TASA-ARVOKOULUTUKSET HANKETOIMIJOILLE JA
TAUSTAORGANISAATIOILLE
KEVÄT 2014
Rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 horisontaalisten periaatteiden painopiste kasvaa ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma arvioidaan jo hankkeiden hakemusvaiheessa riippumatta siitä, mikä on
hankkeen sisältö (sekä ESR- että EAKR-hankkeet). Työ- ja elinkeinoministeriön Valtavakehittämisohjelma toteuttaa kevään 2014 aikana tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman arvioimiseen
hanketoiminnassa liittyvää koulutusta hanketoimijoille ja niiden taustaorganisaatioille.

Tavoitteet ja kohderyhmä
Koulutuksen tavoitteena on kehittää rakennerahastohankkeita lisäämällä koulutettavien tasaarvo-osaamista ja valtavirtaistamisen menetelmien tuntemusta.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat rakennerahastohankkeiden hakijat, joihin kuuluvat hankkeiden toiminnasta vastaavat taustaorganisaatiot (kuten yritykset, oppilaitokset, kolmannen sektorin organisaatiot sekä konsultti- ja koulutusorganisaatiot), hankkeiden vastuuhenkilöt ja hanketoimijat. Koulutuksiin otetaan yhteensä 45 osallistujaa, 15 kultakin suuralueelta (ks. kohta
Koulutuksen toteutus).

Koulutuksen toteutus
Koulutuksia järjestetään kolmella suuralueella, Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueilla. Kullakin suuralueella järjestetään järjestetään kaksi lähiopetuspäivää, á 7h. Lähiopetuspäivät järjestetään kahdessa jaksossa, joiden välissä osallistujat suorittavat välitehtäviä, jolloin kokonaishenkilökoulutuspäivä muodostuu kolme kullekin osallistujalle (2+1). Koulutukseen otetaan
osallistujia 15 hlöä/suuralue
Koulutukset toteutetaan seuraavasti:
- Lahti (Etelä-Suomi) 28.3. toinen päivä sovitaan myöhemmin, vastuukouluttaja WoM Oy
- Jyväskylä (Länsi-Suomi) 16.4., toinen päivä sovitaan myöhemmin, vastuukouluttajat
KoulutusAvain Oy ja WoM Oy
- Oulu (Pohjois-Suomi) 29.4., toinen päivä sovitaan myöhemmin, vastuukouluttaja KoulutusAvain Oy

Koulutuksen sisällöt
• Mitä on sukupuolten tasa-arvo ja yh•
•
•

•

denvertaisuus hanketoiminnassa?
EU:n kaksoisstrategia tasa-arvon
edistämiseksi hanketoiminnassa
Mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa?
Tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen rakennerahastoohjelmassa
Mitä hyötyä valtavirtaistamisesta ja
suvauksesta eli sukupuolivaikutusten
arvioinnista on hankkeille?

• Mitä sukupuolinäkökulma ja tasa-

•
•

•
•

arvon valtavirtaistaminen voivat olla
omassa hankkeessa?
Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen työkalut – kuinka toteuttaa?
EU-yhteistyössä tuotettu sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen
standardi hanketoimintaan
Hyvät käytännöt tasaarvonäkökulmasta
Minkälaisia haasteita hanke voi kohdata sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa? Kuinka haasteiden yli
päästään?

Koulutukseen ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/0A6ACFD700AC51F1.par. Ilmoittautumisia pyydetään
- Lahti (Etelä-Suomi) 24.3.2014 mennessä
- Jyväskylä (Länsi-Suomi) 7.4.2014 mennessä
- Oulu (Pohjois-Suomi) 14.4.2014 mennessä

Mikäli ilmoittautuneita tulee yli koulutuspaikkojen määrän, osallistujat valitaan niin, että alueellinen kattavuus ja tehtävien moninaisuus tulee huomioiduksi. Koulutukseen sisältyy lounas
ja kahvi.

Lisää tietoa
Koulutuksesta saat lisää tietoa kehittämisjohtaja Marja-Leena Haatajalta,
marja-leena.haataja(at)koulutusavain.fi puh. 040 729 8215 sekä tasa-arvokonsultti Sinikka
Mustakalliolta, sinikka.mustakallio(at)wom.fi. puh. 040 553 8878

