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Sukupuolten tasa-arvo
Helsingissä – tilannekuva 
strategiamittareiden valossa

Julkaisussa tarkas-
teltavat mittarit kuu-
luvat Helsingin stra-
tegiaseurannan kau-
punkitason mittarei-
hin, jotka ovat pääosin 
kaupunkikokonaisuut-
ta ja useamman toimi-
alan yhteisiä tavoittei-
ta ilmentäviä mitta-
reita. Kaupunkitason 
mittareita on strate-
giaseurannassa kaik-
kiaan 49, mutta tähän 
julkaisuun niistä on 
nostettu vain osa.

Julkaisussa esitetty-
jen tilastomittareiden 
lähteet on listattu jul-
kaisuun loppuun.

Päätulokset
• Strategiamittareilla havaitut erot sukupuolten välillä ovat monilta osin 

samansuuntaisia kuin yleisesti vallitsevat käsitykset naisten ja miesten 
tilanteesta, esimerkiksi naisten heikompi turvallisuuden kokemus ja 
miesten suurempi huono-osaisuus. 

• Tyttöjen kohdalla huomiota tulisi kiinnittää yläkouluikäisten tyttöjen ah-
distuneisuuteen ja yksinäisyyteen sekä vähäiseen liikunnan määrään.

• Naisten kohdalla esiin nousivat miehiä heikompi turvallisuuden koke-
mus, vieraskielisten ja ulkomailta muuttaneiden naisten matala työlli-
syysaste sekä miehiä vähäisempi liikunnan määrä.

• Poikien ja nuorten miesten kohdalla esiin nousivat työn ja koulutuksen 
ulkopuolelle jääminen sekä rikoksilla oirehtiminen. Lisäksi kouluikäisillä 
pojilla liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi.

• Miesten kohdalla nousivat esiin huono-osaisuuden riskitekijät, kuten 
humalahakuinen juominen, asunnottomuus ja pitkäaikainen toimeen-
tulotuen varassa eläminen sekä työttömyys. Miesten kokemus elä-
mänlaadusta oli naisia heikompi.

Julkaisussa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä. Suku-
puolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Kulu-
neen strategiakauden aikana kaupungissa toteutetun laajan tasa-arvohankkeen 
loppuraporteissa kiinnitettiin huomiota siihen, että sukupuolitietoisen tiedon 
keräämisessä on kaupungissa aukkoja, ja suositeltiin sukupuolinäkökulman 
kytkemistä kaupunkitason tavoitteisiin ja niiden mittareihin. Tuoreen julkaisun 
tarkastelu onkin kytketty kaupunkistrategiaan ja sen seurantamittareihin. Stra-
tegiamittareiden lisäksi katsaukseen on koottu laajemminkin sukupuolittain 
jaoteltuja tilastotietoja kahden teemakokonaisuuden (turvallisuus ja turvalli-
suuden kokemus sekä työ ja koulutus) alle.
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Strategiamittareiden lisäksi tarvitaan myös muuta tietoa
Tarkastelun rajaaminen pelkästään strategiamittareihin jättää väistämättä 
ulkopuolelle ilmiöitä, joista olisi tärkeää saada seurantatietoa sukupuolen mu-
kaan jaoteltuna. Yksi tällainen teema on naisiin kohdistuva väkivalta tai lähi-
suhdeväkivalta. Tutkimus- ja tilastotiedon perusteella tiedetään, että perhe- ja 
lähisuhdeväkivalta on vahvasti sukupuolittunut ilmiö.

Tietotuotannossa on kehittämisen tarvetta esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen 
ja muiden sellaisten väestöryhmien osalta, joiden tilanteesta rekisteriaineistot 
ja kyselytutkimukset eivät tarjoa riittävästi tietoa.

Hyvä tietopohja sukupuolten välisen tasa-arvon seuraami-
selle rakentuu pitkäjänteisellä työllä
Strategiamittariston sukupuolittainen tarkastelu toteutettiin nyt ensimmäistä 
kertaa, mutta jatkossa tilannetta seurataan säännöllisesti. Sukupuolittain jä-
sennetyn tiedon saatavuus on tärkeää, mutta se ei yksin riitä, vaan valtavasta 
tietomäärästä pitää pystyä suodattamaan olennaiset asiat tiedolla johtamisen 
tueksi. Sukupuolten tasa-arvon kaupunkitasoisen edistämisen kannalta on 
tärkeää, että nykyisten strategiamittareiden seurantatietoa kerätään suku-
puolittain myös tulevalla strategiakaudella. Sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
tietopohjaan tulee kuitenkin sisällyttää sukupuolten välisten erojen kannalta 
olennaiset asiat myös strategiamittaristoa laajemmin, jotta se mahdollistaa 
kattavamman ja eri tarkoituksiin muokkautuvan tilannekuvan muodostamisen.

Kuviossa nähdään, 
että miehet kokevat 
asuinalueellaan liikku-
misen viikonloppuil-
taisin turvalliseksi sel-
västi naisia yleisem-
min ja naiset kokevat 
miehiä enemmän tur-
vattomuutta. 

Liikkumisen turvalli-
seksi kokeneista mie-
histä 51,6 prosent-
tia koki liikkumisen ni-
menomaan ”turval-
liseksi” eikä ”melko 
turvalliseksi” ja naisis-
ta 24,4 prosenttia.

Kuinka turvalliseksi tunnet olosi kävellessäsi yksin myöhään perjantai- 
tai lauantai-iltoina asuinalueellasi? (2018) 
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