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YPÄJÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 
2020 
 

1. Tasa-arvosuunnitelman tausta 
 
 
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on lain 
mukaan tehtävä myös tasa-arvosuunnitelma. 
 
Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan 
tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on myös, että 
tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin 
nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan. 
 
Tutkimusten mukaan työyhteisöjen hyvinvointia edistää, kun naiset ja miehet 
työskentelevät mahdollisimman tasa-arvoisina. 
 
Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-
arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle. 
 
Tasa-arvolain 6 §:ssä luetellaan asioita, joissa työnantajan tulee edistää naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa. 
 
6 § Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa (15.4.2005/232) 
Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti. 
Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä 
olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat: 
1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 
2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille 
yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 
3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa; 
4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 
5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteen sovittamista 
kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja 
6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. 
 
Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen 
tulee sisältää: 
1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten 
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, 
palkoista ja palkkaeroista; 
2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon 
edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 
3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden 
toteuttamisesta ja niiden tuloksista. 
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2. Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta 
 

Ypäjän kunnan henkilöstö 

 
Ypäjän kunnan palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 144 henkilöä, joista toistaiseksi 
voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa oli 104 henkilöä ja määräaikaisessa suhteessa 
(sijaiset, tilapäiset) 40 henkilöä.  

 
 

Päävastuualueet 2016 2017 2018 2019 

Hallintotoimi 90 83 82 68 

Sosiaali- ja terveystoimi 0 0 0 0 

Sivistystoimi 74 62 63 64 

Tekninen toimi 11 11 15 12 

Yhteensä 175 156 160 144 

 

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne 

 
Ypäjän kunnan henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuonna 2019 50–59-vuotiaiden ryhmä, 

jossa on 51 henkilöä. Vuonna 2018 ryhmässä oli 58 henkilöä ja vuonna 2017 59 henkilöä. 

Toiseksi suurin ryhmä oli vuonna 2019 40–49 -vuotiaat, jossa oli 44 henkilöä. Yli 50-

vuotiaiden osuus kunnan henkilöstöstä oli vuonna 2019 35 prosenttia. Vuonna 2018 osuus 

oli 44 prosenttia ja vuonna 2017 47 prosenttia. 
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Henkilöstön ikärakenne viisivuotisikäryhmittäin esitettynä 2019 
 

 

 

 

 

 

2.2. Henkilöstön sijoittuminen eri tehtäviin ja palkkakartoitus 
 

Ypäjän kunnan henkilöstö htv         

          

Päävastuualueet 2016 2017 2018 2019      

Hallintotoimi 68 59 58 52      

Sivistystoimi 46 42 43 44      

Tekninen toimi 10 10 10 9      

Yhteensä 124 111 111 105      
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PALKKAKARTOITUS 
31.12.2019         

          

KVTES          

          

Hintunnus     Teht.koht.p    %    

  Naiset Miehet Naiset Miehet      

01TOI060   3 2        2 253,37           2 253,37         

02KIR050   1          2 163,87           

02VAP050   1          2 349,78           

02VAP070   1          2 184,33           

04PER010   2          1 946,79           

05KOU060   7 1        1 801,49           1 577,30     12,4 miesten palkka pienempi 

05VKA020   1          3 084,24           

05VKA044   4          2 412,04           

05VKA054   6          2 123,46           

05VKA070   1              931,23           

06RUO020   1          2 761,09           

06RUO05B   4          1 990,58           

06RUO060   7          1 840,78           

07LOM050   3 1        2 535,82           2 564,47     1,1 naisten palkka pienempi 

07LOM060   23 16        1 643,67           1 808,76     9,1 naisten palkka pienempi 

08PER010     1          1 767,50         

08PER070   1 5        2 075,55           1 946,63     6,2 miesten palkka pienempi 

08SII070   4          1 861,39           

          

          

OVTES          

          

Hintunnus     Teht.koht.p        

  Naiset Miehet Naiset Miehet      

               

40301102   1          4 342,57         

40304005 3          2 893,95           

40304012 2 1        2 933,50           2 893,93     1,3 miesten palkka pienempi 

40304028 1          2 915,88           

40304030 6 2        2 709,13           2 670,33     1,4 miesten palkka pienempi 

40307038 3          2 896,00           

40307047 1          2 661,09            
 

 

 

     

 

 

 

     



5 

 

   

 

  

          

TEKNISET          

          

Hintunnus     Teht.koht.p        

  Naiset Miehet Naiset Miehet      

               

08PER070     2          1 987,28         

50102014   1          3 123,18         

50104018   2          1 933,77         

          

          

PERHEPÄIVÄHOITAJAT         

          

Hintunnus     Teht.koht.p        

  Naiset Miehet Naiset Miehet      

               

12PPH00A   1          1 973,41           

12PPH001   3          1 892,54           

12PPH002   3          1 853,13           

          
 

 

 

 

Suuressa osassa hinnoittelutunnuksia/ammattiryhmiä on pelkästään vain joko miehiä tai 
naisia, jolloin heidän keskinäisiä palkkojaan ei voida verrata. Erot tehtäväkohtaisissa 
palkoissa on käsitelty tehtävien vaativuuden arvioinnin yhteydessä ja ne selittyvät 
erilaisella tehtävien vaativuudella, eivätkä johdu sukupuolesta. 
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3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä niiden seuranta 
 

 

Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu 
Naisten ja miesten 

tasapuolinen 

sijoittuminen 

erilaisiin tehtäviin 

1. Tarkistetaan pätevyysvaati-

muksia ja valintakriteerejä 

siten, että ne ovat tosiasialli-

sesti tasapuolisia sekä naisille 

että miehille ja tehtävänimik-

keet muokataan 

sukupuolineutraaleiksi. 

 

Kunnanhallitus ja 

ao. lautakunnat  

Tehtävien tullessa 

avoimeksi ja valin-

tapäätöstä tehtä-

essä. 

Perhevapaita 

käytetään 

tasapuolisesti 

Tiedotetaan virkaehtosopimuk-

sen mukaisista mahdollisuuk-

sista perhevapaiden käyttöön. 

KT yhteyshenkilö Vuosittain 

Työolojen 

kehittäminen 

sellaiseksi, että ne 

soveltuvat sekä 

miehille, että 

naisille. 

Jommankumman sukupuolen 

työskentelyä estävät 

ympäristö- ja 

työolosuhdetekijät korjataan 

mahdollisuuksien mukaan. 

Työsuojelu- ja työ-

terveyshuollon hen-

kilöstö sekä esimie-

het 

Työpaikkakäyntien 

yhteydessä.  

Sukupuolisen 

häirin-nän 

torjuminen. 

Työilmapiirikyselyyn otetaan 

kysymys onko työpaikalla 

esiintynyt a) sukupuolista 

häirintää ja b) sukupuoleen 

perustuvaa syrjintää, sekä 

saadut tulokset huomioidaan 

työyksiköiden kehittämis-

suunnitelmissa. 

 

Työterveyshuolto, 

kyselyn osalta, 

työsuojelupäällikkö, 

ao. esimiehet ja 

työyhteisöt 

vaadittavien 

toimenpiteiden osal-

ta 

 

 

 

Työolosuhdekyselyn 

ja työyksiköiden ke-

hittämissuunnitel-

mien yhteydessä. 

 

 

 

 

Tasa-arvotietoisuu-

den edistäminen 

Tasa-arvon kannalta 

keskeisim-mät tunnusluvut 

käsitellään henkilökunnan ja 

esimiesten kanssa. 

KT yhteyshenkilö Virastokokousten ja 

esimiespalave-rien 

yhteydessä. 

 

 

Tasa-arvosuunnitelma uusitaan kolmen vuoden välein, jolloin tehdään myös 
palkkakartoitus. 
 


