Rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 sukupuolten tasa-arvonäkökulma arvioidaan jo hankkeiden
hakemusvaiheessa riippumatta siitä, mikä on hankkeen sisältö ja tämä koskee sekä ESR- että EAKR
–hankkeita!
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Mitä tarkoittaa nais- ja miesnäkökulma ohjelmissa ja projekteissa?
Kuinka parantaa projektien laatua ja vaikuttavuutta sukupuolinäkökulma huomioonottaen?

Tervetuloa hanketoimijoille ja taustaorganisaatioille suunnattuun tasaarvokoulutukseen!
KoulutusAvain Oy järjestää koulutuksen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää hanketoimijoiden
osaamista ja tietotaitoa sukupuolinäkökulman huomioimisessa ja tasa-arvon valtavirtaistamisessa
hanketyössä. Teemaa lähestytään konkreettisesti käytännön esimerkkien kautta.
Sukupuolinäkökulman huomioonottaminen merkitsee, että toiminnan tavoitteita ja sisältöjä pystytään
paremmin kehittää vastaamaan eri ihmisryhmien erilaisia tarpeita. Näin se on tapa parantaa toiminnan
laatua ja vaikuttavuutta. Tasa-arvon edistämiseen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen
viranomaistyössä on Suomessa hyvin vahvat lainsäädännölliset velvoitteet ja nyt myös uusi rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 sisältää entistä vahvemman sukupuolen huomioimisen ja tasa-arvon
edistämisen velvoitteen ja periaatteen.
Sisällöt
- Tasa-arvoa vai yhdenvertaisuutta?
- Mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa?
- Mitä on sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hanketoiminnassa?
- Mitä hyötyä valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista on hankkeille?
- Tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen rakennerahasto-ohjelmassa ja sen eri

toimintalinjoissa, ml. sukupuolinäkökulman arviointi uudessa hakemuslomakkeessa
- Mitä sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon valtavirtaistaminen voivat olla omassa
hankkeessa?
- Työkalut sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen tueksi
Toteutus
Koulutus on yhden päivän mittainen ja se järjestetään sekä Oulussa että Rovaniemellä seuraavasti:
Oulu 16.6.2014 klo 10:00 – 16:30
Rovaniemi 17.6.2014 klo 10:00 – 16:30.
Hinta
Koulutuksen hinta on 150€ + alv. sisältäen koulutusmateriaalin lisäksi lounaan ja kahvit. Koulutus
laskutetaan koulutuspäivän jälkeen.
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Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti oheisen linkin kautta
https://www.webropolsurveys.com/S/C8369361046620A8.par
Ilmoittautumisaika päättyy 6.6.2014 klo 24:00, minkä jälkeen ilmoittautuneille lähetetään kutsu, jossa on
tarkempia tietoja koulutuspäivästä. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti.

Peruutus
Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisajan
jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on
sairaus ja siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, ei maksua laskuteta. Jos ilmoittautunut ei tule
tilaisuuteen ilman peruutusta tai ed. esitettyä perusteltua syytä, laskutetaan koko osallistumismaksu.
Peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen eija.leinonen[at]koulutusavain.fi

Lisätietoja
Kouluttajana toimii konsultti Eija Leinonen KoulutusAvain Oy:stä. Hänelle voi laittaa etukäteen koulutuksen
sisältöihin liittyviä kysymyksiä ja toiveita osoitteeseen eija.leinonen[at]koulutusavain.fi.

TERVETULOA!

KoulutusAvain Oy on vuonna 1992 perustettu koulutus- ja konsultaatiopalveluja tuottava yritys.
Keskeisimpiä palveluitamme ovat
— organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis-, työhyvinvointi-, psykologi- ja rekrytointipalvelut
— esimies- ja johtamiskoulutus ja -konsultaatiopalvelut
— työvoimakoulutuspalvelut
— projektityökoulutus- ja konsultaatiopalvelut
— tasa-arvokoulutus- ja konsultaatiopalvelut.
Olemme viime vuosina kouluttaneet lukuisan määrän sekä hanketoimijoita että –rahoittajia
alueellisella ja kansallisella tasolla sukupuolinäkökulman huomioimisessa hanketoiminnassa,
tilaajana työ- ja elinkeinoministeriö. Olemme olleet mukana myös uuden rakennerahasto-ohjelman
2014 – 2020 valmistelussa. Tätä työtä teemme myös kansainvälisellä tasolla.
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