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Arvomme ovat 

osa houkutte-
levaisuuttamme 
Matkailuala on yksi maailman suurimmista ja

nopeimmin kasvavista aloista. Jotta

Merenkurkku kestäisi kilpailun, on meidän

täytettävä sekä nykyisten että tulevien

kuluttajien odotukset.

Sekä kuluttajat että nuoret työnhakijat

huomioivat yhä enemmän yritysten edustamia

arvoja. Tämän päivän kuluttajat ovat myös

entistä tietoisempia yritysten kuvakielen

yksityiskohdista luodessaan käsitystä kohteesta

Googlen ja Tripadvisorin avulla.

Sukupuolten tasa-arvossa on kyse
oikeudenmukaisuudesta. Kyse on tosin myös
jostain muusta. Yrityksille tasa-arvo
tarkoittaa myös viihtyvyyttä, ammattitaidosta
huolehtimista, liiketoiminnan hyötyä ja
kannattavuutta. Mutta mistä aloitamme?
Mistä esimerkiksi tiedämme, näkyvätkö
arvomme nettisivuillamme?

Tämän oppaan tarkoitus on inspiroida ja

opastaa. Löydät oppaasta ideoita,

keskustelupohjia ja vinkkejä siihen, miten voit

osallistua tasa-arvoisemman yhteiskunnan

luomiseen, vahvistaa tavaramerkkiäsi ja

tavoittaa uusia ryhmiä. Toivon mukaan löydät

jonkin kehitysalueen, joka voi kohottaa juuri

sinun toimintaasi.

Onnea matkaan!

Destination Kvarken

73%
Sustainable Brand Indexin

mukaan 73 % kaikista

ruotsalaisista kuluttajista

huomioi

kestävyysnäkökulmat

päätöksissään
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Kuva: Lola Akinmade Akerstrom /
Kvarken Destinations Contentbank
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»Tasa-arvossa on ensi kädessä kysymys

oikeudenmukaisuudesta” sanoo Stina Algotson, Besöksnäringens

forsknings- och utvecklingsfondin toimitusjohtaja. ”Mutta se

vaikuttaa myös yritysten ja koko alan kannattavuuteen.” Tässä

osiossa annamme esimerkkejä eduista, joita aktiivinen tasa-

arvotyö voi tuoda sinulle yrittäjänä.

VAHVISTA MARKKINA-ASEMAASI

Tasa-arvo
kaupallisena etuna

OIKEUDEN-
MUKAISUUS

VETÄÄ
PUOLEENSA JA

SÄILYTTÄÄ
HENKILÖKUNTA 

KANNATTAVUUS
JA LIIKETOIMINNAN

HYÖTY

Tasa-arvoiset
organisaatiot
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Lähde: 

Handelsnytt

Sustainable Brand Index

Työyhteisöt, joissa on moninainen
joukko työntekijöitä, ovat luovempia
ja tekevät parempia tuotteita. 

Menestyksekkäissä yrityksissä, joissa

naiset ovat useammissa ja

korkeammissa asemissa, tuottavat 18–

69 % enemmän, kuin keskiarvo samalla

alalla. 

Yrityksillä, joissa on vähintään 30 %

naisia johtoasemissa on jopa 6 %

korkeampi tuotto, kuin yrityksillä, joissa

ei ole yhtään naispuolista esihenkilöä.

Ikea sijoittuu vuosi toisensa jälkeen
yhdeksi suosituimmaksi

työnantajaksi ympäri maailman.
Aktiivinen tasa-arvotyö on yksi

menestyksen tekijöistä. 
 

Kun Ikea perustaa kaupan uudelle

paikkakunnalle, yritys rekrytoi

työntekijöitä, jotka kuvaavat

lähiympäristöä. Ikean mukaan on

liiketoiminnallisesti järkevää antaa

henkilökunnan olla peilikuva

yhteiskunnasta. Tämä on lisännyt myyntiä

ja houkuttelee työntekijöitä, jotka jäävät

kauemmin yritykseen.

MITÄ SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
OIKEASTAAN ON? 

Perustasolla tasa-arvossa on kyse siitä,

että naisilla ja miehillä tulee olla valta

muokata yhteiskuntaa ja omaa

elämäänsä..

YK:n kestävän kehityksen

tavoiteohjelman viides tavoite koskee

tasa-arvoa. YK:n mukaan väkivallasta ja

syrjinnästä vapaan elämän eläminen on

perusihmisoikeus, joka on ratkaisevaa,

jotta ihmiset ja yhteiskunnat voivat

kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Mielikuvat siitä, mikä on ”tyypillisesti

naisellista” ja ”tyypillisesti miehistä”

kulkevat mukanamme arjessamme,

odotuksissamme ihmisistä, joita

emme ole vielä tavanneet, ideoissa

siitä, mikä kiinnostaa muita ja mihin

he ovat kykeneviä. Toistuvat

keskustelut normeista ja mielikuvista

työyhteisössä on tehokas tapa tuoda

näitä esille.

.



MITEN RASTITAT?

Eniten rasteja oikealla
Jos suurin osa rasteistasi on oikeamman

puoleisissa ruuduissa, et useimmiten

huomaa niitä kategorioita, joihin sinut

lokeroidaan. Nämä ominaisuudet

vaikuttavat harvoin kielteisesti elämääsi

tai työelämääsi. Todennäköisesti kuulut,

tai sinut luetaan henkilöksi, joka sopii

normiin useimmissa yhteyksissä

elämässäsi.

Eniten rasteja vasemmalla
Jos rasteja sen sijaan on enemmän

vasemmanpuoleisissa ruuduissa, sinulla

on kokemuksia normien ulkopuolella

olemisesta. Olet todennäköisesti tietoinen

kategorioista, joihin kuulut, sekä siitä,

miten ne vaikuttavat elämääsi ja

minkälainen kuva muilla on henkilöistä,

jotka muistuttavat sinua.

usein joskus harvoin

ikä

sukupuoli

seksuaalinen suuntautuminen

ihonväri

vammaisuus

kehon koko

uskonto

sosiaalinen asema

sukupuoli-identiteetti

SINUN TAAKKASI - JA MUIDEN

Itsearvioimistesti on tapa ymmärtää
kokemuksemme yhteiskunnan normien

sisäpuolella ja ulkopuolella olemisesta.
 

Tämä harjoitus voi auttaa sinua

näkemään missä määrin tekijät, kuten

ikä, sukupuoli-identiteetti tai ihonväri ovat

tuoneet epämukavuutta arkeesi.

 

Kyseessä voi olla syrjintä tai häirintä,

mutta myös kokemukset siitä, kun lääkäri

ei ota sinua vakavasti, kun työtoveri luo

sinuun epämukavia katseita tai kun saat

epämukavaa huomiota lähikaupan

myyjältä.

Pohdi: Mitä etuja on henkilöillä, joilla on
monta rastia oikeassa reunassa?

Pohdi: Miten normeihin sopeutuva
henkilö voi helpottaa normeja
rikkovan henkilön arkea?

KUINKA USEIN OLET KOKENUT
EPÄMUKAVUUTTA KOSKIEN:

alkuperä
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TURHAN AHTAAT NURKAT

Kuvatessamme stereotypioiden

mukaisesti naisia tietyllä tavalla ja

miehiä toisella, vahvistamme ideoita

siitä, mikä on näille ryhmille

tyypillistä. Maalaamme toisemme –

ja itsemme – turhan ahtaisiin

nurkkiin. 

Seuraavilla sivuilla annamme

vinkkejä siitä, miten yrittäjänä voit

muokata mielikuvaa

organisaatiostasi ja tavoittaa uusia

ryhmiä. Samalla purat poissulkevia

normeja.

Avain asiakkaiden sitoutumisen lisäämiseen on aikaisempien

asiakkaiden useat ja ajankohtaiset arviot. Myös harkitut ja

empaattiset vastaukset teiltä on yksi menestystekijä. Tällaisen

mielikuvan luominen vaatii kuitenkin paljon kuvia. Miten

luomme houkuttelevan kuvamateriaalin, joka kertoo

toiminnastamme? Ja miten se oikeastaan liittyy tasa-arvoon?

VIESTINTÄ NORMILUOVANA TYÖKALUNA

Organisaationne
mielikuvan rakentaminen

Henkilöt, jotka googlaavat
matkailukohteita, visualisoivat

itsensä uusissa paikoissa. Unelmia
myyvillä aloilla on siis syytä olla
erityisen tietoisia käyttämiensä

kuvien yksityiskohdista.
 

Nykykuluttajat ovat tarkkaavaisia koskien

tunnelmia ja stereotypioita yritysten

viestinnässä. Nettisivu, jossa on kuvia

miesryhmistä, voi luoda 60-vuotiaalle

naiselle vaikutelman siitä, että kohde

varmasti soveltuu muille – mutta ei

hänelle. 

 

Käyttämällä kuvia, joihin monet voivat

samaistua, vähennätte riskiä menettää

asiakkaita, joita ette ehkä olleet edes

ajatelleet tavoittavanne.

KENEN UNELMAT HALUATTE
TÄYTTÄÄ?
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ulkona – mielellään luonnossa
muiden seurassa
kodin piirissä
tekstiilien ja askartelun
parissa

Naiset ovat yliedustettuja
mainosyhteyksissä. Usein

heitä kuvataan:

Lähde:
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Voitte myös haastaa
normia kuvaamalla eri-

ikäisiä naisia

Kuvaamalla aktiivisia naisia
– asianmukaisessa

ympäristössä – puratte
kaavaa.

…jotka lisäksi ovat
erinäköisiä, ja joilla on eri
ilmeet ja kehon muodot.

Kuva: Janicke Hansen / Kvarken Destinations Contentbank
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Silti isokokoiset kehot eivät juuri
koskaan ole edustettuina mainoksissa

– ellei myytävää tuotetta
nimenomaan ole tarkoitettu

painonhallintaan.

Näyttämällä ihmisiä, joilla on
erilaisia kehoja, puhuttelet
laajempia ryhmiä. Samalla

haastat ikäviä kehonormeja.

Puolet
suomalaisista ja ruotsalaisista
ilmoittavat olevansa ylipainoisia
tai lihavia. 



Joka neljäs kansalainen on tänään
yli 60 vuotta vanha. Silti tämä
ryhmä on harvoin edustettuna
julkisuudessa. Yli 60-vuotiaat

naiset ovat erityisen
näkymätön ryhmä.

Yli 50-vuotiaat naiset
muodostavat 20 % väestöstä

– mutta ainoastaan 4 %
mainosten henkilöistä.

Vanhempien naisten
näkyessä, heidät kuvataan

usein yhtenäisenä,
heikkona ja apua

tarvitsevana ryhmänä.

Eläkeikäiset henkilöt
niputetaan sitä paitsi usein
yhteen, vaikka 65-vuotiaan
elämä eroaa merkittävästi

90-vuotiaan elämästä.

Lähde:
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey
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Yrityksillä, jotka onnistuvat
vetoamaan harvoin itsensä

uutismedioissa tai mainoksissa
tunnistaviin kohderyhmiin, on siis

paljon voitettavaa.

Samalla naiset edustavat
70 % maailman

kuluttajakysyntää.

Lähde:

Rättvisaren 2020, Kantar sifo

Global Media Report 2015, McKinsey



Emmes Retreat

Kuva: Jannicke Hansen /

Kvarken Destinations Contentbank
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Perheet voivat olla monenlaisia,
mutta mainosten perheet

muodostuvat lähestulkoon
poikkeuksetta kahdesta

vaaleaihoisesta heterovanhemmasta,
joilla on suhteellisen pienet lapset.

Mainosten isillä on parta
ja he ovat aktiivisia –

mutta eivät juuri koskaan
halaa lapsiaan.

Äidit ovat isiä
huomattavasti

yleisempiä.

Lähde: 
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Kuvaamalla vaihtoehtoisia
perhekokoonpanoja,

vanhempien sukupuolten
moninaisuutta ja eri ihonvärejä,
voit laajentaa ahtaita normeja.

Perheet, jotka koostuvat yhdestä vanhemmasta ja
yhdestä lapsesta
Perheet, jotka antavat vaikutelman tulevansa muualta
kuin Pohjoismaista
Perheet, jotka ovat ylipainoisia
Lapset ja vanhemmat, joilla on jokin näkyvä vamma
Perheet, jotka koostuvat jostain muusta kuin
heteroista, esimerkiksi saman sukupuolisista
vanhemmista

Mainoksista puuttuu lähestulkoon kokonaan:

Leikkivät äidit ja
hellittelevät isät ovat yhä
tänä päivänä yllättävän

normeja rikkovia. 

Lähde: 
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey
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»Toistamalla normeja, miehet saavat
parempia työkaluja osallistua ja kokea
olonsa mukavaksi ulkoilmaelämässä. Naiset
saavat vähemmän 'roolimalleja' ja voivat
siksi tuntea epävarmuutta ja ehkä vältellä
tiettyjä aktiviteettejä pelätessään, että he
eivät sovi ryhmään.«
Kristin Godtman Kling
Väitöskirjaa valmisteleva tutkija, Mittuniversitetet

Tunturikohteiden viestintää
koskeva tutkimus osoittaa,
että naiset kuvataan usein

rauhallisissa ympäristöissä.

Miehet näkyvät useammin
trendikkäiden ja vauhdikkaiden

aktiviteettien parissa, kuten
koskenlaskussa ja

maastopyöräilyssä.
Lähde: 
Miun.se
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey
Godtman Kling, K. , Margaryan, L. & Fuchs, M. (2018). (In) equality in the
outdoors : gender perspective on recreation and tourism media in the
Swedish mountains. Current Issues in Tourism



Kuvissa, joissa on vaeltajia,
miehet kuvataan usein

henkilöinä, jotka tietävät mitä
tehdään ja missä mennään –

nainen taas miehen seuraajana.



Kuvissa, joissa on vaeltajia,
miehet kuvataan usein

henkilöinä, jotka tietävät mitä
tehdään ja missä mennään –

nainen taas miehen seuraajana.

Naisia kehotetaan usein hymyilemään
valokuvissa, kun taas miehet kuvataan

vakavampina, kontrolloidumpina ja
eristäytyneempinä. Kuvat miehisestä
ystävyydestä ovat hyvin harvinaisia.

Miehinen ystävyys on vielä
näkymättömämpää
mainoksissa kuin
todellisuudessa.

Helppo tapa haastaa myyttiä
yksinäisestä, vahvasta

miehestä on kuvata nauravia
miehiä, mielellään
muiden seurassa.

Tutkimukset osoittavat,
että yhdellä viidestä

miehestä ei ole
läheisiä ystäviä.

Lähde: 
SCB
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey





»Paksu-
nahkainen

mies«

»Itsenäinenjätkä«

»Tehokas mies,
joka johtaa

menestyksekästä
yritystä«

Puhumme helposti eri tavalla

naisista kuin miehistä. Tässä

on naisten kuvauksia

miesyrittäjästä.

Vaihtamalla mielessään mies

naiseksi tai päinvastoin,

voimme tehdä näkyväksi ne

arvot, jotka piiloutuvat rivien

väliin.



Kuinka usein viestinnässänne
esiintyy:

Miehiä

Naisia

Muunsukupuolisia*

Kuinka usein viestinnässänne
esiintyy:

Aikuisia 70+

Aikuisia 55+

Aikuisia 30+

Aikuisia 18+

Isoja lapsia

Pieniä lapsia

Aikuisia 40+

Kuinka usein henkilöillä
on/henkilöt ovat:

Näkyviä vammoja

Oletettu alkuperä Pohjoismaiden
ulkopuolelta
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Nauravia miehiä

Naisia lasten kanssa

Nauravia naisia 

Aktiivisia naisia

*Muunsukupuolinen on kattokäsite ihmisille, jotka eivät

tunnista itseään naiseksi tai mieheksi

Miehiä lasten kanssa
Kuinka moni perhe:

Noudattaa kaksiavioista ja
heteroseksuaalista rakkautta

Edustaa muita perhekokoonpanoja

KUKA TUNNISTAA ITSENSÄ
VIESTINNÄSSÄNNE?

Tarkastelemalla itseänne voitte

varmistua siitä, että viestit, joita

lähetätte, vastaavat omakuvaanne ja

arvojanne. Pitäkää alla olevat

kysymykset lähtökohtana ja lisätkää teille

asianmukaisia kysymyksiä.
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Tie kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa kulkee kauttamme, mutta myös

käyttämiemme organisaatioiden sekä asiakkaidemme kautta.

Lisääntyneen tasa-arvon edut löytyvät koko matkan varrelta;

hyväntahtoisemmista kahvipöytäkeskusteluista ja uusista asiakkaista

aina oikeudenmukaiseen palkkaan ja lisääntyneeseen tuottavuuteen.

Kolmannessa ja viimeisessä osassa kerromme, mikä erottaa tasa-

arvoisen organisaation, sisältäpäin ulos. On varmaankin olemassa

alueita, joissa jo tänään voitte tehdä muutoksen.

TASA-ARVOA KAIKISSA KERROKSISSA

Minkälainen on tasa-
arvoinen organisaatio?

SAMAT MAHDOLLISUUDET –
SAMAT VELVOLLISUUDET
Tasa-arvoisessa organisaatiossa kaikilla

naisilla ja miehillä ovat samat

mahdollisuudet ja velvollisuudet

työnantajaa ja toisiaan kohtaan.

JOHDOLLA OMISTAJUUS JA
SITOUTUMINEN AIHEESEEN

Tasa-arvoisessa organisaatiossa korkein

johto vaatii aktiivista tasa-arvotyötä. Johto

omistaa aiheen, asettaa ehtoja ja tekee

seurantaa. Tasa-arvonäkökulmat ovat osa

päätöksentekoa ja resurssien jakoa.

Yhdenvertaisessa organisaatiossa työntekijöiden

sukupuolella, sukupuoli-identiteetillä,

sukupuolen ilmaisulla, iällä, alkuperällä,

kansalaisuudella, kielellä, uskonnolla,

vakaumuksella, mielipiteellä, poliittisella

toiminnalla, ammattiyhdistystoiminnalla,

perhesuhteilla, terveydentilalla,

vammaisuudella, seksuaalisella

suuntautumisella tai muulla henkilöön liittyvällä

syyllä ei ole merkitystä palkan suuruudessa

OIKEA PALKKA
 

Tasa-arvoisessa organisaatiossa

sukupuolijakauma on työntekijöiden

kesken jokseenkin tasainen.

Työntekijöiden sukupuolella, alkuperällä

jne. ei ole merkitystä siihen, mihin

asemiin on mahdollista päästä.

PÄÄSY ASEMIIN



Tasa-arvoisessa organisaatiossa on elävä

työympäristötyö, joka varmistaa, että kaikilla

on mahdollisuus viihtyä ja kehittyä työssään.

Arvopohja toimii tiennäyttäjänä arjessa ja

henkilökunta auttaa toinen toisiaan sen

noudattamisessa.

Työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän

kokemuksensa työpaikasta on heidän

omansa. Eritaustaisilla henkilöillä on eri

näkemykset asioista, ja huomioivat siksi eri

asioita kuin he, joilla ei ole samat

kokemukset.

TERVE TYÖPAIKKAKULTTUURI

Lähde: 

Arbetsvarlden.se

Statistics Finland

Frankenhaeuser, Marianne (1993). Kvinnligt, manligt, stressigt

Tutkimusten mukaan tiedämme, että

ihmiset arvioivat alitajuisesti toisiaan eri

tavalla riippuen esimerkiksi ihonväristä,

sukupuolesta ja iästä. Tilaisuudet, joissa on

mahdollista pohtia ja keskustella eettisistä

kysymyksistä on tehokas tapa

ennaltaehkäistä ennakkoluuloja.

 

Tasa-arvoisessa organisaatiossa kaikki

tuntevat itsensä kunnioitetuksi ja

kuunnelluksi, riippumatta henkilön

taustasta. Kaikkien osaaminen otetaan

käyttöön, eikä epäasiallista tai syrjivää

käyttäytymistä esiinny.

.

KUNNIOITUSTA KAIKILLA
TASOILLA

 

ELÄVÄ ARVOPOHJA

WORK-LIFE-BALANCE

Pohjoismaisten yritysten ja organisaatioiden

työntekijät ovat stressaantuneempia, kuin

muiden eurooppalaisten. Monet naiset

kokevat ”kaksoisstressiä” – stressiä töissä,

stressiä kotona.

Tasa-arvoisessa työpaikassa sekä naiset että

miehet voivat löytää tasapainon

yksityiselämän ja työelämän välillä.

15-25%
vastaajista suomalaisessa

kyselyssä raportoivat

loppuun palamisen oireita

53 minuuttia
Ruotsalaiset naiset tekevät

miehiä 53 minuuttia enemmän

palkatonta kotityötä arkipäivän

aikana

Organisaatiossa on elävä arvopohja, jota

työstetään työryhmien keskustelujen avulla.

Arvopohja on sovellettu toimintaa

vastaavaksi ja sitä muokataan vähintään

kerran vuodessa.

Miehillä verenpaine ja stressihormonit
laskivat klo 17 jälkeen. Naisilla kävi
päinvastoin. Kellon lyödessä 17, sekä
verenpaine että stressihormonit nousivat
naisilla. Yksi selitys tähän on varmaankin
naisten kaksinkertainen työtaakka.

FRANKENHAEUSER 1993 – TULOS,

JOKA ON TODISTETTU

MYÖHEMMISSÄ TUTKIMUKSISSA

68 minuuttia
Suomalaiset naiset tekevät

miehiä 68 minuuttia enemmän

kotitöitä arkipäivän aikana
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Kuva: Lola Akinmade Akerstorm /

Kvarken Destinations Contentbank



Selkeä trendi on, että tasa-
arvo, moninaisuus ja kestävä
kehitys on saanut suuremman
merkityksen nuorten
työntekijöiden parissa.

YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX 2020

Tasa-arvoisessa organisaatiossa sekä

naiset että miehet käyttävät

vanhempainvapaita. 

Kannustaessasi työnantajana sekä miehiä

että naisia olemaan vanhempainvapaalla,

lisäät tasa-arvoa sisältäpäin ulos:

yksityiselämässä, työpaikalla,

työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Vanhempainvapaaseen kannustaminen

voi esimerkiksi koskea sitä, miten lähin

esihenkilö reagoi raskauteen tai kukkien

lähettämiseen lapsen syntymän johdosta,

mutta myös ilmeisempiin toimiin, kuten

antamalla lisäys vanhempainrahaan.

KANNUSTAKAA
VANHEMPAINVAPAISIIN

Lähde:

Regeringen.se, SOU 2014:6

Young Professional Attraction Index 2020

Tasa-arvoisessa organisaatiossa

rekrytoidaan uusia työntekijöitä avoimesti

ja laajasti. Työpaikkailmoitukset ovat

harkittuja ja inklusiivia koskien sekä

vaatimuksia että muotoilua. Rekrytoijat

levittävät ilmoitusta laajasti ja

moninaisissa kanavissa.

 

Kaikki potentiaaliset työntekijät kohdataan

samanarvoisesti ja kaikille esitetään

samat kysymykset. Yrityksellä on

konkreettiset tavoitteet koskien

rekrytointiprosesseja, joita arvioidaan ja

seurataan.

 

LAAJA REKRYTOINTI
 

Yrityksillä, joilla on selkeästi
myönteinen asenne koskien

vanhempainvapaita, on
suurempi mahdollisuus

houkutella nuoria
työntekijöitä. Nuoret

puolustavat muita enemmän
työn ja vapaa-ajan

tasapainoa.

2 tuntia
Isät viettävät äitejä 2 tuntia

vähemmän aikaa lastensa

kanssa tavallisena arkipäivänä

11 %
Miehet käyttävät 

11 % kaikesta

vanhempainvapaasta

Suomessa

30 %
Miehet käyttävät

30 % kaikesta

vanhempainvapaasta

Ruotsissa
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Yritykselle voi olla vahvuus tehdä töitä

rajatun ja tutun kohderyhmän kanssa.

Sellainen työtapa voi kuitenkin

olla myös rajoitus.

 

Kun jäämme jumiin kuvaan siitä, mitkä

ryhmät arvostavat tai kiinnostuvat

tavaramerkistämme tai tarjoamistamme

aktiviteeteista, voivat muut

potentiaaliset asiakkaat jäädä

meiltä huomioimatta.

 

TUOTTEET JA PALVELUT
Yrityksen tuotteet ja palvelut on

sovellettu ja puhuttelevat

moninaista joukkoa ihmisiä.

KOHDERYHMÄT
 

Tasa-arvoisessa yrityksessä viestintä on

tasapainossa nais- ja miesoletettujen

välillä. Erisukupuoliset ihmiset saavat

myös tilaa ilmaista itseään ja heitä

kuvaillaan ammattiroolin perusteella.

Varmin tapa ylläpitää tasapainoa on

laskea jatkuvasti nais- ja miesoletettujen

määrää kuvissa ja teksteissä, joita

tuotamme. 

VIESTINTÄ: 
KUVAAMINEN

Tutkimusten mukaan naiset ja miehet

kuvataan eri tavoin sekä journalismissa

että mainoksissa ja muussa viestinnässä.

Tasa-arvoisessa yrityksessä on perustietoa

normeista ja viestinnästä, joka näkyy

viestintätyössä. Normi- ja

stereotypiakysymyksiä nostetaan kaikkien

tuotettujen tekstien ja kuvien yhteydessä,

jotka suuntautuvat sekä ulos- että

sisäänpäin.

VIESTINTÄ:
TILASTOT

Naiset edustavat 70 %
maailman kuluttajakysyntää,
samalla kuin ostovoimaiset
keski-ikäiset ja vanhemmat
naiset harvoin näkyvät
viestintäyhteyksissä. Heitä
myös harvemmin
houkutellaan niiden kautta.

Lähde: Kantar Sifo 2020, McKinsey, 2015, Kantar Sifo 2020

Minkälaisia mielikuvia meillä on
kohderyhmistämme? Onko meillä

ajatuksia ja normeja, joita voimme purkaa
koskien ihmisten kiinnostusten kohteita ja

sitä, kuka jaksaa mitä?
 



MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ
JO TÄNÄÄN?

Mahdollinen ensimmäinen askel on oman

tiedonpuutteen pohtiminen. Onko alueita

tai näkökulmia, joita voisitte tarkastella,

ymmärtääksenne sekä työtovereitanne että

asiakkaitanne paremmin?

 

Toinen mahdollinen aloituspiste on

kokouskulttuuri. Olkaa tarkkaavaisia, miten

puhetila jakautuu: Kuka puhuu eniten ja

kuka keskeyttää kenet? Voitko esittää

rohkaisevia kysymyksiä työntekijöille, jotka

harvoin saavat äänensä kuuluviin?

KESKUSTELKAA,
MITEN JATKATTE
Tarkastelkaa organisaatiotanne linnun

näkökulmasta. Mitkä osat ovat jo

paikoillaan koskien tasa-arvoa? Missä

ovat haasteenne? Käyttäkää vaikka alla

olevaa tarkistuslistaa apuna.

Onnea matkaan!

Johdollamme on tarpeeksi
osaamista ja peräänkuuluttaa

aktiivista tasa-arvotyötä

Olemme varmoja siitä, että
palkkamme ovat oikeudenmukaisia

ja että sukupuoli ei vaikuta niihin

Viestinnässämme näkyy sekä
naisia että miehiä, eri tilanteissa ja

asemissa

Tiedämme, että kaikki kollegat ja
asiakkaat kohdataan reilulla ja

ystävällisellä tavalla

Teemme aktiivisesti töitä
työpaikkakulttuurin/-ympäristön

parissa ja keskustelemme
säännöllisesti arvopohjakysymyksistä

Meillä on helppoa yhdistää
vanhemmuus ja vapaa-aika työn

kanssa

Meillä on osaamista siitä, miten
normit vaikuttavat meihin

rekrytointitilanteissa ja teemme
aktiivisesti töitä, jotta mielikuvat

naisellisesta ja miehisestä saavat niin
vähän tilaa kuin mahdollista

JOS EI – MITEN ETENEMME? VÄITTÄMÄ
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Rahoittajat: Interreg Botnia-Atlantica, Merenkurkun neuvosto, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Hanken Svenska
handelshögskolan, Uumajan kunta, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten, Region
Västernorrland, Västernorrlandin lääninhallitus, Vaasan kaupunki/Visit Vaasa, Visit Lakeus Oy, Kokkolan Matkailu Oy, Oy
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy, NLC Ferry Oy


