LIITE 1
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMA
VALTAKUNNALLISEN TOIMINNAN KATSAUS 1.10.2015-31.3.2016
Toteutuskatsauksen päivittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tarkastelujaksolla
tapahtuneeseen toimintaan ja tarkentuneisiin suunnitelmiin seuraavan kahden vuoden
aikana. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuvata myös kumulatiivisesti.
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Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
Toimenpidekokonaisuus: Sukupuolten tasa-arvoa
työelämään
Annamari Asikainen, STM

STM: Irmeli Järvenpää
2014-2022
EU+valtio 3 milj euroa

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Toimenpidekokonaisuus: Sukupuolten tasa-arvoa työelämään
Tosiasiallinen tasa- arvo edellyttää syrjinnän ehkäisyä, tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä sekä
rakenteellisten ja muiden tasa-arvoa estävien tekijöiden poistamista. Syrjinnälle alttiin ryhmän
asemaa ja olosuhteita voidaan parantaa erityistoimenpiteillä. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan
epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen muuttamiseen erityisesti
organisaatioiden tasolla. Toimenpidekokonaisuudessa etsitään uusia toimintamalleja ja tuotetaan
tietoa, jolla pyritään pysyviin valtakunnan tason muutoksiin esim. ohjeistuksia ja sääntelyä
kehittämällä. Toimenpidekokonaisuudessa on mahdollista toteuttaa mm. toimintatutkimusta ja
selvityksiä, kehittämistä, koulutusta, mallien pilotointia ja levittämistä sekä tasa-arvokysymyksiin
liittyvää viestintää sisältäviä hankkeita. Hankkeilla voidaan mm. kaventaa sukupuolten palkkaeroja,
helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista ja lieventää sukupuolen mukaista työnjakoa
työmarkkinoilla. Erityisesti tavoitellaan isien vanhempainvapaiden käytön kasvua ja perhevapailta
työhön palaavien tukemista. Toimenpiteillä voidaan kehittää sukupuolitietoisia keinoja naisten ja
miesten työllisyyden vahvistamiseksi rakennemuutoksissa sekä edistää tasa-arvoa ja ehkäistä
syrjintää muuttuneiden työvoiman käyttötapojen yhteydessä (esim. osa- ja määräaikainen työ,
vuokratyö jne.). Tärkeää on edistää raskaudensuojaa työmarkkinoilla sekä tukea myös niitä äitejä
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toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
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ja isiä, joilla ei perhevapaan päättyessä ole työsuhdetta, mihin palata. Hankkeilla voidaan kehittää
sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja opinnoissa tavoitteena mm. vähentää
sukupuolistereotypioihin perustuvia oppiaine- ja opintosuuntavalintoja. Toimenpiteitä voidaan myös
suunnata ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa
työmarkkina-asemassa (esim. etninen tausta, ikä).
Hankkeiden lukumäärä: 2 valmistelussa + 1 ehdollisesti hyväksytty
2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.10.2015-31.3.2016)
Toimenpidekokonaisuuden ensimmäinen hankehaku päättyi 3.11.2015. Rahoitettavaksi valittiin
kolme hanketta, joista yksi on ehdollisesti hyväksytty. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2016 aikana.
3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla
Toiminta on alkanut suunnitelmallisesti etenemään.
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
Hakuja järjestetään ohjelmakauden aikana useita ja niitä tullaan painottamaan siten, että
toimenpidekokonaisuuden kaikki painopisteet saadaan katettua.
5) Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan

Valtakunnalliset hankkeet sisältävät useita osahankkeita eri puolilla maata ja toimivat usein
yhteistyössä alueilta rahoitettujen hankkeiden kanssa.
6) Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/sukupuolten-tasa-arvoatyoelamaan#.VyMkZTHmO90
7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä




Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä kehittämishanke (valmistelussa)
ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (valmistelussa)
lisäksi yksi ehdollisesti hyväksytty hanke valmistelussa
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