä, mutta he tarvitsivat siihen valtion normatiivisia ohjeita. 1990-lu-

vulla kuntien itsemääräämisvalta lisääntyi eikä valtio-osuuksia annettu niin paljon, mikä 

tarkoitti sitä, että valtiovallalla ei ollut niin monia keinoja vaikuttaa toiminnan kehittämi-

seen (Teperi 2004: 108). 1990-luvun puolivälissä informaatio-ohjaus tuli ohjauskeinoksi, 

jossa pyrittiin valtion ja kunnan yhteistyöhön (Heinämäki 2012: 6; Niiranen 2013a: 36; 

Niiranen 2013b: 210). Vuonna 1993 on tehty valtionuudistus, jonka jälkeen ohjaus on 

rakentunut lainsäädäntöön, päätöksentekoon sekä informaatioon (Stenvall & Syväjärvi 

2006: 31).   

 

2000-luvulla ohjaus on painottunut vuorovaikutukseen, johon otetaan mukaan yhteiskun-

nan eri sektorit. Vuonna 2008 muodostettiin uusi kehittämisohjelma Kaste. Kasteohjel-

man tavoite on ohjelmaohjauksen vahvistaminen. Kasteohjelmalla pyritään vaikuttamaan 

kuntien ja muiden hallinnon muihin toimijoihin ja se antaa voimavaroja sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kehittämiselle.  Kaste-ohjelmassa ohjelmaohjauksen tukena käytetään 

normi- ja resurssiohjausta. (Heinämäki 2012: 6, 96, 102.) Niiranen (2013b: 209) mainit-

see, kuinka vuonna 2010 informaatio-ohjaukseen on liittynyt kehittämisohjelmien yhtey-

dessä myös normi- ja resurssiohjaus. Valtion ja kunnan välillä on siis poliittista ohjausta. 

Kuntiin kohdistuvia ohjausmekanismeja voivat olla esimerkiksi hallitusohjelmat, joihin 

liittyy kehittämisohjelmia (kuten aiemmin mainittu Kaste) sekä lisäksi peruspalveluoh-

jelmat. Esimerkiksi hallitusohjelmat vuosina 2003–2011 ovat pyrkineet muun muassa 

paikalliseen demokratiaan. (Niiranen, Puustinen, Zitting & Kinnunen 2013: 10.) 

 

Niiranen ym. (2013: 43) sekä Niiranen (2013b: 209–210) tuovat esiin, kuinka valtion ja 

kunnan yhteistyön välillä on monia toimijoita ja useita toiminnantasoja, minkä hallinta 
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vaatii yksinkertaistettujen mallien tekoa ohjaussuhteista ja ohjausmuodoista.  Hänen mu-

kaansa valtio hyödyntää ohjausmuotoja niin rinnakkain kuin päällekkäinkin ohjatessaan 

kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Valtion ja kunnan keskinäistä ohjaussuhdetta on 

monesti tutkittu etupäässä normi- ja resurssiohjauksen näkökulmasta myös silloin, kun 

kyseessä on ollut informaatio-ohjaus. 

 

Niiranen (2013b: 212–213) toteaa, kuinka kunnan ja valtion keskinäiseen suhteeseen tu-

lee jatkuvasti uusia ohjaavia tahoja, jotka eivät kuulu täysin ohjausmalliajatteluun. Hän 

tuo esiin, kuinka valtion ja kunnan välisessä ohjauksessa voidaan puhua uudenlaisista 

hallinnan (governance) muodoista, mekanismeista ja toimijoista, sillä sekä vanhoja että 

uusia ohjausmuotoja on käytössä. Uudet toimintatavat antavat uusille ohjausmekanis-

meille ja ohjaaville tahoille mahdollisuuden tulla mukaan.   

 

Kunnat ovat ohjauksen kohteen lisäksi myös toimijoita ja mahdollisesti tulevaisuudessa 

myös maakunnat uuden sote-uudistuksen myötä järjestäessään palveluita. Tulevan sote-

uudistuksen myötä keskeistä toimijuutta edustaa valtio ja siellä Sosiaali- ja terveysminis-

teriö suhteessa maakuntiin. Lakipykälät tulevat valtiolta, mutta järjestämisvastuuta ja 

päätäntävaltaa hajautetaan maakunnille. Tähän asti valtio on ohjannut kuntia palveluiden 

järjestämisessä, tulevaisuudessa ohjaussuhde muuttuu. Tulevaisuudessa valtiolla ei ole 

samanlaista toiminnallista suoraa ohjauskeinoa kuntiin, mutta laki edelleen ohjaa välilli-

sesti.  (Möttönen 2014: 21). Sote-uudistuksen myötä maassamme on muodostettu 18 maa-

kuntaa, jotka ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päi-

jät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, 

Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kai-

nuu ja Lappi (Kuntaliitto 2017b).  
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3.  SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO 

 

Ensimmäisessä alaluvussa 3.1. tarkastellaan aluksi tasa-arvoa lyhyesti, jonka jälkeen siir-

rytään tarkastelemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa laajemmin. Lisäksi luvussa on kä-

sitteen tarkastelua samanlaisuus, erilaisuus ja moninaisuus näkökulman kautta sekä sitä, 

miten sukupuolten tasa-arvo näyttäytyy kansainvälisessä tutkimuksessa. Luvussa 3.2. kä-

sitellään tasa-arvon historiaa Suomessa, lainsäädäntöä, kuntatasoa sekä politiikkaohjel-

mia. Näiden lisäksi luvussa 3.3 käsitellään tasa-arvon edistämistä sekä edistämisen haas-

teita.  

 

 

3.1. Tasa-arvo ja sukupuolten välinen tasa-arvo käsitteinä 

 

Tasa-arvolla (equality) tarkoitetaan sekä tasapuolista kohtelua että tasapuolisten edelly-

tysten luomista ja tasa-arvon edellytyksenä on sukupuolisyrjinnän poistaminen (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2012: 11). Vastaavasti Denhart (1991: 430) on määritellyt tasa-arvoa 

ajatuksena niin, että jokaisella on samansuuruinen oikeus vapauteen, elämään ja onnelli-

suuden saavuttamiseen. Brunilan (2009) tutkimuksessa nousi esiin, kuinka tasa-arvon 

määritteleminen on vaikeaa. Tutkimuksessa hän selvitti esimerkiksi, mitä työtekijät itse 

ymmärtävät tasa-arvolla. Tasa-arvo ymmärrettiin esimerkiksi sekä monimutkaisena kä-

sitteenä että prosessina, joka saattoi muotoutua havainnosta eriarvoisuuteen liittyen, mikä 

sai aikaan halun selvittää naisten tilannetta yksityiskohtaisemmin (Brunila 2009: 144). 

Tasa-arvon käsite on hankala ja sitä käsittelee useat tieteet, kuten aatehistoria, politiikan 

teoria, sosiaalipolitikan teoria, oikeustieteet, ja moraali- sekä oikeusfilosofia (Julkunen 

2010: 66). Kuusipalo (2002: 208) puolestaan määrittelee tasa-arvoa niin, ettei se ole yk-

siselitteinen käsite ja käsite voidaan ymmärtää monin eri tavoin.  

 

Kantola, Nousiainen ja Saari (2012: 9) sekä Lombardo, Meier ja Verloo (2009) määritte-

levät tasa-arvon käsitteeksi, jota voidaan muokata strategisiin sekä poliittisiin tarkoitus-

periin tarpeen mukaan taivuttamalla, kutistamalla tai venyttämällä sitä. Hollin (2002: 15) 

mukaan tasa-arvoa pidetään aatteena ja ihanteena. Myös Thomasin (2000: 126–127) mu-
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kaan tasa-arvosta voidaan puhua ihanteena poliittishallinnollisessa yhteydessä, jolloin ky-

seessä on syrjinnän poistaminen ja ehkäisy. Tasa-arvo ei tarkoita samanlaisuutta, sillä 

kaikilla on eri tarpeet ja ihmiset ovat erilaisia.  

 

Tasa-arvo ymmärretään syrjimättömyytenä ja keskeisenä ihmisoikeutena, joka kuuluu jo-

kaiselle riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta, vammaisuudesta, sek-

suaalisesta suuntautuneisuudesta ja muista henkilökohtaisista syistä. 2000-luvulla tasa-

arvoa on määritelty niin erilaisten naisten kuin miestenkin tasa-arvoisuutena. (Kantola 

ym. 2012: 10.) Muun muassa Borchorst (2001a: 176) määrittelee tasa-arvoa myös siten, 

että se voi liittyä tasapuoliseen kohteluun riippumatta ihmisen ihonväristä, kielestä, iästä, 

seksuaalisuudesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteis-

kunnallisesta alkuperästä. Hänen mukaansa Suomessa ei ole kehitetty sanastollista eroa 

siinä, puhutaanko tasa-arvopolitiikasta esimerkiksi sukupuolen vai yhteiskuntaluokan yh-

teydessä. Borchorstin mukaan tasa-arvo sanan eri merkitystä voidaan täsmentää yhdistä-

mällä sitä muihin käsiteisiin.  

 

Myös sukupuolten välisellä tasa-arvolla on useita määritelmiä ja käsite on hyvin moni-

nainen. Suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvon lisäksi myös sukupuolten välistä tasa-

arvoa pidetään tavoitteena ja arvona (Onwen-Huma 2012: 56). Sukupuolten välinen tasa-

arvo on olennainen yhteiskunnallinen päämäärä ja se on edellytys oikeudenmukaiseen 

yhteiskuntaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 7). Oikeudenmukaisuudella (equity) 

tarkoitetaan muun muassa reiluutta, kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta (Holli 2003: 9). 

Tasa-arvo onkin oikeudenmukaiseksi katsottu ja toivottu tila, joka tulisi olla molempien 

sukupuolten keskuudessa. Jotta tasa-arvo saavutetaan, tulisi yhteiskuntaa muuttaa, eikä 

ainoastaan rakennettaisi mahdollisuuksia.  (Holli 2002: 15–17.) Tasavertaisuus perustuu 

sosiaaliseen reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että niin palvelut 

kuin tavaratkin jaetaan oikeudenmukaisesti ja siten ihmisiä kohdellaan oikeudenmukai-

sesti (Fleming & McNamce 2005: 139). 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon yhtenä määritelmänä on se, että riippumatta sukupuo-

lesta, miesten ja naisten käyttäytyminen ja tarpeet ovat yhtä tärkeitä, eikä sukupuoli saa 
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vaikuttaa ihmisten valintoihin eikä itsensä kehittämiseen. Sukupuolten väliseen tasa-ar-

voon vaikuttaa aika, paikka, kulttuuri ja ihmisten toiminta. Sukupuolten välinen tasa-arvo 

ei ole pysyvä tila ja jotta se saavutetaan sekä saadaan pidettyä yllä sekä kehitettyä sitä, 

tarvitaan kaikenlaista toimintaa monella eri tasolla, kuten esimerkiksi poliittista päätök-

sentekoa. (Horelli & Saari 2002: 50.) Sukupuolten tasa-arvo on näyttäytynyt tutkimuk-

sessa etenkin naisten kysymyksenä, sillä naiset kokevat enemmän epätasa-arvoa miehiin 

verraten (Leinonen & Heiskanen 2011: 269). 

 

Sukupuolten tasa-arvon käsitteeseen on tuotu kolme näkökulmaa, mitkä ovat samanlai-

suus, erilaisuus ja moninaisuus (Kuusipalo 2002: 212–214). Sukupuolten tasa-arvoon si-

sältyy perimmäinen ajatus samoista oikeuksista sukupuolten välillä, eli sekä naisilla että 

miehillä tulisi olla yhtäläiset ihmisoikeudet, koska he ovat pohjimmiltaan samantyyppi-

siä. (Benschop 2006: 279; Holli 2001: 249). Yhtäläiset oikeudet yritetään saada sukupuo-

leen perustuvan syrjinnän poistamisen avulla lainsäädäntöä apuna käyttäen (Calàs & 

Smircich 1996: 222; 2006: 290; Kuusipalo 2002: 212). Samantyyppisyys vastaavasti mer-

kitsee sitä, että molemmat sukupuolet ovat yksilöitä siten, että molempiin sukupuoleen 

voidaan kuulua ja sen myötä molemmat sukupuolet ovat täysivaltaisia kansalaisia (Kuu-

sipalo 2002: 211; Squires 1999: 130).  

  

Sukupuolieroihin perustuva tasa-arvopuhe painottaa miesten ja naisten keskinäisiä eroja 

muun muassa palkkauksessa, kumppanuudessa, työelämän tehtävissä ja perhevapaa-

oikeuksissa (Ylöstalo 2012: 180). Julkunen (2010: 248) pohtii teoksessaan, mitä tasa-arvo 

on 2000-luvun diskurssissa ja politiikassa. Julkusen mukaan esiin nousee kolme keskeistä 

asiaa: ensimmäisenä itsensä toteuttamisen mahdollisuus ja minän valinta, toisena tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tuoma oikeus sukupuoliseen tasa-arvoon sekä syrjimättö-

myyteen ja kolmantena sukupuolitasapaino, eli 40-60 sääntö, jonka avulla esimerkiksi 

voidaan arvioida, kohdellaanko sukupuolia tasavertaisesti. 40-60 -säännöllä tarkoitetaan 

sitä, että naisia tulee olla vähintään 40 prosenttia esimerkiksi erilaisissa valtion hallinnon 

komiteoissa tai muissa päätöksentekoelimissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a: 11).  

 

Jokinen (2012: 11–12) tuo vastaavasti esiin mieskysymyksen käsitteen, joka on tullut 

keskusteluun 2000-luvulla. Käsite ei kuitenkaan ole uusi, vaan tasa-arvokeskustelussa se 
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on ollut esillä jo 60-luvun lopusta alkaen. Miehet nähdään hyvinvoinnissa huonommassa 

asemassa eikä miesnäkökulmaa nähdä painotettavan tasa-arvotoimijoiden osalta ja lisäksi 

naisten ongelmien nostaminen esiin syrjäyttää miesten ongelmat tasa-arvossa.  Tasa-ar-

voa on kuitenkin Jokisen mukaan pyritty edistämään molempien sukupuolten hyvänä 

sekä etuna. Julkunen (2012: 35–36) tuo näkökulmaa esiin, kuinka loppujen lopuksi tasa-

arvo on naisten asia, vaikka sukupuolten tasa-arvoa on pidetty molempien sukupuolten 

etuna ja hyveenä. Hänen mukaansa suomalaisen argumentaation pohjalta myös miehiä 

tarvitaan sukupuolten tasa-arvossa olemaan muun muassa johtajina, isinä ja aviomiehinä. 

Miehet ja naiset elävätkin muuttuvissa suhteissa toisiinsa, mikä on edellytys tasa-arvon 

saavuttamiseksi.  

 

Suomessa ja Pohjoismaissa tasa-arvopolitiikka on tavoitellut kahden hoivaajan perhemal-

lia, jossa molempien sukupuolten roolit sekä tehtävät ovat saman tyyppisiä, mutta siitä 

huolimatta kotityöt ja vanhemmuus eivät ole tasapuolisia sukupuolten kesken. (Julkunen 

2010: 157). Pohjoismaita vertailleessa tutkimuksessa ilmeni, kuinka miehetkin saivat pi-

tää vanhempainvapaata, mutta sen pituudet erosivat. Osassa Pohjoismaista saivat molem-

mat vanhemmat olla yhtäaikaisesti vanhempainvapaalla ja trendinä oli, että molemmat 

sukupuolet ylipäätään osallistuivat lastenhoitoon. Meneillään on kuitenkin asiaan liittyen 

suuria poliittisia ristiriitoja Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Sukupuolten välisen tasa-

arvon pyrkimys on poliittisesti voimakas Pohjoismaissa, eikä se tule muuttumaan (ks. 

Eydal ym. 2015: 173, 177–178.)   

 

Moninaisudella tasa-arvossa tarkoitetaan sitä, ettei sukupuoli pelkästään ole eriarvoisuu-

den selittävä tekijä. Feministinen teorian mukaan moninaisuus on näyttäytynyt eriarvoi-

suuden tarkastelussa esimerkiksi naisten kautta (Calàs & Smircich 2006: 309.) Suomen 

tasa-arvopolitiikassa tasa-arvoa on usein ajateltu naisten ja miesten välisenä tasa-arvona, 

mutta vähitellen Suomessakin on ajateltu tasa-arvon olevan moninainen (Ylöstalo 2012: 

24). Arhinmäki (2015: 27) tuo esiin feministisen tutkimuksen tuoneen esiin naisten mo-

ninaisuuden, mutta hänen mukaansa tarvitaan myös keskustelua poikien ja miesten mo-

ninaisuudesta.  Tähän Arhinmäen mukaan tarvittaisiinkin lisää tutkimustietoa, jonka 

avulla miesten tasa-arvo-ongelmia voitaisiin ratkaista poliittisesti.   
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Sukupuolten tasa-arvoa on tutkittu paljon myös kansainvälisesti. Kuten tasa-arvonkin kä-

site niin myös sukupuolten välisen tasa-arvon käsite ei ole yksiselitteinen. Beer (2009: 

213, 217) tuo esiin, että sukupuolten tasa-arvo on monimutkainen ja moniulotteinen kä-

site. Esimerkiksi Beer on tutkinut demokratian ja tasa-arvon suhdetta. Beer on tuonut tut-

kimuksessaan esiin, kuinka demokratia antaa mahdollisuuksia ajan kuluessa sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistämiseen. Raon (2017: 44) tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-

arvo on kansainvälinen kehittämistavoite, ja se on ollut myös kansainvälisen talousfoo-

rumin olennainen aihe ja prioriteettina vuoden 2016 asialistalla. Agostinon ja Eliaksen 

(2017: 4) tutkimuksessa tuotiin esiin naisten tulevaisuutta julkisessa hallinnossa. Tutki-

muksen pohjana toimivat seitsemän käsikirjoitusta, joista jokainen edisti innovatiivisella 

tavalla tutkimusta sukupuolesta julkishallinnossa. Kyseiset käsikirjoitukset loivat tapoja 

huomioida naiset ja sukupuoli sekä monimuotoisuus laajemmassa julkishallinnon tutki-

musohjelmassa.   

 

Unterhulter, North ja Ward (2018: 3, 6, 19) ovat tehneet tutkimuksen sukupuolten tasa-

arvosta koulutusnäkökulmasta käsin. Tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolen ja sukupuo-

len tasa-arvon eri merkityksiä koulutuksessa. Heidän mukaansa sukupuolen tasa-arvon 

käsite ymmärretään koulutuksessa monin eri tavoin, mikä on haastavaa esimerkiksi kä-

sitteen määrittelyn suhteen. Sukupuolen tasa-arvo ei ole aina selkeää koulutuksessa. Se 

huomioidaan esimerkiksi koulutusjärjestelmän toiminnassa. Tuloksista ilmeni, kuinka su-

kupuolten tasa-arvotyötä tulisi tehdä enemmän. Vastuullisuus nähtiin keinona sukupuol-

ten välisen tasa-arvon edistämisessä.  

 

Chary (2016: 108–110) teki tutkimuksen haastattelemalla menestyviä yritysmaailman 

naisia. Tutkimuksesta ilmeni, kuinka sukupuolten tasa-arvon käsite voi olla harhaanjoh-

tava. Naiset tarvitsevat tutkimuksen mukaan enemmän kunnioitusta ja hyväksyntään yri-

tysmaailmassa juuri sellaisina kuin ovat. Haastateltavat kokivat, että he joutuivat käyttäy-

tymään miesmäisesti, ja heidän piti olla jopa enemmän miehiä kuin varsinaiset miehet 

ovat. Kuitenkin menestynyt yritysmaailma on miesjohtoista ja menestyksen kriteerit näh-

tiin miehisinä. Naiset toivat esiin, että vaikka sukupuolet ovatkin erilaisia niin fyysisesti 

kuin psyykkisestikin, tulisi naisten saada tästä huolimatta olla osallisina vapaasti ilman 

rajoitteita. Tuloksista ilmeni, kuinka molempien sukupuolten näkökulmia tarvitaan, 
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minkä vuoksi molempia sukupuolien oleminen yritysmaailmassa nähtiin tärkeänä. Tasa-

arvoista kohtelua ja tasa-arvoisia töitä myös toivottiin työmaailmassa.  

 

Käsitemääritelmiä on eroteltu myös kanadalaisessa tutkimuksessa. Tiessen ja Carrerin 

(2015: 95–96, 109) tutkimuksessa selviteltiin sekä syitä että vaikutuksia sukupuolten 

tasa-arvon (gender equality) käsitteen vaihtumisesta käsitteeseen naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta (equality between woman and men) Kanadassa.  Niiden nähtiin näyttä-

vän samaa tarkoittavilta, mutta todellisuudessa ne ovat eri käsitteitä ja niillä on olennaisia 

eroja. Tämä jälkimmäinen määritelmä antoi heidän mukaansa enemmän mahdollisuuksia 

naisille ja miehille. Tasa-arvoa haluttiin niin naisille kuin miehillekin. Kun käsitemääri-

telmänä on tasa-arvo naisten ja miesten välillä, mietittiin sitäkin, onko lopputuloskin 

sama tasa-arvoisuuden osalta. Lopputuloksena todettiin, ettei se välttämättä ole kansain-

välisesti hyvä, että sukupuolten tasa-arvon käsite on poistettu.  

 

 

3.2. Sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa 

 

Suomessa naisten oikeuksia on etupäässä ajaneet naiset yhdessä valtion kanssa, minkä 

vuoksi pohjoismaista naisliikettä on nimitetty valtiofeminismiksi (Hernes 1987; Bor-

chorst 2001a; Julkunen 2010). Hernes (1987) käytti valtiofeminismin sijaan naisystäväl-

listä hyvinvointivaltio käsitettä, kun kuvasi tasa-arvopolitiikan kehitystä. Käsitteellä Her-

nes tarkoitti valtion avulla saavutettua naisten poliittisen ja yhteiskunnallisen valaistumi-

sen tapahtumista. 

 

1800- ja 1900-luvuilla laajenivat poliittiset oikeudet, jolloin saatiin naiset mukaan poliit-

tiseen päätöksentekoon (Kuusipalo 2002: 209). Suomessa on pyritty kansallisen yhtäläi-

syyden tavoitteluun, mikä selittää Suomen varhaista naisten äänioikeuden saantia. Jotta 

kansallisia päämääriä saavutettiin, koettiin hyödylliseksi naisten poliittinen toiminta nais-

liikkeen sijaan. Yhteiskunnassa sukupuolten tehtävät sekä roolit nähtiin erilaisina, naiset 

toteuttivat omaa rooliaan yhteiskunnallisissa asioissa. Tasa-arvoajatteluun kuului olen-

naisena asiana, että kaikilla on yhtäläiset poliittiset oikeudet sekä molempien sukupuolten 
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rooleja ja töitä arvostettiin yhtä paljon. (Nousiainen & Pylkkänen 2001: 46.) Suomessa 

naiset saivat ensimmäisenä Euroopassa äänioikeuden vuonna 1906.  

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa 1960-1970 -luvulla oli mielletty vasemmiston 

ideologiaan, mihin liittyi ajatus naisten tasa-arvon saavuttamisesta, jos nainen pääsi palk-

katyöhön tai jos tasa-arvo saavutettiin automaattisesti sosialistisessa yhteiskunnassa 

(Holli 2003: 15).  Tällöin vallitsi sukupuolirooliteoria, jolloin molempien sukupuolten 

roolit nähtiin biologisuuden sijaan sosiaalisesti tuotettuina, kuten äitiyden painottami-

sessa annettiin ymmärtää (Kuusipalo 2002: 212). Tätä vaihetta on kutsuttu tasa-arvofe-

minismiksi, jolloin naisliike yritti osoittaa, kuinka ennakkoluulot ovat ainoa este naisten 

osallistumiseen miesten tekemisissä ja toimissa (Nousiainen & Pylkkänen 2001: 35). 

 

Vuonna 1966 on perustettu Yhdistys 9, joka oli tasa-arvoliike, ja joka pyrki juuri aiemmin 

sukupuoliroolin murtamiseen (Jokinen 2012: 63). Hallitus nimitti myös vuonna 1966 

naisten asemaa tutkivan komitean, jolloin alettiin puhua naisten aseman edistämisestä. 

1970 -luvun alussa nimitys muuttui sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. (Räsänen 2002: 

101.) 1960- ja 1970-luvun vaihteessa sukupuolten tasa-arvoa vahvistettiin oikeudellisesti 

(Pylkkänen 2012: 65). Tässä kohtaa myös tasa-arvopolitiikka on saanut alkunsa, mistä 

myös merkkinä 1972 perustettu TANE, eli tasa-arvoasian neuvottelukunta (Julkunen 

2012: 32; Jokinen 2012: 65). 1970-luvun lopulla tasa-arvoa pidettiin enemmän arvona ja 

normina sekä syrjinnän vastakohtana. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta tuli kahden su-

kupuolen sopusointuinen yhteistyö, jossa ihanteena oli, että molempia sukupuolia arvos-

tettiin ja feministit nähtiin negatiivisesti. (Holli 2003: 16–17.) Sukupuolten tasa-arvo liit-

tyi miehiseen normiin, joka naisten olisi hyvä saavuttaa (Holli 2002: 16).  

 

1980-luvulla tasa-arvon käsite laajeni. Käsitteenä tasa-arvo ymmärrettiin kahdella ta-

valla: muodollisena, lainsäädännön kautta saavutettuna ja toisaalta materiaalisena, jossa 

käsitellään yksilöiden suhteita. (Parvikko 1991: 48.) Tasa-arvoajattelu etääntyi samanlai-

suudesta, jota 1960-luvulla ajateltiin ja jälleen tuli samanlaisuuden lisäksi naiset ja erilai-

suus ajatteluun mukaan. Pintaan nousi myös sukupuolten erottelukysymys ja sen aiheut-

tama sukupuoliarvojärjestys, johon liittyi ajatus siitä, että kyseessä on valtasuhde ja mie-

hisen vallan väline. (Kuusipalo 2002: 213–214.) Vuonna 1988 Suomessa perustettiin 
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miesjaosto tasa-arvoasianneuvottelukunnan toimesta, sillä naisjärjestöjä oli ollut jo yli 

100 vuotta (Arhinmäki 2012: 25). Vähitellen tasa-arvo alkoi merkitä tasapainoa ja tasa-

puolisuutta, jotka vastaavat kysymykseen, miten voi tulla toimeen sukupuolten välisten 

erojen kanssa ilman samuudenvaatimusta (Holli 2002: 59). Puolestaan 1990-luvulla yleis-

tyi viittaaminen päivittäisessä puheessa tasa-arvon olemiseen epätasa-arvon ja tasa-arvot-

tomuuden vastakohta. Epätasa-arvo oli epätäydellinen tai täysin vastakohta tasa-arvosta 

ja tasa-arvottomuus puolestaan tarkoitti jonkin puutetta. Vähitellen Suomi nähtiin tasa-

arvoisena yhteiskuntana (Holli 2003: 17–18.)  

 

2000-luvulla yhä olennaisemmaksi asiaksi on noussut moniperustainen syrjintä. Suku-

puoli ja etnisyys muiden tekijöiden lisäksi vaikuttavat yhtäaikaisesti, ja näihin tulisi kyetä 

vaikuttamaan yhdessä. Tasa-arvosta on uudestaan tulossa muodollista yhdenvertaisuutta. 

Ihmisten oikeudet ovat lisääntyneet, mutta ihmisten mahdollisuudet eivät ole välttämättä 

kohentuneet. Pitkät hoitovapaat ovat sosiaaliturvan ansiosta käytössä, vaikka edelleen 

naiset käyttävät niitä enemmän kuin miehet. Sukupuolten ja yhteiskuntaryhmien erojen 

nähdään kasvavan uudestaan. (Pylkkänen 2012: 67, 69.)  

 

Vuonna 2008 tehdyn tasa-arvobarometrin mukaan tasa-arvopolitiikka sai kannatusta ja 

valtionhallinnossa toteutettiin tasa-arvotyötä. Lisäksi vastaajien ajatus oli se, että tasa-

arvo on toteutunut. 2009 vuonna puolestaan perustettiin uusia ryhmiä, kuten Miesten tasa-

arvo ry ja Vihreä miesliike ry. Naiskansanedustajilla on ollut puolueissa naisyhdistyksiä 

pidemmän aikaan, mutta miehille perustettiin vuonna 2010 oma mieskansanedustajien 

verkosto ja vuonna 2011 Miesjärjestöjen keskusliitto, johon kuuluvat edellä mainitut Vih-

reä miesliike ja Miesten tasa-arvo ry. (Jokinen 2012: 72–75.) 

 

Tällä hetkellä naisten ja miesten koulutus sekä työllisyys ovat tasoittuneet. Esimerkiksi 

naisia on lähes yhtä paljon jo hallituksessa ja virkamiestehtävissä sekä esimerkiksi tieteen 

parissa tai erilaisissa johtotehtävissä. (Julkunen 2012: 33.) Tänä päivänä myös uutisoi-

daan paljon, kuinka miehet ja naiset voivat jakaa hoitovapaan tasapuolisesti ja isyysvapaa 

on pidentynyt.  
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Vuonna 1987 on Suomessa astunut voimaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 

Laki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän, sekä sen tarkoitus on edistää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa. Lakia on uudistettu sen jälkeen moneen kertaan eri vuosina.  

Vuonna 2005 lakiin sisällytettiin organisaatioiden velvoite tasa-arvosta, joka sisälsi työn-

antajalle velvoitteen tehdä työntekijöiden kanssa vuotuinen tasa-arvosuunnitelma, jos 

työntekijöitä oli organisaatiossa vähintään 30. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-ar-

vosta 609/1986.) Puolestaan   sukupuolten moninaisuuden käsite on tullut lisäyksenä tasa-

arvolakiin ja se on säädetty vuonna 2014 (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 

annetun lain muuttamisesta 2014). Uudistamisten syinä on ollut tasa-arvon edistämiseen 

liittyvät toimet tasa-arvopolitiikassa ja EU:n syrjinnän vastaisen oikeuden täytäntöön-

pano. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Suomen tasa-arvolainsäädännön painotuk-

sen kohde. Suomessa tasa-arvolain noudattamista valvoo ainoastaan tasa-arvovaltuutettu 

sukupuolen syrjinnän osalta. (Kantola & Nousiainen 2008: 8–9.)   

 

Lain mukaan tasa-arvon edistäminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista, minkä tavoit-

teena on pureutua erilaisiin tasa-arvon epäkohtiin. Työantajan on huolehdittava, että työ-

tehtäviin voi hakea molemmat sukupuolet ja työolot sallitaan molemmille sukupuolille, 

sekä urakehitysmahdollisuudet tulee olla yhtäläiset. Lisäksi laki velvoittaa sukupuolten 

tasa-arvon edistämistä työehdoissa, etenkin palkkauksessa. (Laki naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta 609/1986.)  

 

Syrjintä kielletään laissa sukupuolen perusteella niin välillisesti kuin välittömästikin. Vä-

lillinen syrjintä on laissa ”eri asemaan asettamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin 

tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käy-

tännön nojalla”, jos tämän seurauksena ihmiset joutuvat tai voivat joutua huonoon ase-

maan sukupuolen vuoksi. Välitön syrjintä on molempien sukupuolten asettamista eri ase-

maan. Lain mukaan syrjintänä ei kuitenkaan pidetä sitä, jos sukupuolet asetetaan hetkel-

lisesti eri asemaan sukupuolen perusteella, jos pyrkimyksenä on tasa-arvolain tarkoituk-

sen toteuttaminen käytännössä. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.) 
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Pohjoismaiden tasa-arvolait eroavat melko paljon toisistaan, mutta maiden lainsäädäntö 

sisältää etupäässä sukupuolineutraalisti muotoiltuja kieltoja. Pohjoismaiden tasa-arvo-

lainsäädännön ydin on sukupuolisyrjinnän kieltäminen. Syrjinnän kieltojen lisäksi on ke-

hotettu aktiivisiin toimiin, jotta tasa-arvoa saadaan edistettyä. (Borchorst 2001b: 204– 

205.) Monissa pohjoismaissa tasa-arvolaki onkin tehty Suomea aiemmin (Ylöstalo 2012: 

26).  

 

 

3.3. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen  

 

”Tasa-arvon edistäminen tulee rakentaa hallinnon rutiineihin ja menettelyihin niin, 

että edellytykset velvoitteen toteuttamiselle turvataan viranomaistoiminnan kai-

kissa vaiheissa” (Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi & Saloheimo 2006: 230).  

 

Valtion ja kuntien yksi tehtävä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa (THL 2017b). 

Suomessa tasa-arvoa edistäviä toimijoita ovat sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva 

tasa-arvoyksikkö, tasa-arvoasianneuvottelukunta TANE, tasa-arvovaltuutettu ja tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta. Muita tasa-arvoa edistäviä toimijoita on Suomessa 

eri tasa-arvojärjestöt, työpaikat, oppilaitokset ja viranomaiset. (THL 2017a.) Tasa-ar-

voyksikön tehtävänä on edistää tasa-arvoa. Yksikkö kehittää tasa-arvolainsäädäntöä sekä 

valmistelee ja toimeenpanee hallituksen tasa-arvopolitiikkaa. TANE on valtiohallinnon 

neuvoa antava taho, johon kuuluu esimerkiksi hallituspuolueiden edustajia. TANE: n teh-

täviä ovat muun muassa tasa-arvokysymysten esiintuominen ja tasa-arvotyön edistämi-

nen.  Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen sekä riippumaton oikeusministeriön hallinnon-

alalla toimiva lainvalvontavirnaomainen. Valtuutettu valvoo lain noudattamista, antaa oh-

jeita sekä neuvoja, jotka liittyvät tasa-arvolakiin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunta 

toimii myöskin oikeusministeriön hallinnonalalla. Lautakunnan tehtäviin kuuluu lai-

nasäädännön noudattamisen valvonta. Lisäksi lautakunta voi velvoittaa tasa-arvosuunni-

telman laatimista tietyssä määräajassa ja heillä on mahdollisuus käyttää uhkasakkoa.  

(STM 2016b.)  
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Tasa-arvon edistämisen tavoitteet sisältävät hallitusohjelmat ovat hallitukseen osallistu-

vien puolueiden hyväksymiä toimintasuunnitelmia. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat puo-

lestaan konkretisoivat hallitusohjelmia. (Varanka 2012: 48–49.) Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö ohjaa tasa-arvo-ohjelmien avulla tasa-arvon edistämistä. Sukupuolten tasa-arvon 

edistämistavoitteet ja toimenpiteet on koottu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan vuodelle 

2016–2019. Vastaavasti valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-ar-

vosta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Sen avulla arvioidaan tasa-arvopolitiikan 

toteutusta ja asetetaan sen tavoitteita vuoteen 2020 asti. Selonteon väliraportti on tehty 

vuonna 2016. Edellä mainittujen lisäksi kansallinen perus- ja ihmisoikeusohjelma vuo-

sina 2017–2019 sisältää sukupuolten välisen tasa-arvollisia tavoitteita ja toimenpiteitä. 

(THL 2017b.) 

 

Kunnissa laki velvoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Kuntien tehtävänä 

onkin edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja heillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 

tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvotyön tukijana toimii Kuntaliitto. (Kuntaliitto 2016.) 

Mahdollisen tulevan sote-uudistuksen myötä tulevaisuudessa kuntien lisäksi on kunnista 

koostuvat maakunnat. Sote- ja maakuntauudistuksessa (2017) tuodaan esiin, että uudistus 

luo sukupuolten välisen tasa-arvon edistämismahdollisuuksia. Jo uudistuksen valmiste-

lussa olisi hyvä ottaa huomioon tasa-arvoasiat maakunnissa. Maakunnan strategiaan tu-

leekin sisällyttää tasa-arvonäkökulma. Tasa-arvon edistäminen tulee näkyä maakuntien 

organisaatioiden strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Tasa-arvo tulee näkyä niin maa-

kuntien viranomaistoiminnassa sekä työpaikoilla. Maakunnat nähdään viranomaisina, 

joilla on velvoite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Maakuntien tai sen liikelaitosten 

tehdessä päätöksiä, sukupuolten tasa-arvo tulee huomioida jo siinä vaiheessa. Tasa-arvo-

työryhmien perustaminen nähdään olennaisena asiana uudistuksessa. Tasa-arvosuunni-

telmia tulee maakuntien organisaatioiden tehdä, sukupuolikiintiöt huomioida ja esimer-

kiksi sotejärjestämisen laissa lakipykälät tasa-arvon edistämisestä tulee huomioida. (Sote- 

ja maakuntauudistus 2017.) 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi on useita eri vaihtoehtoja (Rao 2017: 51). 

Jotta tasa-arvoa voidaan edistää, edellyttää se tasa-arvotyötä sekä tasa-arvoaloitteita, 

mikä lisää vastuullista toimintaa kunnissa. Tasa-arvotyön pyrkimys Suomessa ja muualla 
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maailmassa on edistää naisten asemaa. (Lämsä & Louvrier 2014: 30, 37.) Julkunen (2010: 

279) tuo esiin, kuinka tasa-arvon edistäminen edellyttää tiettyjen tekniikoiden hallintaa 

eikä niinkään naisten taistelua. Tekniikoilla hän tarkoittaa esimerkiksi projektityöskente-

lyä, palkkavertailua ja valtavirtaistamista, sekä erilaisia tilastojen, mittareiden, arvioinnin 

ja indikaattoreiden laatimisia.  NaisUrat-projektista ilmeni, että tasa-arvon edistäminen 

on helposti naisten itselleen ottama tehtävä, vaikka miehet ovat naisten rinnalla tasa-ar-

voon liittyvissä asioissa. Projektin myötä heräsi kysymys, mikä on miesten virka suku-

puolten tasa-arvon edistämisessä ja miten heidät saadaan mukaan edistämään sukupuol-

ten tasa-arvoa tai mitä he kokevat tarvitsevansa. (Hearn ym. 2014: 37.)  

 

Yhtenä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiskeinona pidetään valtavirtaistamista, 

joka on muutosstrategia, johon sisältyvillä toimilla, kuten esimerkiksi kehittämisellä voi-

daan edistää tasa-arvoa kaikin puolin jokaisessa vaiheessa. Tasa-arvon edistämistä ei 

nähdä erillisenä osiona päätöksenteossa, vaan sen on oltava jokaisella tasolla sisällytet-

tynä kaikkeen toimintaan. (Horelli & Saari 2002: 50; ks. Onwen-Huma 2012: 56–59.)  

 

Saari (2012: 177–179) tuo esiin kaksi tasa-arvon edistämisen strategiaa, jotka ovat muo-

dollisen tasa-arvon strategia ja positiivisten erityistoimien strategia. Nämä kumpikaan ei-

vät ole saaneet sukupuolten tasa-arvoa toteutumaan.  Hänen mukaansa näitä kahta strate-

giaa täydentää edellä mainittu valtavirtaistaminen. Koska tasa-arvotoimet painottuivat 

naisiin ja naisten muuttamiseen, syntyi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen strate-

gia. Valtavirtaistamisessa toiminnan kohteena on naisten ja miesten lisäksi yhteiskunta 

sekä sen rakenteet ja prosessit sekä niihin liittyvät sukupuolten väliset suhteet. Muodolli-

sen tasa-arvon edistämisen strategian pääpainona on molempien sukupuolten tasa-arvoi-

set ja yhtäläiset oikeudet, sekä velvollisuudet. Puolestaan positiivisten erityistoimien tasa-

arvon edistämisen strategialla on pyritty vähentämään epätasa-arvoa esimerkiksi lakiin 

liitetyillä pykälillä, tai puuttumalla palkka-asioihin ja tavoitteena onkin tulosten tasa-

arvo.  

 

Husa ja Pohjalainen (2008: 183) tuovat esiin positiivisen erityiskohtelun määritelmän, 

jonka tarkoituksena on suojella tosiasiallisella tasa-arvon edistämisellä heikompaan vä-
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estöryhmään kuuluvia. Positiivinen erityiskohtelu voidaan jaotella varsinaisiin positiivi-

siin erityistoimiin sekä positiiviseen syrjintään. Positiivinen erityistoimi voi olla keino, 

joka edistää sukupuolivähemmistössä olevien mahdollisuuksia, esimerkiksi tasa-arvo-

suunnitelma on tällainen. Positiivinen syrjintä laittaa sukupuolivähemmistöön kuuluvan 

etusijalle tietyissä tilanteissa. Positiivisen erityiskohtelun käyttäminen vaatii hyvät perus-

telut (Ahtela ym. 2006: 258, 261.)  

 

Salmi (2003: 411) toi artikkelissaan esiin, kuinka tasa-arvon ymmärretään liittyvän nais-

ten aseman edistämiseen. Esimerkkinä hän toi oman naisvaltaisen organisaationsa Stake-

sin (nykyinen THL) ajatellen, ettei tasa-arvo ole mikään kysymys Stakesissa johtuen juuri 

naisvaltaisuudesta. Kuitenkaan tasa-arvo ei välttämättä toteudu esimerkiksi palkkauk-

sessa. Joskus mietitään tulisiko myös miehiä saada enemmän Stakesin (nykyisen THL:n) 

kaltaisiin organisaatioihin mukaan, jotta sukupuolijakauma olisi tasaisempi.  

 

Naiset kokevat miehiä enemmän syrjintää palkkauksessa, johtajiensa antamassa tuessa 

sekä kannustuksessa ja uralla etenemisessä. Jos kannustus jää vähälle johtajan toimesta, 

koetaan urakehityksen sekä palkkakehityksen vaikeutumista. Organisaatioiden tasa-arvo-

työssä tulisi panostaa johtamistaitojen kehittämiseen sekä siihen, miten urakehitystä voi-

taisiin tukea, sekä palkkoja tulisi tarkastella suhteessa työnvaativuuteen. (Mustakallio & 

Saari 2002: 181.) 

 

Leinonen ja Heiskanen (2011: 247–268) ovat tutkineet kuntien sijaan organisaatioiden 

työskentelyä sukupuolten tasa-arvoon ja sen edistämisen keinoihin liittyvässä työkonfe-

renssissa.  Artikkelissaan he käsittelevät kahta julkista organisaatiota. Työkonferenssi on 

yhteistä ja tasavertaista keskustelua ryhmässä. Tutkijat ovat halunneet vastauksen esimer-

kiksi tarkentavaan kysymykseen siitä, miten osallistujat arvioivat toiminnan mahdolli-

suuksia tasa-arvon edistämisessä. Tutkijat ovat myös pohdintaosuudessa miettineet, 

mitkä ovat työkonferenssin menetelmän mahdollisuudet ja rajoitukset sukupuolten tasa-

arvon edistämisessä. Heidän mukaansa sukupuolten tasa-arvon edistämisen myötä voi 

molempien sukupuolten osallistuminen päätöksentekoon lisääntyä organisaatioissa. Li-

säksi tuloksista ilmeni, kuinka tasa-arvoa voitaisiin edistää organisaatioiden henkilöstön 
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palkkauksessa ottamalla käyttöön valtakunnalliset palkkataulukot. Rekrytoinnissa puo-

lestaan voitaisiin huomioida tasa-arvon edistäminen jo hakuilmoituksessa, jotta se kiin-

nostaisi molempia sukupuolia ja valinnoissa suosittaisiin vähemmistösukupuolta, jos ha-

kijat ovat tasavertaisia. Hyvällä johtamisella on myös mahdollista edistää sukupuolten 

tasa-arvoa. Tuloksista kävi myös ilmi, kuinka sukupuolten tasa-arvoa voitaisiin edistää 

organisaation neuvotteluissa niin, että mietittäisiin, millaisiin asioihin voidaan puuttua ja 

puututaan. Lopulta tutkimuksen kohteena olleet organisaatiot päättivät edistää tasa-arvoa 

niin, että he yhdessä henkilöstön kanssa tekivät tasa-arvosuunnitelmia ja sukupuolija-

kauma huomioitiin hauissa ja myös palkkauksen tarkastusmahdollisuuksia otettiin mu-

kaan. Tasa-arvotyö korostui tässäkin tutkimuksessa sukupuolten tasa-arvon edistämisen 

keinona.  

 

Tasa-arvosuunnitelmat ovat olennaisia tasa-arvopolitiikan välineitä, joiden avulla tasa-

arvoa voidaan toteuttaa suomalaisissa organisaatioissa. Tasa-arvon edistäminen vaatii sy-

vää ymmärrystä tasa-arvosta sekä syrjinnästä organisaatioissa. Tasa-arvon edistäminen 

organisaatiossa tarvitsee aikaa, koska muutos alkaa aluksi työntekijöiden sisäisestä pro-

sessista. (Mustakallio & Saari 2002: 165–166, 188.) 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kunnan organisaatiossa tuo monenlaisia hyö-

tyjä. Jos työyhteisö on tasa-arvoinen, se lisää työtekijän motivaatiota, sitoutumista, yh-

teishenkeä, osaamista ja sen lisäksi tuottavuus ja laatu paranee. Lisäksi työntekijät jaksa-

vat paremmin ja eivät väsy. Näin ollen myös organisaation menestys kasvaa. (Savt-

schenko 2002: 203.) 

 

Pyykkösen (2016: 39) selvityksestä ilmeni, kuinka liikunnan tasa-arvotyö on näkynyt 

siinä, että valtionhallinnon kautta on tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Tasa-arvon 

edistämistyöhön on kuulunut opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät erilaiset tilastot, 

mutta tietoja ei olla eritelty sukupuolittain. Valtion liikuntaneuvosto antaa myös lausun-

toja. 2000-luvulla tasa-arvoasiat eivät ole lausunnoissa olleet olennaisia. Yhdenvertai-

suutta on edistetty informaatio-ohjauksella, johon on sisältynyt esimerkiksi vähemmistö-

raportit. 
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Samaisesta selvityksestä kävi ilmi, ettei kuntiin kohdistuvat valtionohjauksen mahdolli-

suudet ole kovin suuria. Esimerkiksi normiohjaus on löysää ja ”informaatio-ohjaus vain 

vähän vaikuttavaa”: liikuntalinjauksia ei huomioida strategioita laadittaessa. Kunnissa 

kuitenkin pyritän tasa-arvon edistämiseen liikuntatoimessa, vaikka kunnan ja valtion kes-

kuudessa ei ole vahvaa sidettä. (Pyykkönen 2016: 43.) 

 

Selvityksestä kävi myös ilmi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pääsyyn keinoja, joita 

kaavailtiin vuoteen 2019 asti. Yhtenä keinona oli esimerkiksi se, että valtion liikuntaneu-

voston tehtävänä on asetusten mukaisesti tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusasioissa. Säädökset varmistivat tasa-arvoa, estivät sukupuolisyrjintää ja 

edistivät sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Ajatuksissa oli luoda liikunnan yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvokatsaus. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voitaisiin edistää kaksoisstrategian 

avulla, mikä sisältää tarkastelun lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelun valtavir-

taistamisen kohdistuen liikunnan jokaiseen päätöksentekoon. Strategialla pyrittäisiin kah-

den näkökulman ”kohtaamiseen” yhdistämiseen. Lisäksi kokonaisarviointien teko olisi 

esimerkiksi yksi keino päästä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. (Pyykkönen 2016: 44–

49.) 

 

Kansainvälisestikin on laadittu tutkimuksia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. 

Kansainvälinen tutkimus positiivisista velvollisuuksista ja sukupuolten tasa-arvosta on 

julkaistu vuonna 2005. Tutkimuksessa on tuotu esiin, kuinka vuonna 1998 on annettu 

viranomaisille positiivinen tasa-arvovastuu. Yhdistyneen kuningaskunnantasa-arvotyötä 

on tasa-arvohankkeet. Tasa-arvotehtäviä on annettu myös alueellisille viranomaisille.  

Tutkimuksessa on tuotu esiin myönteinen velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa. 

Myönteisillä toimilla pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tutkimuksessa 

todettiin, kuinka lainvelvoittavuus positiivisessa vastuullisuudessa tasa-arvon edistämi-

sessä ja syrjinnän poistamisessa on ollut läpimurto. (O`Cinneide 2005: 91, 97, 111.) Mie-

lestäni tätä voidaan verrata aiemmin mainittuun Suomen positiivisten erityistoimien stra-

tegiaan tasa-arvon edistämiseksi. Yhteenvetona edellisestä Taulukko 2, jossa tuodaan 

esiin koottuna sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen keinoja. 
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Taulukko 2. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen keinoja 

 

Tasa-arvo työ  Hyvä johtaminen/sen kehittäminen 

Syrjintään puuttuminen Informaatio-ohjaus 

Tasa-arvosuunnittelu Normiohjaus 

Tasa-arvoaloitteet Yhteiset tasa-arvosuunnitelmat 

Kaksoisstrategia, sisältää erityistoimia ja 

valtavistaistamisen 

Yhtenevä palkkausjärjestelmä 

Muodollinen tasa-arvon strategia Tasapuolinen rekrytointi  

Positiivisten erityistoimien strategia Yhteiset keskustelut/neuvottelut 

Tekniikoiden hallinta (evaluointi ym.) Tasa-arvon syvä ymmärrys  

 

 

Tasa-arvokehitys ei etene nopeasti, mutta tasa-arvon kehitystä voidaan vauhdittaa lain-

säädännöllä. Vastaavasti sukupuolikiintiöiden avulla turvataan miesten asemaa esimer-

kiksi poliittisessa päätöksenteossa, missä nykyään naisia on yhä enemmän ja naisten ase-

maa voidaan turvata pörssiyhtiöissä. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat myös suku-

puolinäkökulmaa, miehiä tulisi huomioida enemmän, sillä sen myötä heidän elinikä nou-

see ja hyvinvointi kasvaa, ja tämä puolestaan hyödyttää naisia ja lapsia. (Arhinmäki 2012: 

29.) 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ilmenee haasteita. Suomessa ja ehkä asian-

tuntijaorganisaatioissa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista haittaavat tekijät ovat 

pinnan alla ja ne liittyvät toimintakäytäntöihin sen sijaan, että ne olisivat muodollisia ja 

esiintyisivät virallisissa menettelytavoissa. Jotta niihin voidaan hänen mukaansa puuttua, 

tulee tietää toimintatavat jokapäiväisissä käytännöissä eli arjen prosesseissa, joissa 

olemme mukana ja joita tuotamme. (Salmi 2003: 407.) 

 

Monet miehet kokevat sukupuolten tasa-arvon edistämisen naisille kuuluvaksi ja sen 

vuoksi eivät suhtaudu suopeasti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Olisi olennaista 

pureutua miesten vastustamiseen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Lisäksi 
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olisi mietittävä, mitkä ovat miesten tehtäviä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä 

antaa tietoa niille, joita ei innosta tasa-arvoasiat. (Hearn ym. 2014: 38.)  

 

Sukupuolten tasa-arvon epäkohtana organisaatioissa nähtiin tutkimuksessa töiden jakau-

tuminen sukupuolten mukaan, palkkauksen epätasa-arvo ja sukupuolinen häirintä (Lei-

nonen & Heiskanen 2011: 258). Näihin voitaisiin puuttua mielestäni esimerkiksi aiemmin 

mainittujen taulukkoon 2 koottujen keinojen avulla. Vaikka 2000-luvulla viranomaisten 

valvontavaltuuksia on lisätty, on siitä huolimatta tasa-arvosuunnittelun valvonnassa epä-

kohtia. Tasa-arvon edistämisessä ei myöskään lain velvoittavuus ole kovin vahva. (Kan-

tola ym. 2012: 16–17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

4. TUTKIMUKSEN AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa käsitellään laadullista tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen aineiston han-

kintaa. Lisäksi tässä luvussa käsitellään teorialähtöistä sisällönanalyysia, jonka avulla ai-

neisto on analysoitu. Näiden lisäksi lopuksi käsitellään lyhyesti tutkimuksen eettisyyttä 

ja luotettavuutta. 

 

 

4.1. Tutkimusaineisto ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, koska haluttiin saada kokonaisval-

taista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa on kyse ihmisestä ja maa-

ilmasta, jossa hän elää (Varto 1992: 101; ks. Mason 2002: 1). Hirsjärven ym. (1997: 161) 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan siis todellista elämää ja kohdetta pyri-

tään tutkimaan kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on se, mitä 

tutkija saa aineistosta irti ja mihin johtopäätöksiin päätyy (Hakala 2015: 20). Laadulli-

sessa tutkimuksessa määrälliseen tutkimukseen verrattuna on madollista kuvata ilmiöitä 

ja kokemuksia eri lailla. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija yrittää ymmärtää tutkimus-

kohdetta ja kokemuksia. Koska tutkittavat pitävät esimerkiksi omaa näkökulmaa itsestään 

selvänä, tulee tutkijan olla tarkka ja tehdä tutkimustyö erityisen huolellisesti jokaisessa 

vaiheessa. (Puusa & Juuti 2011: 47.) 

 

Tässä tutkimuksessa varsinainen tutkimusaineisto kerättiin laadullisesti eli kvalitatiivi-

sesti teemahaastattelulla. Yleisin aineistonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa 

on haastattelu (Kananen 2008: 78). Tutkittavan tulee muistaa mitä on tutkimassa, kun 

valitsee haastateltavia. Haastateltaviksi valitaan henkilöt, jotka tietävät tutkittavasta on-

gelmasta asiantuntijuuden tai omakohtaisen kokemuksen kautta. (Vilkka 2015: 136–137.)  

 

Haastateltaviksi valikoitiin alkuun tasa-arvotyön parissa työskenteleviä henkilöitä, jotka 

poimittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta, jossa 

käsitellään sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Nämä kyseiset hallinnolliset tasa-arvo-

viranomaistoimijat olivat sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö (TASY), tasa-
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arvoasianneuvottelukunta (TANE), tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

lautakunta. (ks. THL 2017a) Haastateltaviksi valittiin asiantuntijoita ja johtotehtävissä 

olevia, jotka toimivat tutkimuksessa asiantuntijoina, eivät yksikön edustajina. Patton 

(2002: 238) puhuu eliittiotannasta, jolloin tiedonantajiksi valitaan ne, joilla uskotaan ole-

van eniten tietoa.  

 

Haastateltavia hankittiin tutkimuksen edetessä kyselemällä haastateltavilta suosituksia eli 

niin sanottua lumipallomenetelmää apuna käyttäen. Tiainen (2014: 19) tuo esiin lumipal-

lomenetelmän tarkoittavan sitä, että tutkija kyselee tutkittavilta suosituksia haastatelta-

vista, mutta päättää itse ottaako niitä kaikkia mukaan. Tämä on sopiva keino silloin, kun 

halutaan löytää arvostetut vaikuttajat.  

 

Tässä tutkimuksessa todettiin, ettei kyseisistä aiemmin mainituista hallinnollisista tasa-

arvoviranomaisista saada tarpeeksi haastateltavia, minkä vuoksi haastateltaviksi valikoi-

tui myös muita tasa-arvotoimijoita lumipallomenetelmää apuna käyttäen, valintakritee-

rinä kuitenkin kunta/valtio -suhde. Nähtiin myös aiheelliseksi saada kuntanäkökulmaa 

esiin, minkä vuoksi kuntapuolen edustajia valikoitui haastateltaviksi.  

 

Haastateltavia valittiin lisää Kuntaliitosta, kuntatyönantajista (KT), eduskunnasta, valtio-

varainministeriöstä (VM), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) sekä tasa-arvo-

asian neuvottelukunnan toiminnallisesta tasa-arvotyöryhmästä. Haastateltavia valittiin lo-

pulta 14, joista miehiä oli neljä ja naisia kymmenen. Miehiä oli tarkoitus saada haastatel-

tua enemmän, mutta kaikkia ei tavoitettu, sekä osa koki naisten tietävän tasa-arvoasioista 

enemmän ja miehiä ei ollut myöskään niin paljon saatavilla alan asiantuntijoina. Tauluk-

koon 3. on koottu haastateltavien kohdeorganisaatio sekä lukumäärät.  
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Taulukko 3. Haastateltavien kohdeorganisaatiot ja haastateltavien lukumäärä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö 3 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja työryhmä 3 

Tasa-arvovaltuutettu ja valtuutetun toimisto 2 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta 1 

Kuntatyönantajat 1 

Kuntaliitto 1 

Valtiovarainministeriö 1 

Eduskunta 1 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  1 

 

 

Jo ennen haastatteluun lupautumista tulisi haastateltavalle kertoa aiheesta. Haastattelun 

päämääränä on saada laajasti tietoa asiasta, minkä vuoksi haastattelukysymykset on hyvä 

toimittaa haastateltaville ajoissa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 205; Patton 2002: 

341; Fontana & Frey 2000: 698.) Haastateltaville toimitettiin etukäteen sähköpostitse saa-

tekirje, sekä kysymykset. Haastateltavia tavoiteltiin jo ennen suostumusta alustavasti ai-

heesta kertoen. Saatekirjeessä toivottiin suostumusta nimien näkymiseen liitteissä, mutta 

osa haastateltavista eivät halunneet nimeä näkyvän tutkimuksessa laisinkaan, minkä 

vuoksi nimet jätettiin pois liitteistä. Alkuun osaa haastateltavista oli vaikea tavoittaa ja 

vaati useita yrityksiä saada osa haastateltavista mukaan. Osa ei halunnut haastateltavaksi, 

sillä koki ettei ole riittävää tietoa aiheesta. Lisäksi jonkin verran haastateltavia perui sen 

jälkeen, kun he saivat kysymykset sähköpostitse.  

 

Haastattelut toteutettiin tässä tutkimuksessa teemahaastatteluna. Teemahaastattelun haas-

tattelurungon suunnittelu on yksi olennaisin vaihe. Teoreettinen viitekehys teemoittain 

ohjaa rungon muodostumista haastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 66; ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2018: 88.) Tässä tutkimuksessa varsinaiset haastattelut ajoittuivat ajalle 25.4– 

22.5.2018. Yhtä haastattelua täydennettiin elokuussa 2018 yhden haastateltavan toi-

veesta. Haastatteluista 12 toteutettiin rauhallisessa tilassa yksilöhaastatteluna kasvotusten 

paikan päällä ja kaksi puhelimitse. Haastattelupaikassa vietettiin keskimäärin tunti, mutta 
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varsinaiset äänitetyt haastattelut olivat kestoltaan 16–31 minuuttia. Haastatteluiden pituu-

teen vaikutti se, että haastattelun alkuun asioista ja kysymysten ymmärtämisestä juteltiin, 

kuten myös lopuksi ja haastattelija oli enemmän kuuntelulinjalla. Apukysymyksiä kysyt-

tiin tarvittaessa. Jokainen haastattelu oli omanlaisensa. Haastattelu rakentuu ja etenee mo-

nien asioiden summan myötä, eikä sitä rakenna haastattelija yksin (Merton ym. 1990: 

173). 

 

Kaikki teemahaastattelukysymykset (ks. Liite 2) esitettiin haastateltaville järjestyksessä. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018: 88) tuovat esiin, kuinka tutkija voi valita, esittääkö haastattelija 

kaikki kysymykset ja missä järjestyksessä haastattelija tuo ne esiin. Haastattelut nauhoi-

tettiin kahdella nauhoitusmenetelmällä teknisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Li-

säksi lopussa tutkittavilta kysyttiin, onko aiheeseen muuta kommentoitavaa.  Nauhoitta-

misen avulla haastattelija pystyy keskittymään haastatteluun ja lopussa haastattelija voi 

pyytää lisätietoa tutkittavaan ilmiöön (Aaltio & Puusa 2011: 161–162).  

 

Vilkkan (2015: 152–153) mukaan tutkijan tulee tietää, mitä tutkija hakee aineistosta, ja 

milloin lopettaa tiedonkeruun. Aineisto kyllääntyy vähitellen, kun tutkimuksen kannalta 

ei nouse olennaisesti uutta esiin.  Tässä tutkimuksessa aineisto kyllääntyi puolessa välissä 

ja alkoi toistamaan itseään. Tutkimusaineisto litteroitiin kirjoittamalla puhtaaksi sanatar-

kasti mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen. Litteroitua aineistoa tuli 84 sivua yh-

teensä kirjoitusohjeiden (fontti: Times New Roman, kirjasinkoko: 12, riviväli: 1,5) mu-

kaisesti aukikirjoitettuna. Litterointi on tutkijan ja tutkimusaineiston välistä vuoropuhelua 

(Vilkka 2015: 137).  Tämän jälkeen haastateltavat koodattiin niin, että kaikille haastatel-

taville luotiin oma kirjain/numero –yhdistelmä (H1-H14). Koodaus tehtiin haastateltavien 

anonymiteetin turvaamiseksi koko tutkimuksen ja raportoinnin ajaksi satunnaisessa jär-

jestyksessä. Tutkimusaineistoa säilytettiin lukitussa tilassa.  

 

 

4.2. Tutkimusaineiston analysointi 

 

Analyysin tarkoitus laadullisessa tutkimuksessa on pyrkiä aineiston selkeyteen ja uuden 

tiedon tuottamiseen tutkittavasta aiheesta (Eskola & Suoranta 1998: 138).  Hirsjärven ym. 
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(1997: 221) mukaan analyysitavaksi tulisikin valita tapa, joka vastaa parhaiten tutkimus-

ongelmiin. Aineiston analyysiin tulee valmistautua aineiston käsittelyllä tutkittavaan 

muotoon, jotta systemaattinen analyysi onnistuu (Vilkka 2015: 137). Teemahaastattelun 

jälkeen tehdään teemoittelu, jossa aineisto ryhmitellään ja jaetaan pienempiin osiin aihe-

piirin mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93; Eskola & Suoranta 1998: 176). Jotta tee-

moittelu onnistuu, se edellyttää teorian ja empirian voimakasta vuorovaikutusta (Eskola 

& Suoranta 1998: 176). Haastatteluiden ja aineiston litteroinnin jälkeen aineisto ryhmi-

teltiin teemoittain. Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysissa olennaista onkin tiivistää 

aineistoa niin, että tärkeä informaatio säilyy ja aineisto analysoidaan tulkitsemalla ja loo-

gisella päättelyllä (Eskola & Suoranta 1998: 136; Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–120.)  

 

Tässä tutkimuksessa valittiin sisällönanalyysi, sillä sisällönanalyysi on laadullisen tutki-

muksen perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91). Tekstiä, symboleja, sekä 

kuvia voidaan analysoida sisällönanalyysin avulla objektiivisesti ja järjestelmällisesti 

(Krippendorff 2013: 10). 

 

Tutkijan tulee olla aktiivinen sisällönanalyysissä, sillä sen avulla voidaan löytää merkitys 

haastateltavien sanoille. Sisällönanalyysin tarkoitus onkin tuottaa käsitteellinen ymmär-

rys tutkittavasta asiasta.  Suorat alkuperäislainaukset lisäävät aineiston uskottavuutta ja 

lisää ymmärrystä tutkijan päättelystä. (Holstein & Gubrium 1997: 127.) Sisällönanalyy-

siin kuuluu teorialähtöinen, aineistolähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi (Ks. 

Tuomi 2018: 108–110). Analyysimalleista perinteinen on teorialähtöinen analyysi, jossa 

on aikaisemman tiedon pohjalta luotu kehys, joka ohjaa ainaisten analyysia (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 97).  Tässä tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan teorialähtöinen sisäl-

lönanalyysi, koska teoria käsitteineen sekä haastattelurunko luovat pohjan analyysille. 

Teorialähtöisessä analyysissä ensimmäinen vaihe on analyysirungon tekeminen, jonka 

jälkeen aineistoa ryhmitellään ja pelkistetään. Tämän jälkeen muodostetaan yläluokkia ja 

alaluokkia. (ks. Tuomi 2018: 128–130.) 

 

Tässä tutkimuksessa analyysia lähdettiin tekemään analyysirungon kautta, joka pohjautui 

teoriaan, sekä haastattelurunkoon. Sen jälkeen aineistosta poimittiin pääluokkien (suku-
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puolten tasa-arvo, ohjauskeinot, joka sisälsi haasteet ja kehittämisehdotukset, sekä maa-

kunta- ja soteuudistus näkymät) alle suoria lainauksia taulukkoon, jonka jälkeen niitä pel-

kistettiin ja ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin erilaisia käsityksiä sekä merkityksiä ja 

luokiteltiin.  

 

 

4.3. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen etiikka ja vastuu ovat jatkuvasti mukana kaikissa tutkimusprosessin vai-

heissa.  Tutkimuksen luotettavuus muodostuu reliabiliteetista, eli toistettavuudesta ja va-

liditeetista eli yleistettävyydestä. (Vilkka 2015: 41, 149.) Reliabiliteettia lisää kahdesti 

mitattu tulos, jolloin olosuhteet eivät voi vaikuttaa tulokseen. Laadullisessa tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan voida järjestää kahta samanlaista haastattelutilannetta. Validiteetilla 

puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka yhdenmukaisia ilmiö ja sen käsittely ovat tutkimuk-

sessa. Validiteetilla voidaan sitä, miten hyvin tutkija saa tuotua esille tutkimustulokset.  

(Aaltio & Puusa 2011: 155–156.) 

 

Reliabiliteettia ja validiteettia on käsitteinä kritisoitu laadullisessa tutkimuksessa, koska 

ne ovat muodostuneet määrällisen tutkimuksen kautta (Tuomi & Sarajärvi 2018: 160). 

Eskolan ja Suorannan (1998: 212) mukaan kuitenkin reliabiliteettia ja validiteettia on vai-

kea arvioida laadullisessa tutkimuksessa, olennaisempaa on kuvata tutkimusprosessi huo-

lellisesti. Luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteistä ohjetta, mutta tutkimusta on tar-

koitus arvioida kokonaisuutena (Tuomi & Sarajärvi 2018: 163). Luotettavuus lisääntyy 

laadullisessa tutkimuksessa, jos tutkimuksen toteutus on tuotu esiin tarkasti (Hirsjärvi ym. 

1997: 230). Tässä tutkimuksessa on tuotu esiin tarkasti koko tutkimusprosessi, mikä lisää 

tämän tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Puolestaan luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan ajatella tässä tutkimuksessa 

muun muassa tutkimuksen tekijän kokemattomuus sekä se, että tutkimus ei ole toistetta-

vissa. Vilkkan (2007: 149) mukaan tutkimusta pidetään joidenkin arvioiden mukaan luo-

tettavana, kun tutkimuksen toistamisen jälkeen tulos säilyy samana riippumatta tutkijasta. 

Lisäksi haastattelut tehtiin haastateltavien työpäivän aikana, jolloin ihmisten vireys sekä 
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henkilökohtaiset asenteet sekä omat muut henkilökohtaiset asiat mielessä ovat saattaneet 

vaikuttaa haastattelijoiden vastauksiin. Puusa ja Aaltio (2011: 156) tuovatkin esiin kuinka 

haastateltavan vastaukseen vaikuttavat kokemuksen lisäksi vireys taso. Vastaaja voi antaa 

sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia, mikä voi heikentää haastattelun luotettavuutta 

(Hirsjärvi ym. 2009: 206–207; Fontana & Frey 2000: 696). 

 

Tutkimuksen tekemisessä on myös otettava huomioon useita eettisiä kysymyksiä, kuten 

esimerkiksi tiedon hankintaan ja julkistamiseen sisältyvät yleisesti hyväksytyt periaatteet. 

Yliopistot ovat esimerkiksi laatineet eettisiä ohjeita. Ihmisarvoa tulee kunnioittaa siten, 

että jokainen voi päättää haluaako haastatteluun osallistua. (Hirsjärvi ym. 1997: 23–25.) 

Tässä tutkimuksessa jokaiselta kysyttiin alustavasti, sekä suostumuskirjeen myötä, halu-

aako osallistua tutkimukseen.  

 

Eettisyyteen kuuluu epärehellisyyden välttäminen. Epärehellinen toiminta tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa on kiellettyä. Esimerkiksi epärehelliseksi toiminnaksi voidaan mainita 

plagiointi, tulosten keksiminen, tai niiden muuttaminen sekä jonkin asian poisjättäminen. 

(Hirsjärvi ym. 1997: 25–26.) Tässä tutkimuksessa tulokset tuotiin esiin rehellisesti, ja 

systemaattisesti. Tulosten osalta eettisyyttä lisäsi, ettei vastaajia voitu tunnistaa tuloksista, 

sekä materiaali säilytettiin lukitussa tilassa, jonka jälkeen hävitettiin asianmukaisesti.  

 

 

Kuvio 1. Tutkimusprosessin eteneminen 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa tuodaan esiin tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tulosten esittämisessä 

käytetään teemahaastattelun teemoja (sukupuolten välinen tasa-arvo ja ohjaus), joiden 

kautta tuloksia tarkastellaan suhteessa teorialukuihin kaksi ja kolme. Suoria lainauksia 

on käytetty tekstin elävöittämiseen, sekä havaintojen vahvistamiseen, ja ne esitetään 

kursivoidulla kirjasintyylillä.  

 

 

5.1. Sukupuolten välinen tasa-arvo käsitteenä 

 

Aiempien tutkimusten mukaan sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan oikeuden-

mukaisuutta ja siihen sisältyy ajatus, että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti (Fle-

ming & McNamce 2005: 139), eikä ketään syrjitä sekä pyritään yhtäläisiin oikeuksiin 

(Calàs & Smircich 1996: 222; 2006: 290; Kuusipalo 2002: 212). Sukupuolten tasa-arvon 

käsitteeseen on myös tuotu kolme näkökulmaa, mitkä ovat samanlaisuus, erilaisuus ja 

moninaisuus (ks. Kuusipalo 2002: 212–214). Jokainen teemahaastattelu aloitettiin kysy-

mällä haastateltavilta, miten he määrittelevät sukupuolten välisen tasa-arvon. 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien sukupuolten välisen tasa-arvon määritelmissä koros-

tuivat tasapuolisuus, tasapuolinen kohtelu, samassa asemassa oleminen, moninaisuus ja 

samanlaiset oikeudet, mahdollisuudet sekä velvollisuudet. Haastateltavista enemmistö, 

yhteensä 10 haastateltavaa olivat sitä mieltä, että sukupuolten välistä tasa-arvoa määritel-

lään niin, että se sisältää yhtäläiset oikeudet. Yhtäläisten oikeuksien lisäksi käsitemääri-

telmässä tuli esiin yhtäläiset mahdollisuudet sekä velvollisuudet. Sukupuolten tasa-arvon 

määrittelyssä seitsemän haastateltavaa toivat esiin haastattelussa yhtäläiset mahdollisuu-

det ja yhdeksän haastateltavaa yhtäläiset velvollisuudet. Monesti vastauksissa ilmeni 

näistä kolmesta edellä mainitusta vähintään kaksi määritelmää. Kolmessa vastauksessa 

tuli esiin nämä kaikki kolme, eli yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet.  

 

”… että jokaisella niinku sukupuolesta riippumatta on samat oikeudet, velvolli-

suudet ja mahdollisuudet…” (H13) 
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Haastattelussa esille tuomiin sukupuolten välisen tasa-arvon määritelmiin sisältyi lisäksi 

tasapuolinen kohtelu. Tasa-arvoon liitettiin palkkatasa-arvo, urakehityksen tasa-arvo, 

tasa-arvo perheessä niin lastenhoidossa kuin kotitöissäkin. Kuusi haastateltavista toi 

esiin, että sukupuolten välisen tasa-arvon määritelmään kuuluu, että kaikkia sukupuolia 

tulee kohdella tasapuolisesti niin, ettei ketään syrjitä sukupuolen, taustan, iän tai uskon-

non vuoksi.  

 

”…kumpaakaan sukupuolta ei syrjitä…” (H9) 

”…ihminen ei tuu sukupuoli-identiteetin tai ilmaisun perusteella eriarvoisesti 

kohdelluksi […] me ollaan eri ikäisiä, meil saattaa olla erilainen uskonto…” (H1) 

 

Sukupuolten moninaisuuden käsite on tullut lisäyksenä tasa-arvolakiin ja se on säädetty 

vuonna 2014 (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, annetun lain muuttamisesta 

2014). Suomen tasa-arvopolitiikassa tasa-arvoa on usein ajateltu naisten ja miesten väli-

senä tasa-arvona, mutta vähitellen Suomessakin on ajateltu tasa-arvon olevan moninainen 

(Ylöstalo 2012: 24). Sukupuolten välistä tasa-arvoa määriteltäessä enemmistö, yhdeksän 

haastateltavaa toi sukupuolten tasa-arvoon sisältyvän moninaisuuden käsitteen.  Moni-

naisuus näyttäytyi niin, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo ole ainoastaan kahden suku-

puolen välinen tasa-arvo vaan sukupuolten tasa-arvoon sisältyy myös sukupuolivähem-

mistöt, kuten esimerkiksi trans-sukupuoliset ihmiset.  

 

”…tärkee lisäys tuossa pari vuotta sitten tuli tää et sukupuolen moninaisuus huo-

mioidaan […] koskee myös muita sukupuolia, ku vaa naisia ja miehiä eli tota se 

on sellanen tärkee muutos…” (H2) 

 

5.1.1. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen Suomessa 

 

Julkusen (2010: 74) mukaan Suomea on pidetty tasa-arvon esimerkkimaana, jossa tasa-

arvo on toteutunut tai lähestulkoon toteutunut.  Hänen mukaansa siitä on ollut merkkinä 

esimerkiksi Suomen oleminen melko tasa-arvoinen yhteiskunta sekä tasa-arvovertailuti-

lastot. Haastattelutuloksista ilmeni enemmistön osalta, että jos Suomea verrataan kansain-

välisesti, voidaan Suomea pitää tasa-arvoisena maana, mutta puolestaan Pohjoismaihin 

vertailtaessa Suomi nähtiin kuuluvan samaan tasoon tai sukupuolten välisen tasa-arvon 
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tila nähtiin huonompana. Haastateltavista 11 vertaili Suomen tasa-arvon tilaa kansainvä-

lisesti.  

 

”…Suomihan periaatteessa sijoittuu aika korkealle niin kun kansainvälisessä ver-

tailussa…” (H6) 

 

”Suomessa tietysti verrattuna niin me ollaan niin ku […] Pohjoismaises viiteryh-

mässä […] ja me ollaan tietysti maailmalla edelläkävijöitä…” (H14) 

 

”Siis mun käsityksen mukaan me ollaan tasa-arvoisimpia maita kuitenkin. Meillä 

on jonkin verran välimatkaa sitten kuitenkin muihin pohjoismaihin…” (H10) 

 

 

Monessa tutkimuksessa tulee esiin, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo ei kuitenkaan 

toteudu edistämisestä huolimatta (Lämsä & Louvrier 2014: 36). Vaikka sukupuolten vä-

lisen tasa-arvon tila nähtiin hyvänä kansainvälisessä vertailussa, tuli siitä huolimatta tu-

loksista ilmeni, ettei Suomi ole saavuttanut tasa-arvoa. Sukupuolten välisen tasa-arvon 

saavuttamisen suhteen nähtiin olevan vielä paljon tehtävää. Haastateltavista kymmenen 

eli suurin osa toivat tätä esiin.  

 

”…kyllä mä sanoisin, että ne jotka toteavat niinku vaikka hallitusohjelma, että 

tasa-arvo on meillä niinku paketissa, niin ei o tarkastellu […] niinku edes näitä 

perustunnuslukuja niin riittävän tarkalla silmällä ja kuullut korvillansa.” (H12) 

 

”Suomessakin meillä on edelleen työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-

sessä.”(H7) 

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole pysyvä tila ja jotta se saavutetaan ja saadaan pidettyä 

yllä sekä kehitettyä sitä, tarvitaan kaikenlaista toimintaa monella eri tasolla, kuten esi-

merkiksi poliittista päätöksentekoa. (Horelli & Saari 2002: 50.) Vähän vajaa puolet, kuusi 

haastateltavaa oli sitä mieltä, että sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa Suomessa ei nähty 

pysyvänä, vaan sen nähtiin olevan hitaasti muuttuva ja siinä voitiin myös mennä taakse-

päin. Nämä haastateltavat toivat myös esiin, että sukupuolten välisen tasa-arvon eteen 

pitää tehdä jatkuvasti töitä.   

 

”Saatetaan ottaa kaks askelta eteenpäin ja sitten yks askel taaksepäin, että tää ei 

oo semmonen, joka menee lineaarisesti eteenpäin, et koko aika pitää asian kanssa 

tehdä töitä.” (H5) 
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Tasa-arvon osittaisesta saavuttamisesta huolimatta kaikkia tasa-arvoasioita ei ole rat-

kaistu, kuten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja palkkatasa-arvoa (Jokinen 2012: 72). 

Haastateltavista 12 käsittelivät sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa Suomessa ongelmien 

kautta. Yksi haastateltavista halusi täydentää myöhemmin vastaustaan liittyen palkka-

eroihin, että palkat ovat kuitenkin samoissa tehtävissä käytännössä samat. 

 

”Kaikki tietää palkkaerot naisten ja miesten välillä […] edelleenki ongelma on 

tää segregaatio eli naiset ja miehet hakeutuu eri tehtäviin [...]Poikia paljon syr-

jäytyy […] tytöt valtaa yliopistot…” (H8) 

 

”…meil on muutamia peruskysymyksiä, mitkä on edelleen ratkaisematta, kuten 

[…] työn ja perheen yhteensovittaminen, hoivavapaat […], naisiin kohdistuva vä-

kivalta…” (H14) 

 

Suurin osa haastateltavista toi sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa esiin ongelmien 

kautta, mutta kaksi vastaajista toivat esiin, mikä on meillä Suomessa sukupuolten väli-

sessä tasa-arvossa myös hyvää.  Esimerkiksi naisia on lähes yhtä paljon jo hallituksessa 

ja virkamiestehtävissä sekä esimerkiksi tieteen parissa tai erilaisissa johtotehtävissä (Jul-

kunen 2012: 33). Hyvää kehitystä nähtiinkin päätöksentekoon liittyvissä asioissa, naisten 

pitkään työelämässä mukanaolossa, naisten korkeissa koulutuksissa ja naisten äänioikeu-

dessa.  

 

”…meil on toki tosi paljon vahvuuksia. Meil on ensinnäkin se et naiset on pitkään 

osallistunut työelämään varsinkin ja koulutus on niinku naisilla korkeeta…” (H1) 

 

5.1.2. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen kunnissa 

 

Kunnissa laki velvoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen. Kuntien tehtävänä 

onkin edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kunnissa on hyvät mahdollisuudet vaikut-

taa tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvotyön tukijana toimii Kuntaliitto. (Kuntaliitto 

2016.) Haastateltavilta pyydettiin erittelyä siitä, miten he näkevät sukupuolten välisen 

tasa-arvon tilan kunnissa. Kuntaa ei haluttu rajata mihinkään tiettyyn kunnan toimintaan, 

vaan haluttiin saada jokaiselta vapaavalintaista erittelyä kuntien suhteen laaja-alaisem-

min. Moni haastateltavista totesikin kysymysten menevän limittäin Suomen sukupuolten 

välisen tasa-arvon tilan kanssa. Niissä nähtiin samaa, mutta lisäksi jokainen haastateltava 
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eritteli siitä huolimatta kuntienkin tilaa, minkä vuoksi vastauksissa oli myös eroavaisuuk-

sia.  

 

Kunnan roolia tasa-arvon edistäjänä mietti kolme haastateltavaa. Kunnan rooli nähtiin 

merkittävänä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäjänä ja kunnalla on velvoite tasa-arvon 

edistämiseen. Yksi haastateltavista näki kunnan roolin kevyenä sukupuolten välisen tasa-

arvon edistäjänä. Puolestaan toinen haastateltava koki, että tasa-arvon eteen tehdään pal-

jonkin työtä kunnissa ja rooli on vahva tasa-arvon edistäjänä.  Kaksi haastateltavaa toi 

esiin, kuinka edistäminen edellyttäisi toimijoita kunnissa, ja kuinka tasa-arvotoimikuntia 

on ollut aikaisemmin enemmän.  

 

”Kuntanäkökulmasta niin sanotut samat asiat joo tietysti, mut et kunnilla on eri-

tyisen tärkee velvote tai siis tärkee asema… (H14) 

 

”Kunnissahan on ollu aikaisemmin huomattavastiki enemmän tasa-arvotoimikun-

tia ja se että kuinka vaikuttavia ne on, se on sitten vielä omakysymyksensä…” 

(H5) 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa mietittiin kuntien osalta päätöksenteossa. Päätöksen-

tekoa käsitteli haastateltavista puolet. Esimerkiksi kunnissa päätöksenteko tulisi pohjau-

tua 40/60 jakoon, eli naisia olisi 40 % ja miehiä 60 % päättäjistä. Myös tällä hetkellä 

naisia on jonkin verran kunnanjohtajina, joita ei vuosikymmeniä sitten ollut laisinkaan. 

Mutta toisaalta esiin tuli sekin, ettei naisia edelleenkään kovin helposti valita johtotehtä-

viin.  

 

”No siihen törmää oikeastaan siinä, kun kunnissa määritellään lautakuntien ja 

eri luottamuselinten kokoonpanoja, niin silloin törmätään tasa-arvolain velvoit-

teeseen 40/60%...” (H7) 

 

Lisäksi sukupuolten välistä tasa-arvoa käsiteltiin kunnissa työpaikkojen suhteen.  Haas-

tateltavista neljä käsitteli kuntien työpaikkoja. Työpaikkojen suhteen esiin tuli segregaa-

tio, sekä kuinka kunnan työpaikat ovat naisvaltaisia matalasti palkattuja aloja. Naisia on 

paljon hoitoalalla, kuten sairaaloissa ja päivähoitopaikoissa. Myös määräaikaisuuden 

nähtiin kohdistuvan miesten sijaan enemmän naisille. Yksi haastateltavista halusi täyden-

tää jälkikäteen vastaustaan lisäten määräaikaisuuksien syyksi perhevapaiden käytön.  
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”Sitten nää työmarkkinat, ku naisethan on kunnissa näissä sairaanhoitajina, päi-

väkodeissa ja muissa ja sitten miehet on eri tehtävissä…” (H8) 

 

Vastauksista ilmeni, että kunnissa nähtiin olevan eroja. Erot vaihtelivat sen suhteen, oliko 

kunnissa aktiivisia tasa-arvotoimijoita, tai miten päätöksentekijät olivat jakautuneet su-

kupuolen mukaan sekä kunnan koon mukaan. Puolet haastateltavista koki, että kunnissa 

on eroja. Loput haastateltavista eivät ottaneet kuntien eroja puheeksi.  

 

”Siis varmaan on kunnissa niinku tosi paljon eroja, jos mietitään sitä niinku kun-

tien toimintaa sekä niinku viranomaistoimintaa että niinku poliittisen päätöksen-

teon puolta […] siellä on paljon tasa-arvoa edistäviä toimijoita joissain kun-

nissa…” (H12) 

 

Ainoastaan yksi haastateltava toi esiin näkökulman resurssien kohdentamisesta. Tähän 

liittyi esimerkiksi resurssien kohdentaminen urheilujärjestöille sekä kulttuuriin. Lisäksi 

julkisen liikenteen järjestäminen, sillä naisilla on vähemmän autoja kuin miehillä. Kaksi 

haastateltavaa pohti koulumaailmaa, johon liittyi se, miten sukupuolten välinen tasa-arvo 

näkyy siellä ja esimerkiksi, kuinka siellä sukupuolia kohdellaan eriarvoisesti.  

 

 

5.2. Ohjauskeinot ja niiden haasteet 

 

Ohjausmalliajattelussa ohjauskeinot valtiolta kuntiin jaetaan yksinkertaistetusti normioh-

jaukseen, resurssiohjaukseen ja informaatio-ohjaukseen. Näissä kaikissa on eri vaikutus-

mekanismit. (Oulasvirta ym. 2002.) Teemahaastattelun toinen teema liittyi ohjaukseen. 

Haastateltavilta kysyttiin teeman alussa, millaisia ohjauskeinoja on olemassa yleisellä ta-

solla valtio/kunta -suhteessa. Ongelmana koettiin se, että kunnilla on itsehallinto-oikeus, 

eikä sen vuoksi oikein ohjauskeinoja ole valtio/kunta -suhteessa. Vankan itsehallinto-oi-

keuden toi esiin puolet, eli seitsemän vastaajaa, mutta jokainen haastateltavista toi oh-

jausvälineillä esiin varsinaisia ohjauskeinoja. Esimerkkinä ohjausvälineistä lainsäädäntö, 

joka on normiohjauksen ohjausväline.  

 

”Kunnillahan on itsehallinto-oikeus, elikä siinä mielessä tämmösiä suoria, tai tot-

takai lainsäädäntö, et meil on tasa-arvolaki.” (H5) 
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”Siis ylipäänsä kunnat on hyvin itsenäisiä. Niil on itsehallinto. Ohjauskeinoja on 

aika vähän, koska meil on se laki.” (H14) 

 

Haastatteluissa tuli myös selkeästi esiin, ettei monikaan ymmärtänyt ohjauskeino -käsi-

tettä, vaikka vastauksissa niitä toikin esiin ohjausvälineillä, esimerkiksi tuomalla esiin 

rahan, joka kuuluu resurssiohjaukseen tai vastaavasti suositukset, jotka kuuluvat infor-

maatio-ohjaukseen. Haastateltavista yksitoista ei tuonut esiin lainkaan varsinaisia käsit-

teitä: normi-, informaatio tai resurssiohjaus, vaikka toivatkin vastauksissaan esiin muilla 

varsinaisilla ohjausvälineillä, kuten edellä mainitut raha ja ohjeistukset. Puolestaan loput 

kolme haastateltavaa toivat esiin varsinaisia ohjauskeinoja niiden varsinaisilla käsitteillä 

normi-, informaatio- ja resurssiohjaus. Kukaan haastateltavista ei tuonut kaikkia kolmea 

yleisintä ohjauskeinoa esiin juuri termeillä normiohjaus, informaatio-ohjaus ja resurs-

siohjaus.   

 

”En mä nyt muuta keksi, ku tää lainsäädäntövalta. En sitten tiedä onko budjetilla 

siihen tekemistä […] varmaan jossain määrin budjettivallankäytöllä voidaan vai-

kuttaa” (H8) 

 

”… valtio antaa kunnille tota niin rahaa valtionosuuksina.” (H6)  

 

 

Vastauksista voitiin kuitenkin saada selville esiin tuoduilla ohjausvälineillä, mitä ohjaus-

keinoja vastaajat tarkoittivat. Kaikki 14 haastateltavaa toivat esiin normiohjauksen, tuo-

malla esiin lain tai määräykset. Kahdeksan haastateltavaa toi esiin informaatio-ohjauksen, 

käyttämällä termiä ohjelmat, suositukset, oppaat, ohjeistukset tai tasa-arvosuunnitelmat.  

Puolestaan haastateltavista kuusi toi esiin resurssiohjauksen käyttäen termiä raha tai ra-

hoitus. Haastateltavista ainoastaan neljä toi esiin kaikki kolme yleisimmän jaottelun oh-

jauskeinoa ohjausvälineitä käyttäen, kuten lainsäädäntö, rahoitus, hankerahoitus, ohjeet 

ja suositukset. Vastauksissa tuli esiin käsite pehmeät ohjauskeinot. Niillä haastateltavat 

tarkoittivat informaatio-ohjausta ja resurssiohjausta. Haastateltavista viisi toi esiin peh-

meät ohjauskeinot, yksi vastaaja käytti termiä kevyemmät ohjauskeinot.  

 

”…tämmöstä hankepohjaista ohjeistusta, joka sit on tosi semmosta pehmeää oh-

jausta…” (H12) 

 

”No tietysti lainsäädäntö on varmaan kaikista voimakkain ohjauskeino […] sitte 

pehmeempiä ohjauskeinoja niin toki rahoituksella niin tämmösillä porkkanoilla 
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ja hankerahoituksilla pystytään niinku jonkin verran ohjaamaan. Sitte kaikki tää 

tämmönen niinku ohjeilla ja suosituksilla ohjaaminen niin on toki myös…” (H11) 

  

5.2.1. Informaatio-ohjaus 

 

Informaatio-ohjaus on valtion toteuttamaa suostuttelua sekä ohjaamista toivottuun käyt-

täytymiseen (Pakarinen 2012: 47). Informaatio-ohjaus voi olla niin suullista kuin kirjal-

listakin. Informaatiolla pyritään saamaan tietoa kuntiin, jotta kunnissa voidaan kehittää 

toimintaa. Stenvall ja Syväjärvi (2006: 18–19) ovat jaotelleet informaatio-ohjauksen tyy-

pillisiksi muodoiksi koulutuksen, tutkimus/tilastotiedon, rekisteritiedon, suositusten/op-

paiden ja julkaisujen laatimisen sekä tiedottamisen. Heidän mukaansa informaatio-ohjaus 

on tosiasioiden esilletuomisen lisäksi arvoja sisältävää informaatiota huonoista ja hyvistä 

käytänteistä sekä suosituksia. Informaatio-ohjauksen muotoja voivat olla myös esimer-

kiksi arvioinnit (Stenvall & Virtanen 2012: 15). Edellä mainittujen lisäksi muita infor-

maatio-ohjaukseen kuuluvia muotoja ovat muun muassa linjaukset, kehittämishankkeet 

ja tiedotuskampanjat (Tala 2014: 44).   

 

Haastateltavilta lähdettiin kysymään, miten sukupuolten välistä tasa-arvon edistämistä 

ohjataan kuntiin. Jos toivottuja ohjauskeinoja ei tullut, kysyttiin apukysymyksenä, tie-

dätkö, ohjataanko informaatiolla sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä kuntiin. 

Haastateltavista enemmistö, eli yhdeksän toi esiin erilaiset ohjeistukset ja ohjeet.  Kah-

deksan haastateltavaa toi esiin suositukset sekä erilaiset oppaat. Puolestaan ohjelmat mai-

nittiin kolmen haastateltavan toimesta. Näitä olivat sukupuolinäkökulman valtavirtaista-

minen, parhaat käytänteet, eurooppalainen peruskirja, kasteohjelma, tasa-arvo-ohjelma, 

Tasa-arvo on taitolaji -opas ja ohjeistus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Seitsemän 

haastateltavaa toi esiin informaatio-ohjaukseen liittyvät hankkeet ja viisi tiedon koonnin 

internetissä, esimerkiksi tasa-arvotiedonkeskuksen sivut. Kolme haastateltavista toi esiin 

koulutuksen ja kaksi erilaiset tapahtumat, kuten koulutuskierros tai kouluissa käynti. Li-

säksi kaksi haastateltavaa toi esiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen. 

 

”Sitten suositukset, erilaiset ohjeet […] tämmönen niinku yleinen informaatio” 

(H10)  

 

”… ollut useampiakin hankkeita, jossa on erityisesti kuntien ja alueellisten toimi-

joiden tasa-arvotyötä edistetty…” (H2) 
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Haastatteluissa mainittiin kahdesti kampanjat. Ainoastaan kaksi haastateltavaa toi esiin 

informaatio-ohjaukseen sisältyvät arviot/arvioinnit. Puolestaan yksi haastateltava mai-

nitsi informaatio-ohjauksen osalta tilastot, projektit ja mallit, joita kukaan muu haastatel-

tava ei tuonut esiin.  

 

”…tehdään tilastoja […], projekteja […] erilaisia ohjeistuksia, oppaita, malleja, 

esimerkkejä niinku työvälineeksi…” (H3) 

 

5.2.2. Resurssiohjaus 

 

Resurssiohjaus on toiselta nimeltään taloudellista ohjausta. Resurssiohjauksen keinoja 

ovat hallinnonalakohtaiset talousarvio- ja toimintasuunnitelmat, talousarviomenettely 

sekä valtionapujärjestelmä (Mäki 2004: 129). Oulasvirta ym. (2002: 25–27) toi esiin kan-

nustavan ohjauskeinon käsitteen, joka sisälsi rahallisen tuen ja palveluiden kautta annet-

tavan tuen kuten esimerkiksi lasten päivähoito.  

 

”…tietenkin sitten rahoittamisen, resurssien kautta valtio voi kuntien toimintaa 

ohjata…” (H1) 

 

”Valtio antaa kunnille rahaa valtionosuuksina.” (H6) 

 

Jos resurssiohjausta ei tunnistettu tai sitä ei tuotu tasa-arvon edistämisen ohjaamisessa 

esiin, kysyttiin haastateltavilta apukysymyksenä, tietävätkö he, että edistetäänkö suku-

puolten välistä tasa-arvoa resurssien ohjaamisen kautta kunta/valtio -suhteessa. Haasta-

teltavien mielestä resurssiohjaus oli vaikein tunnistettava ohjauskeino johtuen siitä, että 

sitä ei niin vahvasti käytetä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja osa haastatel-

tavista ei tiennyt, että sitä käytettäisiin laisinkaan. Haastateltavista neljä toi esiin, ettei 

tiedä ohjataanko resursseilla.  

 

”Sitä en tiedä, mutta tota se varmaan vaihtelee kunnissa, mutta epäilen että se ei 

olisi kovinkaan laajaa…” (H9) 
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Puolestaan yksi haastateltavista koki, että rahaa on käytetty paljonkin, sillä resursseja on 

paljon sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja, koska siihen on palkattu henkilös-

töä, tasa-arvon edistämisyksiköitä on useita ja siten rahaakin laitettu. Puolestaan toinen 

haastateltavista toi esiin, että määrärahat ovat pienet tasa-arvon edistämiseen. 

 

Yli puolet, kymmenen haastateltavaa tunnisti resurssiohjaukseen kuuluvan rahoituksen 

yhdeksi välineeksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamiseen. Rahoittaa 

voitiin tasa-arvon edistämiseen liittyviä hankkeita, ja projekteja sekä kehittämistyötä tai 

antaa avustuksia sekä valtionosuuksia kunnille ja tasa-arvotoimijoille. Rakennerahastot 

nähtiin olevan sosiaali- ja terveysministeriön hallussa. Rahoitushankkeet oli tiedetyin oh-

jausväline sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, minkä toi esiin haastateltavista 

kuusi. Kolme haastateltavista toi esiin projektirahoituksen, kaksi avustukset ja kaksi ke-

hittämistyön. Viisi haastateltavaa toi esiin rakennerahastovarat eli EU-varat, jotka tiedet-

tiin olevan sosiaali- ja terveysministeriöllä, josta niitä jaetaan esimerkiksi tasa-arvohank-

keisiin. 

 

 ”…sit on hankerahoitusta…” (H12) 

 

”…kehittämisrahoitus, jos sitä on tarjolla, niin sitä kautta voidaan myös niinku 

vaikuttaa kuntien toimintaan, jos on hankkeita, jois kehitetään kuntien tasa-arvon 

edistämistä, […] järjestöjen valtionavustukset, mut ne ei kaikki sit niinku kohdistu 

suoraan kuntiin, mutta on myös sellasia, mitkä kohdistuu, […] niinku NYTKIS, 

naisjärjestöt yhteistyössä” (H13) 

 

5.2.3. Normiohjaus 

 

Normiohjauksesta voidaan käyttää termiä säädösohjaus, joka sisältää lait, asetukset, mää-

räykset, säädökset ja perustuslailliset oikeudet. Säädösten ja määräysten tarkoituksena on 

saada aikaan toimintaa halutulla tavalla. (Heinämäki 2012: 91; Ks. myös Hansson 2002: 

15.) Normiohjauksen toteutus tapahtuu määräyksinä ja ohjeina hallinnon taholta.  Näitä 

voivat olla esimerkiksi toimeenpano-ohjeet, valtion laitosten ja virastojen yleiskirjeet 

sekä määräykset. Olennaisina ohjausvälineinä toimii lainsäädäntö sekä valtion suunnit-

telu- ja osuusjärjestelmä, johon sisältyy valtakunnalliset suunnitelmat ja valtion viran-

omaisten hyväksymät kuntakohtaiset suunnitelmat. (Mehde 2006: 169.) 
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Kaikki 14 haastateltavaa toivat esiin lainsäädännön normiohjaukseen liittyen. Puolet toi-

vat esiin erikseen tasa-arvolain. Lainsäädäntöön sisältyi haastateltavien mielestä velvoit-

teita, kuten tasa-arvosuunnitelmien teko, viranomaisvelvollisuus edistää tasa-arvoa, op-

pilaitosten velvollisuus tasa-arvon edistämiseen, sukupuolikiintiömääräyksen noudatta-

minen (40/60 jako lautakunnissa), sekä samapalkkaisuuteen/palkkakartoitukseen liittyvät 

asiat. Haastateltavista kolme toi tasa-arvosuunnitelman esiin ja neljä toi esiin sukupuoli-

kiintiöjakauman. Työnantajavelvoite mainittiin kolmen haastateltavan toimesta.  

 

”…tasa-arvolaki, missä on neljäs pykälä, missä puhutaan viranomaisen velvolli-

suudesta edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti. Samaises lais on op-

pilaitoksille ja kouluille velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelma. Sit tietenkin, jos 

miettii kuntii työnantajana, niin sitten tasa-arvolain velvollisuudet työnantajille 

tehdä tasa-arvosuunnitelmaa…”  (H4) 

 

” No siihen törmää oikeastaan siinä, kun kunnissa määritellään lautakuntien ja 

eri luottamuselinten kokonpanoja, niin silloin törmätään tasa-arvolain velvoittee-

seen 40/60 %...” (H7) 

 

Lisäksi yksi haastateltava mainitsi perustuslain tuomat raamit. Puolestaan yksi haastatel-

tavista mainitsi säädökset ja yksi vastaajista mainitsi määräykset. Yksi haastateltavista toi 

esiin lain naisten ja miesten tasa-arvosta, joka sisältyi normiohjaukseen.  

 

”…valtiohan ohjaa kuntia erilaisilla ohjeistuksilla ja erilaisilla ehkä osittain 

määräksilläkin…” (H6) 

 

5.2.4. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen haasteet 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ilmenee haasteita (Salmi 2003: 407). Haas-

tateltavilta kysyttiin millaisia haasteita sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen oh-

jauskeinoihin ja niiden käyttöön liittyy. Neljä vastaajista toi esiin, kuinka tasa-arvon mer-

kitystä, tärkeyttä ja sen tavoitetta ei ymmärretä. 

 

”No kylhän se on ensimmäinen, et oivallettas kuinka tärkeä se sukupuolten väli-

nen tasa-arvo on ja ymmärretään […] saadaan paremmin niitä tavoitteita, mitä 

on asetettu tehtyä…” (H5) 
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Haastateltavista enemmistö, yksitoista toi esiin, etteivät keinot ole riittäviä. Keinojen riit-

tävyyteen liittyivät ajatukset resurssien niukkuudesta ja lain riittämättömyydestä sekä 

siitä, ettei lakia tunneta tai noudateta. Lisäksi ohjauskeinot nähtiin liian keveinä. Myös 

Pyykkösen (2016: 43) tutkimuksesta ilmeni, kuinka normiohjaus on löysää ja ”informaa-

tio-ohjaus vähän vaikuttavaa”. 

 

Enemmistö, kymmenen haastateltavista toi esiin resursseja olevan liian vähän. Resursseja 

koettiin olevan liian vähän niin henkilöstön kuin rahallisen tuen osalta. Valvontaan näh-

tiin myös olevan liian vähän resursseja. Puolestaan lakia ei kuuden haastateltavan mie-

lestä tunnettu riittävän hyvin. Yksi haastateltavista toi esiin, ettei lakia noudateta ja laissa 

on puutteita sekä asiat on epäselvästi ilmaistu. Toinen haastateltava koki, kuinka tasa-

arvosuunnitelmia ei esimerkiksi tehdä. Puolestaan yksi haastateltava toi esiin, kuinka 

tasa-arvolaki saatetaan sotkea yhdenvertaisuuslakiin. Samaten yksi haastateltava toi esiin, 

kuinka lain muutokset ovat isoja ja pitkiä prosesseja.  

 

”Meillä on niinku liian niukasti resursseja näihin tehtäviin ja se et taloudestahan 

se kaikki lähtee ilman muuta ja tuota sehän tietysti näkyy ensisijaisesti siellä hen-

kilöissä.” (H10) 

 

”Lakia ei välttämättä kovin hyvin tunneta…” (H1) 

 

 ” Ne on liian näkymättömiä, keveitä…” (H7) 

 

Haastateltavista neljä toi haasteena esiin kuntien väliset erot, jotka tuovat haastetta ohjaa-

miseen. Eroja oli esimerkiksi siinä, miten kunnissa edistetään sukupuolten välistä tasa-

arvoa, sillä toisissa kunnissa oli enemmän edistämiseen liittyviä hyviä asioita. Myös kun-

tien koko vaikuttaa, sekä kunnan tehtävät.  Lisäksi kunnissa nähtiin myös asiantuntijuu-

dessa olevan eroja.  

 

”Kuntien erilaisuus, erimitallisuus, […] kuntien niinku tehtävä tänä päivänä 

niinku eroaa niin paljon toisistaan, toisilla on laaja tehtävä kenttä, toisilla vaan 

niinku aivan minimi vähennetyt lakisääteiset tehtävät…” (H11) 

  

Haastateltavista kolme näki myös informaatio-ohjaukseen liittyviä haasteita, esimerkiksi 

miten vastaanottaja ymmärtää ohjauksella annetun tiedon tai miten tieto ylipäätään ote-
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taan vastaan. Haasteena nähtiin myös, miten informaatio viedään kuntiin. Lisäksi haasta-

teltavista neljä toi esiin haasteena ihmisten asenteet ylipäätään tasa-arvon edistämisen 

suhteen, ohjaukseen, mutta myös tiedon vastaanottamiseen. Esimerkiksi yksi haastatelta-

vista toi esiin, että osa ihmisistä on sitä mieltä, ettei valtiolle kuulu se, mitä kunnissa 

tehdään. Puolestaan toinen haastateltavista toi esiin, kuinka voidaan kokea velvoitteita 

olevan liikaa, minkä vuoksi tehdään tasa-arvosuunnitelma alta pois. Yhden haastateltavan 

mielestä informaatio-ohjaukseen liittyvänä haasteena voidaan myös pitää projektien ly-

hytjänteistä toimintaa, mikä johtaa siihen, että työ itsessään uusintaa ongelmia, koska sa-

mat ongelmat otetaan joka kerta esiin uudestaan.  

 

”…sukupuoliasiat ei kuitenkaan näy siellä, millä tavalla vaikkapa nyt sitten kun-

tia ohjeistetaan, ja tiedotetaan ja viestitään sinnepäin, että kyllä varmaan täs 

niinku informaation tarjoomisessakin Suomessakin olisi varmaan tekemistä.” 

(H6) 

 

” …toteutuksen kannalta […] niin kun asenteet, koetaan että tasa-arvo jo saavu-

tettu ja se on niinku turhaa tehdä/käsitellä asiaa.” (H13) 

 

 

 

5.3. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamisen kehittäminen 

 

Haastateltavilta kysyttiin miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjauskei-

noja tulisi kehittää. Ohjauksen antamisen sukupuolten välisissä tasa-arvoasioissa ylipää-

tään nähtiin olevan tärkeää niin kuntiin kuten myös kuntien virkamiehille ja päätöksente-

kijöillekin. Yksi haastateltavista toi esiin, kuinka kehittäminen tulisi lähteä kunnan si-

sältä, koska heillä on itsehallinto-oikeus. Kaksi haastateltavista toi esiin, kuinka kuntien 

kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi lisätä ja miettiä kehittämistä ylipäätänsä. Yksi haasta-

teltavista toi esiin yleisesti tasa-arvon edistämiseen ajatuksen siitä, että muistettaisi myös 

tuoda esiin sitä, mikä on jo hyvää tällä hetkellä.  

 

”…ei oo niinku mitää yhteistyötä, meidän pitäis oikeesti miettiä, et miten tätä jut-

tua saatais jotenki edistettyä, […] kehitettyä” (H14) 

 

Kehittämisideoita tuli esiin kaikkiin kolmeen ohjauskeinoon liittyen. Kuusi haastatelta-

vaa oli sitä mieltä, että resurssiohjausta tulisi kehittää. Resursseja tarvitaan lisään niin 

henkilöstöön, kuin rahallisia resursseja. Resursseihin vaikuttivat haastateltavien mielestä 
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se, kuinka tärkeänä sukupuolten välistä tasa-arvoa pidetään niin valtion kuin kunnankin 

taholta, mikä vaikuttaa resurssien kohdentamiseen. Resursseja nähtiin myös tarvittavan 

lainsäädännön kehittämiseen.  

 

”…korvamerkittyä resurssointia sitten valtionosuuteen tai muuhun rahoituk-

seen…” (H7) 

   

”Taloudestahan se kaikki lähtee ilman muuta ja tuota sehän tietysti näkyy ensisi-

jaisesti siellä henkilöissä, et silloin tulee olla niin kuin se riittävä henkilömitoitus, 

jotta sitten syntyy sitä informaatiota…” (H10) 

 

Yksi haastateltavista toi esiin kehittämisideana hyvin tasa-arvoa edistäneen kunnan pal-

kitsemisen kerran vuodessa. Sillä voitaisiin motivoida kuntia tasa-arvotyöhön. Esimer-

kiksi palkitseminen voisi olla tasa-arvopalkinto, tai bonus joko rahana tai kunniana hyvin 

tehdystä tasa-arvotyöstä.  

 

”Voitaisko ajatella, että olisi joku bonus tai tasa-arvopalkinto vuosittain […] 

siitä, että se kunta joka on esimerkillisemmin edellisen vuoden aikana toteuttanut 

sukupuolten välistä tasa-arvotyötä toiminnassaan, ni vaikka palkittas…” (H7) 

 

 

Normiohjaukseen, ennen kaikkea siihen liittyvään lakiin, nousi kehittämisideoita kym-

meneltä haastateltavalta. Vastaukset vaihtelivat, eikä mikään yksi kehitysidea noussut yli 

muiden. Lain viranomaisvelvoitetta ja sen sisällön tietoisuutta ylipäätään toivottiin lisät-

tävän neljän haastateltavan mielestä.  Lakiin toivottiin muutoksia, lisäyksiä ja selvennyk-

siä.  Lakiin toivottiin esimerkiksi vahvennusta, kuten pakotteita ja voimakkaampia vel-

voitteita tasa-arvosuunnitelman teosta. Pakotteita toivottiin myös mahdollisille tuleville 

maakunnille tasa-arvon edistämiseksi. Myös tasa-arvon toiminnan lisäämistä toivottiin 

lakiin vahvempana. Puolestaan selvennystä kaivattiin laissa esimerkiksi siihen, mitä su-

kupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on, ja se määritelmä tulisi yhden vastaajan mie-

lestä pilkkoa osiin. Laajempaa moninaisuuden käsitteen avaamista laissa toivoi haastatel-

tavista kaksi. Yksi haastateltavista toi esiin, että molemmat sukupuolet tulisi huomioida 

lainsäädäntöratkaisuissa ja kuinka kiintiö käytäntövelvoite tulisi olla automaattisesti huo-

mioituna ja lisättynä, sillä kiintiöiden lisääminen ylipäätään muuttaisi ajattelua.  
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”…vahvennettas tavallaan tasa-arvolain tän toiminnallisen tasa-arvosuunnittelu-

velvoitetta niin, että kuntien ja muitten viranomaisten tulisi oikeesti laatia kirjal-

linen tasa-arvosuunnitelma, millä tavoin ne edistää tasa-arvoa siellä omassa toi-

minnassa…” (H6) 

  

”…kuntia tai tulevaisuudessa ehkä maakuntia, niin heitä pakotettas tai ohjattais 

tehokkaamin tasa-arvon edistämiseen sillä tavalla, että lakisääteisesti velvotettas 

esimerkiksi virkamiehiä, joka vastais tasa-arvon edistämisestä kunnassa tai maa-

kunnassa…” (H7) 

 

”…totta kai se, että lakia noudatetaan, ja laista tiedotetaan ja sitä viranomaisvel-

votetta tehdään tunnetuksi…” (H4) 

 

 

Yksi haastateltavista toi kehittämisideana esille tasa-arvopolitiikan toimeenpanoviraston, 

joka on tänä vuonna Ruotsiin perustettu. Virasto nähtiin järkevänä, mutta epärealistisena.  

Tärkeämpänä koettiin, että maakuntiin olisi sisällytettynä vastaavat asiat.  

 

”Ruotisissahan on Ruotsin hallitus just perustanut vuoden alusta sellasen viras-

ton tasa-arvopolitiikan toimeenpanoon. Suomessakin voisi olla järkevää, mutta 

en pidä sitä realistisena, vaan pidän tärkeempänä, että se olis ehkä integroituna 

johonkin se esim uudet maakunnat, täähän on hyvä tilaisuus!” (H2) 

  

Informaatio-ohjaukseen liittyviä kehitysideoita toi esiin enemmistö, 12 haastateltavaa. 

Vastauksissa esiintyi runsaasti vaihtelevuutta. Neljän haastateltavan mielestä kouluttami-

nen nähtiin tärkeänä, niin valtion puolella kuin kunnankin puolella. Toinen haastatelta-

vista toi esiin, kuinka sosiaali- ja terveysalan henkilöstön-, opettajien- ja peruskoulutuk-

sessa olisi hyvä tuoda esiin moninaisuutta, jotta sitä huomioitaisiin enemmän. Myös opet-

tajakoulutuksissa ja varhaiskasvatuksessa tulisi tuoda esiin sukupuolten välistä tasa-ar-

voa.  Koulutuksen apuna koettiin tarvittavan koulutusmateriaaleja. Yksi haastateltava toi 

esiin, että kunnan lisäksi päätöksentekijöitäkin olisi syytä kouluttaa samalla materiaalilla 

kuin esimerkiksi oppilaitosten työntekijöitä 

 

”Ehkä sellasta niinku keskitettyä, yhteenkokoavaa kunnille suunnattua, vaikka nyt 

sitä info-ohjausta, jonkinlaista niinku koulutuskierros…” (H12) 

 

”…vaikka nyt hallituksen tasa-arvo-ohjelmis on ollu […] tasa-arvo-osaamisen 

lisääminen opettajakoulutuksessa, mut sitä pitäisi myös vahvistaa ja myös […] 

varhaiskasvatuksen henkilöstössä…” (H13) 
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Useamman haastateltavan mielestä ylipäätään sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvän 

tiedon antaminen ja asioiden tietoisuuden lisääminen oli tärkeää informaatio-ohjauksen 

kehittämisessä. Kun tasa-arvotietoa lisätään ja edistetään, voidaan haastateltavien mie-

lestä paremmin puuttua kehitettäviin epäkohtiin viranomaisten toimesta.  Informaation 

kohde piti haastateltavien mielestä miettiä, eli kenelle informaatio kohdistetaan ja miten 

se saavuttaa esimerkiksi kunnanjohtajat tai tulevat maakuntajohtajat ja miten se sieltä 

kulkee edelleen eteenpäin niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo edistyisi. Yksi haasta-

teltava koki, että viestintä pitäisi olla jatkuvaa, mutta valtavan tietotulvan vuoksi olisi 

kehitettävä keinoja tiedon perille saamiseksi. Tiedonvälityskanavat tulisi olla tuttuja ja 

hyviä, jotta tieto menisi perille. Kun asioista puhutaan, voidaan vaikuttaa myös asenteisiin 

sekä siihen että asia ymmärretään sekä otetaan vakavasti. Jo varhaiskasvatuksessa toivot-

tiin asennemuutoksia sukupuolirooleihin. Se miten asiat ymmärretään ja sisäistetään, vai-

kuttaa sitten muutoksiin. Asennemuutoksia painotti kolme haastateltavaa. 

 

”Yleisesti, että se semmonen tasa-arvotiedon lisääminen, levittämien kaiken kaik-

kiaan on minust tärkeetä.” (H4) 

 

”…kaikki tieto […] menee paremmin, jos on semmoset tiedonvälityskanavat, jotka 

jo kohderyhmät tuntee […] siihen täytyy kiinnittää huomiota, että mietitään se 

kohderyhmä ja jos halutaan saavuttaa esim kunnanjohtajat.” (H2) 

 

Yksi haastateltavista toi esiin, kuinka valtionhallinnon tulisi ottaa aktiivisempi ote tiedo-

tus-, valistus- ja mainoskampanjoissa. Haastateltavien mielestä valtion tulisi tehdä kun-

tien kanssa kehittämishankkeita, kampanjoita, koulutuskierroksia ja lisäksi kunnille olisi 

hyvä tehdä yksi yhteinen tietomateriaali, jossa asiat olisivat koottuna. Myös toinen haas-

tateltavista toi esiin, kuinka tietoa olisi syytä yhdistää.  Yksi haastateltava toi esiin perus-

kirjan, jonka jo osa kunnista on kirjoittanut, mikä voisi toimia hyvänä pohjana tai jokin 

sopimusmalli tai tarkistuslistasapluuna. Myös toinen haastateltava toi esiin hyvien käy-

täntöjen mallin yhtenä kehitysideana. Yksi haastateltava toi kehitysideana esiin nettisivut, 

joissa olisi koottuna kuvia, oppaita ja ohjeistuksia, mutta samalla toi esiin, ettei jokainen 

edistävä taho tekisi samoja asioita.  

 

”…kunnat kaipaisi ehkä semmosta niinku asioiden niputtamista, eli kun mennään 

kuntiin […] kouluttamaan tai tehään materiaaleja niin se olis hyödyllistä, että se 
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materiaalit tai koulutus käsittelis myös niitä kaikkia kunnille kuuluvia tasa-arvo-

työn elementtejä tai tasa-arvotyön edistämisvelvoitteita […] vaan että se ei olis 

niinku jostain yhdestä palasesta […] voi jäädä kunnille semmonen vaikutelma, 

että okei tää on tärkeää, mutta niitä muita ei ehkä tarvii tehdä…” (H12) 

 

Haastateltavista kaksi näki kehitysideana mittarit/mittaamisen, joiden avulla tasa-arvon 

toteutumista voidaan mitata ja samaten kaksi vastaajaa näki ohjauskeinojen seurannan 

yhtenä kehittämisideana.   

 

”…sitten me tarvitaan mittareita sitten myös niinkun tasa-arvoisen kohtelun, ta-

sapuolisen kohtelun toteuttamiseksi…” (H10) 

 

 

5.4. Maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-

sen ohjaamiseen 

 

Haastattelussa kysyttiin, miten haastateltavat näkivät mahdollisen maakunta- ja soteuu-

distuksen vaikutukset sukupuolten välisen tasa-arvon edistämien ohjaamiseen. Vastauk-

set vaihtelivat sen mukaan, nähtiinkö uudistus uhkana vai mahdollisuutena tai ylipäätään 

positiivisesti vai negatiivisesti. Haastateltavista puolet näki uudistuksen samaan aikaan 

sekä uhkana, että mahdollisuutena. Loppujen lopuksi enemmistö suhtautui uudistukseen 

pessimistisesti, vaikka mahdollisuuksia ja positiivista muutosta toivottiin.  Mahdollisuu-

tena nähtiin ohjauksen voivan olla voimakkaampaa, koska uudistuksessa voidaan raken-

taa uusia tasa-arvorakenteita sekä ohjaamisen keskittäminen on helpompaa, kun on mah-

dolliset 18 maakuntaa. Hyvänä asiana nähtiin se, jos maakunnat miettivät etukäteen, ketkä 

vastaavat tasa-arvoasioista. Uhkana puolestaan nähtiin säästöpaineet, tai se muistetaanko 

huomioida tasa-arvoasioita ja pidetäänkö asiaa ylipäätään tärkeänä.   

 

”…se on mahdollisuus, mutta se on myös uhka siinä mielessä, että siinä on niin 

paljon kaikkee mitä pitäis tehdä ja sitten muistetaanko sitä etenkään […] valitet-

tavasti en oo kauheen optimistinen, että siinä isossa myllerryksessä muistettas” 

(H5) 

 

Kaksi haastateltavista näki mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen tuovan pelkkää 

huonoa, mutta puolestaan kaksi vastaajista näkivät pelkästään mahdollisuutena. Vastaajat 

uskoivat, että sukupuolten välisen tasa-arvon tila ja sen ohjaaminen menee huonompaan 



66 

 

 

 

suuntaan ja siihen suhtauduttiin kriittisesti. Mahdollisuutena puolestaan nähtiin se, että 

kun toimitaan mukana uusien maakuntien muodostumisessa, voidaan siihen vaikuttaa. 

Toinen haastateltavista näki tiukentuvan rahoituksen tuomat ohjausmahdollisuudet posi-

tiivisena sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Yhteistyö maakuntien kanssa 

voisi molempien haastateltavien mielestä lisätä ohjausta ylipäätään ja toisen mielestä in-

formaatio-ohjauksen mahdollisuuksia.  

 

” Täytyy tietenkin sanoo, että pelottaa, että kaikki asiat menee huonompaan suun-

taan tämän uudistuksen suhteen. […] En nää kovin positiivisena tätä näkymää.” 

(H7) 

 

”Kyllä me otetaan […] mahdollisuutena tasa-arvon edistäminen näissä uusissa 

maakunnissa, joita sit tulee olemaan 18, niin tota kun ne rakennetaan alusta al-

kaen niin voi olla, että niihin saadaan sit sellaset ohjauskeinot sinne sisälle” (H2) 

 

Puolestaan kaksi haastateltavaa näki sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaa-

misen mahdollisessa tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa neutraalina, ja pysyvän 

samana.  

 

”Mä itseasias pidän sitä hyvin neutraalina asiana…” (H10) 

  

”Ellei sitä erityisesti oteta yhdeksi aktiiviseksi teemaksi, mitä en oo huomannut ni 

tuskin se niinku mitää radikaalisti muuttaa, mut ei varmaankaa huonnonakaan. 

Luulen, että se aika lailla säilyy ennallaan.” (H8) 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä luvussa vastataan empirian ja teorian pohjalta tutkimuksen neljään tutkimuskysy-

mykseen. Tämän lisäksi viimeisessä alaluvussa pohditaan tutkimuksen merkittävyyttä ja 

hyödynnettävyyttä sekä tuodaan esiin jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli aiemmin tehdyn tutkimuksen ja kerätyn empiirisen aineiston myötä saada tietoa siitä, 

miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy Suomessa ja miten sukupuolten välisen 

tasa-arvon edistämistä ohjataan kuntiin.  

 

 

6.1. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen näyttäytyminen Suomessa 

 

Aiempien tutkimusten mukaan sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan oikeuden-

mukaisuutta, mihin sisältyy ajatus ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta (Fleming & 

McNamce 2005: 139), eikä ketään syrjitä, jonka avulla yhtäläisiin oikeuksiin pyritään 

(Calàs & Smircich 1996: 222; 2006: 290; Kuusipalo 2002: 212). Kuusipalo (2002: 212– 

214) on tuonut tutkimuksessaan esiin sukupuolten välisen tasa-arvon käsitteeseen saman-

laisuuden, erilaisuuden ja moninaisuuden näkökulmat.  Tasa-arvo ja sukupuolten tasa-

arvo ei ole yksiselitteinen käsite (Kuusipalo 2002: 208; Beer 2009: 213, 217). Tämän 

tutkimuksen tuloksista ilmeni sukupuolten tasa-arvon käsitteeseen kuuluvan tasapuolinen 

kohtelu, tasapuolisuus, samassa asemassa oleminen sekä samanlaiset oikeudet, velvolli-

suudet ja mahdollisuudet.  Enemmistö haastateltavista toi esiin yhtäläiset oikeudet ja vel-

vollisuudet määriteltäessä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Näin ollen tulosten pohjalta voi 

todeta tasa-arvon olevan moninainen käsite, joka sisältää aiempaan Kuusipalon tutkimuk-

seen pohjautuvat kolme näkökulmaa.  

 

Julkusen (2010: 74) mukaan Suomea on pidetty tasa-arvon esimerkkimaana, jossa tasa-

arvo on toteutunut tai lähestulkoon toteutunut.  Hänen mukaansa siitä on ollut merkkinä 

esimerkiksi Suomen oleminen melko tasa-arvoinen yhteiskunta sekä tasa-arvovertailuti-

lastot. Kuitenkin monessa tutkimuksessa tulee esiin, kuinka sukupuolten välinen tasa-

arvo ei kuitenkaan toteudu edistämisestä huolimatta (Lämsä & Louvrier 2014: 36). Tasa-
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arvon osittaisesta saavuttamisesta huolimatta kaikkia tasa-arvoasioita ei ole ratkaistu, ku-

ten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja palkkatasa-arvoa (Jokinen 2012: 72).  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan enemmistö vastaajista vertaili Suomen sukupuolten 

välisen tasa-arvon tilaa kansainvälisesti, jolloin se nähtiin hyvänä. Kuitenkin enemmistö 

toi esiin, kuinka sukupuolten välisessä tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää Suomessa. 

Enemmistö myös toi sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa Suomessa ongelmien kautta, 

ainoastaan kaksi haastateltavista määritteli tilaa sen kautta, mikä meillä on jo hyvää. Sa-

moja ongelmia nähtiin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Ongelmina nähtiin palkkatasa-

arvon epätasaisuus, perhepoliittiset asiat, kuten hoivavapaiden epätasaisuus, työssä olevat 

tasa-arvoon liittyvät ongelmat, naisiin kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta, miesten 

alempi terveystaso ja syrjäytymisongelmat, koulutuserot, sukupuolirooleihin liittyvät aja-

tukset ja segregaatio, eli työtehtävien jakautuminen sukupuolen mukaan.  

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole pysyvä tila ja jotta se saavutetaan ja saadaan pidettyä 

yllä sekä kehitettyä sitä, tarvitaan kaikenlaista toimintaa monella eri tasolla, kuten esi-

merkiksi poliittista päätöksentekoa. (Horelli & Saari 2002: 50.) Tasa-arvon tilaa ei nähty 

myöskään tämän tutkimuksen mukaan pysyvänä, minkä vuoksi voidaan päätellä, ettei su-

kupuolten välisen tasa-arvon tilaa nähdä lopullisesti saavutettuna. Haastateltavia pyydet-

tiin myös erittelemään miltä sukupuolten välisen tasa-arvon tila näyttäytyy kunnissa, ja 

pitkälti tulokset olivat samanlaisia kuin Suomessa, mutta kuntien kohdalla esiin tuli spe-

sifimmin kuntien päätöksenteko, työpaikat ja esimerkiksi segregaatio, eli töiden jakautu-

minen sukupuolten mukaan. Tulosten pohjalta voi todeta, että ongelmia on edelleen su-

kupuolten välisessä tasa-arvon tilassa Suomessa sekä kunnissa.  

 

 

6.2 Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaaminen, haasteet ja kehittämisideat  

 

Valtio antaa kunnille ohjausta, eli valtionohjausta, ja se kuuluu hallintoon. Ohjaavia ta-

hoja on puolestaan monia ja ohjaus voi toteutua eri hallintojärjestelmien osien kautta. 

(Heinämäki 2012: 83; Oulasvirta ym. 2002: 22.) Valtio ohjaa kuntia tiedonvälityksellä, 
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resurssien kohdentamisella ja normien antamisella (Heinämäki 2012: 6).    Ohjausmal-

liajattelussa ohjauskeinot valtiolta kuntiin jaetaankin yksinkertaistetusti normiohjauk-

seen, resurssiohjaukseen ja informaatio-ohjaukseen. Ahlsted ym. (1977) ja Lundquist 

(1977: 13–14) tuovat esiin, kuinka kokonaisuudesta on haastavaa erottaa yhtä ohjausme-

kanismia tai sitä, miten se toimii. Tutkimustuloksista ilmeni, että ohjauskeinoja oli haas-

tavaa nimetä yleisellä tasolla etenkin niiden varsinaisilla nimillä. Kukaan haastateltavista 

ei osannut nimetä kaikkia kolmea ohjauskeinoa samanaikaisesti, mutta normiohjaus oli 

selkeästi tutuin, minkä kaikki osallistujat nimesivät tuomalla esiin lainsäädännön. Tulok-

sista nousi esiin käsite pehmeät ohjauskeinot, joilla vastaajat tarkoittivat informaatio-oh-

jausta ja resurssiohjausta. Tuloksista voidaan päätellä, että ohjaus on käsitteenä monimut-

kainen ja vaikeasti ymmärrettävä, kuten myös teoriassa tuodaan esiin. Herää myös kysy-

mys, onko ohjaus niin juurtunut toimintatapa, ettei sitä nähdä varsinaisena ohjaamisena. 

 

Informaatio-ohjaus voi olla niin suullista kuin kirjallistakin. Informaatiolla pyritään saa-

maan tietoa kuntiin, jotta kunnissa voidaan kehittää toimintaa. Lisäksi informaatio-oh-

jauksen avulla voidaan lisätä sekä osaamista että tietoa. Informaatio-ohjauksen tyypillisiä 

muotoja ovat koulutus, tutkimus/tilastotieto, rekisteritieto, suositukset/oppaat ja julkaisu-

jen laadinta sekä tiedottaminen. (Stenvall & Syväjärvi 2006: 17–19.) Lisäksi esimerkiksi 

arvioinnit (Stenvall & Virtanen 2012: 15) ja linjaukset, kehittämishankkeet, sekä tiedo-

tuskampanjat (Tala 2014: 44). Haastateltavista enemmistö toi esiin suositukset, ohjeis-

tukset ja oppaat sekä erilaiset hankkeet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. 

Näiden lisäksi nousi esiin erilaiset tietojen koontisivut internetissä, ohjelmat, kampanjat, 

koulutus, tapahtumat, toiminta kuten sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Tutki-

mustuloksista voidaan päätellä, että teoriassa nousseet informaatio-ohjauksen välineet 

ovat olennaisia välineitä myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamisessa. 

Lisäksi voidaan todeta, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä käytetään eni-

ten informaatio-ohjausta.  

 

Resurssiohjauksen keinoja ovat hallinnonalakohtaiset talousarvio- ja toimintasuunnitel-

mat, talousarviomenettely sekä valtionapujärjestelmä (Mäki 2004: 129). Oulasvirta ym. 

(2002: 25–27; Vedung 1998: 44, 47) toivat esiin kannustavia resurssiohjauksen keinoja, 

joita ovat avustukset ja tuet, jotka voivat olla rahallista tukea tai palveluiden muodossa 
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annettavaa tukea, kuten esimerkiksi terveydenhuolto- tai päivähoitopalvelut.   Tutkimuk-

sessa nousi esiin, ettei resurssiohjausta nähty kovinkaan yleisenä ohjauskeinona tai sitä ei 

tiedetty olevan laisinkaan käytössä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Erilai-

set rahoitukset, kuten rakennerahastot, hankerahastot ja kehittämishankerahastot olivat 

tiedetyimpiä resurssiohjauksen välineitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. 

Tuloksista voidaan todeta, että resurssiohjaus nähdään pehmeänä ohjauskeinona, eikä se 

ole kovin suuressa roolissa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä, lukuun otta-

matta rahoituksilla ohjaamista.   

 

Normiohjaus sisältää lait, asetukset, määräykset, säädökset ja perustuslailliset oikeudet. 

Säädösten ja määräysten tarkoituksena on saada ihminen tai organisaatio toimimaan mää-

rätyllä tavalla. (Heinämäki 2012: 91; Ks. myös Hansson 2002: 15.) Lisäksi normiohjaus 

voi olla totaalisia kieltoja, määrätyissä tilanteissa olevia kieltoja (sallivat poikkeuksia), 

hyväksyttäviä sääntöjä tai toimia, jotka ovat ilmoituksenvaraisia (Oulasvirta ym. 2002: 

24). Kaikki haastateltavat toivat esiin lainsäädännön sukupuolten välisen tasa-arvon edis-

tämisessä, mikä yhtyy teoriatietoon. Lisäksi esiin tuli tasa-arvosuunnitelma, sukupuoli-

kiintiöjakauma, perustuslain tuomat velvoitteet sekä muut lain velvoitteet. Säädökset ja 

määräykset tulivat esiin ainoastaan yhden haastateltavan toimesta. Tuloksista voidaan to-

deta, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä kovaksi ohjauskeinoksi voidaan 

luokitella normiohjaus. Varsinaisia normiohjauksen välineitä tulosten mukaan ovat laki, 

säädökset ja määräykset.  

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ilmenee haasteita (Salmi 2003: 407). Sten-

vallin ja Syväjärven (2006: 23, 36, 50) tutkimuksen mukaan haasteena informaatio-oh-

jauksessa nähtiin se, ettei sitä nähdä vaikuttavana, ja haasteena nähtiin myös se, miten 

tieto saadaan kuntiin. Syynä nähtiin informaation yksisuuntaisuus, kun puolestaan kaksi-

suuntainen vuorovaikutus voisi tuoda toivottuja tuloksia.  Vapaus saattaa olla yksi syy 

siihen, ettei kunnissa toimita toivotulla tavalla, tai se ettei tietoa osata soveltaa tai se näh-

dään puutteellisena (Jalonen 2008: 2, 5).  Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sukupuol-

ten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaukseen liittyi haasteita kaikissa ohjauskeinoissa. 

Haasteena oli yleisellä tasolla kuntien erot riippuen kunnan koosta ja siellä olevista tasa-
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arvontyöntekijöistä.  Ylipäätään sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjauskei-

noista ajateltiin, etteivät ne ole riittäviä. Ohjauskeinot nähtiin liian keveinä, mikä yhtyy 

Pyykkösen (2016: 43) tutkimustuloksiin, joissa myös tuotiin esiin normiohjauksen olevan 

löysää ja informaatio-ohjauksella ei ole tarpeeksi vaikutusmahdollisuuksia. Muun muassa 

resursseja ei ole tarpeeksi, kuten rahallisia, aikaa sekä henkilöresursseja. Lakia ei myös-

kään tunneta riittävästi kunnissa, eikä sitä ja sen velvoitteita noudateta, esimerkiksi tasa-

arvosuunnitelmien tekemisessä riittävästi. Informaatioon liittyviä haasteita nähtiin siinä, 

miten tieto vastaanotetaan ja ymmärretään, sekä miten tieto viedään kuntiin ja millaiset 

ovat ohjaajien ja ohjattavien asenteet.  

 

Tutkimustuloksista nousi myös monia kehittämisideoita kaikkiin ohjauskeinoihin. Re-

sursseja kaivattiin lisää sekä henkilöstöresursseihin että rahallisiin resursseihin. Palkitse-

miskäytäntö voisi toimia myöskin yhtenä resurssiohjauksen kehitysideana. Enemmistö 

toi kehitysideoita esiin normiohjaukseen, ennen kaikkea lakiin. Lain tunnettavuutta oli 

tulosten mukaan lisättävä, ja lainsäädäntöön tulisi tehdä muutoksia, selvennyksiä sekä 

lisäyksiä, kuten esimerkiksi kovempia velvoitteita tasa-arvosuunnitelmien tekemiseksi. 

Jopa tasa-arvopolitiikan toimeenpanovirasto voisi olla yksi ratkaisu paremman sukupuol-

ten välisen tasa-arvon tilan saavuttamiseksi.  Informaatio-ohjaukseen kehitysideoita toi-

vat lähes kaikki haastateltavista. Muun muassa ylipäätään tasa-arvotiedon tuomista esiin 

tulisi lisätä, ja tehdä materiaaleja ja kokoavia kunnille suunnattuja tietopaketteja. Tiedon 

ohjaukselliseen antamiseen ja sen saavuttamiseen tulisi myös keskittyä enemmän, sekä 

asenteisiin tulisi vaikuttaa. Lisäksi yhtenä kehittämisideana nähtiin valtionhallinnon ak-

tiivisempi ote tiedotus-, valistus- ja mainoskampanjoissa. Yhteistyön lisäämistä valtion 

ja kunnan välille nähtiin myös tärkeäksi. Mittarit voisivat tulosten mukaan olla yksi ke-

hitysidea sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Tuloksista voidaan päätellä, 

että kaikkia ohjauskeinoja tulisi kehittää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.  
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6.3. Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet tasa-arvon edistä-

misen ohjaamiseen 

 

Mahdollisen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulevaisuudessa kuntien tilalla 

on maakunnat. Sote- ja maakuntauudistuksessa (2017) tuodaan esiin, että sote- ja maa-

kuntauudistus antaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämismahdollisuuksia. Jo uudis-

tuksen valmistelussa olisi hyvä ottaa huomioon tasa-arvoasiat maakunnissa. Maakunnan 

strategiaan tuleekin sisällyttää tasa-arvonäkökulma. Tasa-arvon edistäminen tulee näkyä 

maakuntien organisaatioiden strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Tasa-arvo tulee nä-

kyä niin maakuntien viranomaistoiminnassa sekä työpaikoilla. Maakunnat nähdään vi-

ranomaisina, joilla on velvoite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Maakuntien tai sen 

liikelaitosten tehdessä päätöksiä, sukupuolten tasa-arvo tulee huomioida jo siinä vai-

heessa. Tasa-arvotyöryhmien perustaminen nähdään olennaisena asiana uudistuksessa. 

Tasa-arvosuunnitelmia tulee maakuntien organisaatioiden tehdä, sukupuolikiintiöt huo-

mioida ja esimerkiksi sotejärjestämislaissa lakipykälät tasa-arvon edistämisestä tulee 

huomioida. (Sote- ja maakuntauudistus 2017.) 

 

Tuloksista ilmeni, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaaminen mahdolli-

sessa tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa nähtiin niin mahdollisuutena kuin uhkana-

kin. Se saatettiin nähdä pelkkänä uhkana tai pelkkänä mahdollisuutena. Se nähtiin myös 

samaan aikaan sekä uhkana että mahdollisuutena, mutta loppujen lopuksi enemmistö ajat-

teli lopputuloksen olevan enemmän pessimistinen kuin optimistinen. Mahdollisuutena 

nähtiin yhteistyö maakuntien kanssa, ja tiukentuvat ohjausrahoituksen tuomat hyödyt. Li-

säksi keskittäminen koettiin helpompana, kun kyseessä on maakunnat. Puolestaan uhkana 

koettiin tasa-arvoasioiden unohtuminen kaiken muutoksen keskellä. Sukupuolten välisen 

tasa-arvon edistämisen vaikutukset saattavat olla myös neutraalit, eikä siihen ole tulossa 

muutosta.  

 

Tuloksista voidaan päätellä, että ne vahvistavat tämän hetkistä tietoa, sitä että sote- ja 

maakuntauudistus voidaan nähdä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen mahdolli-

suutena. Uhkia ei selkeästi vielä ole nimetty, koska aihe on niin uusi, eikä tutkimustietoa 
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luonnollisesti ole. Ajatuksiin uhkista, mahdollisuuksista ja neutraalisesta kannasta voi-

daan ajatella vaikuttavan se, missä edistämistyötä tehdään, ja millaista yhteistyö on tähän 

mennessä ollut suhteessa mahdollisiin tuleviin uudistuksiin.  

 

 

6.4. Pohdinta 

 

Mielestäni erittäin kiehtovaksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamisen 

tutkimisen teki yleinen ajatus Suomessa vallitsevasta tasa-arvosta sekä sukupuolten väli-

sestä taa-arvosta. Tutkimusten valossa sukupuolten välinen tasa-arvo ei kuitenkaan aina 

toteudu. Tasa-arvoasioissa kohtaamme edelleen haasteita. Monet sukupuolten välisen 

tasa-arvon edistämisen keinot eivät ole riittäviä ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistä-

minen on hyvin haastavaa. Vaikka esimerkiksi lainsäädäntö ohjaa kuntia sukupuolten vä-

lisen tasa-arvon edistämisessä, ei tasa-arvo siitä huolimatta toteudu teorian eikä tutkimus-

tulosten mukaan. Voidaan siis todeta, että tutkimuksen empiria kytkeytyy vahvasti aiem-

paan sukupuolten välisen tasa-arvon tutkimuksiin ja ohjausta käsitteleviin tutkimuksiin. 

Tämän pro gradu -tutkielman kautta olen saanut syvällistä ymmärrystä sukupuolten väli-

sestä tasa-arvosta ja sen edistämisen ohjaamisesta.  

 

Tämä tutkimus toimi eksploratiivisena eli kartoittavana tutkimuksena sukupuolten väli-

sen tasa-arvon tilasta ja sen edistämisestä ohjauksellista näkökulmaa apuna käyttäen. 

Ekploratiivisella tutkimuksella tarkoitetaan alustavaa kartoitusta (Uusitalo 1991: 62). 

Kartoittavana tutkimusta voidaan ajatella siitä syystä, ettei tutkimus keskittynyt mihin-

kään tiettyyn kunnan toimintaan, vaan kohdistui laaja-alaisesti kuntiin. Tämä tutkimus toi 

uutta tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamisen haasteista, sekä ke-

hittämisideoista ja lisäksi mahdollisia vaikutuksia tulevan sote- ja maakuntauudistuksen 

osalta.  Tämän tutkimuksen myötä maakuntien kanssa yhteistyötä tekevien tahojen on 

mahdollista painottaa yhteistyötä sukupuolten välisen tasa-arvoasioiden osalta.  Yhteis-

työn kehittäminen niin hallinnollisella tasolla kuin kunta/valtio -suhteessa on tämän tut-

kimuksen myötä mahdollista, koska tällöin yhteistyön tärkeyden merkitys voidaan oival-

taa paremmin. Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamista voidaan 
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tutkimustulosten myötä kehittää. Puolestaan mahdollisesti tulevat maakunnat voisivat tä-

män tutkimuksen myötä keskittyä omalta osaltaan tiedon vastaanottamiseen ja siten oman 

toiminnan kehittämiseen. 

 

Jatkotutkimusaiheina voisi ajatella tutkittavan tietyn kunnan tai maakunnan tilaa suku-

puolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaamisen näkökulmasta. Lisäksi voisi kartoittaa 

esimerkiksi miten tietyssä kunnan toiminnassa, kuten esimerkiksi oppilaitoksissa, työn-

antajaorganisaatioissa tai kuntien päätöksentekoelimissä voitaisiin edistää sukupuolten 

välistä tasa-arvoa ja sen ohjaamista. Olisi kiinnostavaa tietää myös kuntanäkökulmasta, 

miten siellä esimerkiksi päätöksentekijät näkevät tämän ohjaussuhteen tai miten he sieltä 

käsin itse edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Näiden lisäksi, jos sote- ja maakunta-

uudistus toteutuu, niin sen myötä voitaisiin tutkia, miten sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämisen ohjaaminen toteutui. 
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LIITE 1. Saatekirje 

 

     SAATEKIRJE 20.3.2018 

 

HYVÄ VASTAANOTTAJA 

 

Opiskelen Vaasan yliopistossa hallintotiedettä, pääaineenani on sosiaali- ja terveyshallin-

totiede. Teen Pro gradu -tutkielmaa aiheesta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä 

ohjauskeinojen näkökulmasta. Tutkimukseni avulla voidaan saada uusia näkökulmia su-

kupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja sen ohjaamiseen kuntiin.  

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja se toteutetaan haastattelemalla tasa-arvoa edis-

täviä valtionhallinnon alaisia toimijoita. Haastattelun vastaaja toimii asiantuntijana, ei 

niinkään yksikön edustajana. Vastaajan nimi ja titteli toivotaan näkyvän liitteissä, mutta 

kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. Vastaukset käsitellään luottamuksel-

lisesti.  Tutkimuksen ohjaajana toimii Dosentti, yliopiston lehtori Harri Raisio.  

 

Toivon lämpimästi, että suostut haastateltavaksi. Haastatteluun on hyvä varata tunti aikaa 

ja rauhallinen tila. Haastattelu nauhoitetaan ja tutkimuksen valmistuttua materiaali hävi-

tetään asianmukaisesti. Pyydän suostumustanne vastaamalla tähän viestiin. Haastattelu-

kysymykset toimitan etukäteen teille luettavaksi. Lopullisen työn pääsette lukemaan säh-

köisestä kopiosta sen valmistuttua.  

 

Ystävällisin terveisin 

 

Minna Heikkinen 

p.050-5706552 

minna.m.heikkinen@phsotey.fi tai 

z110381@student.uwasa.fi 

mailto:minna.m.heikkinen@phsotey.fi
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LIITE 2. Teemahaastattelukysymykset 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET   

 

TEEMA 1. Sukupuolten välisen tasa-arvon tila Suomessa ja kuntakentällä 

 

1. Miten määrittelet sukupuolten välisen tasa-arvon?  

2. Miten kuvailet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Suomessa tällä het-

kellä? 

3. Mikä on mielestäsi sukupuolten välisen tasa-arvon tila kunnissa?    

 

TEEMA 2. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaus 

 

4. Millaisia ohjauskeinoja on mielestäsi olemassa yleisellä tasolla valtion ja kunnan 

välisessä suhteessa?  

5. Millaisia valtionhallinnon toteuttamia ohjauskeinoja on mielestäsi olemassa su-

kupuolten välisen tasa-arvon edistämisen osalta kuntiin?   

6. Millaisia haasteita mielestäsi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjaus-

keinoihin ja niiden käyttöön liittyy?  

7. Miten mielestäsi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ohjauskeinoja tulisi 

kehittää? 

8. Miten mahdollisesti tuleva maakunta- ja soteuudistus vaikuttavat sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistämisen ohjaukseen? 

 

Tuleeko mieleesi vielä jotakin muuta kommentoitavaa? 


