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Miksi?
• ERA Progress report ja She Figures korostavat, että rakenteelliset esteet sukupuolten

välisessä tasa-arvossa TKI-hankkeissa ovat edelleen hyvin todellisia
• Vain 24% akateemisiin huippupositioihin on nimetty nainen
• Naiset ovat aliedustettuja niinsanotuilla “STEM” -aloilla
• Vain 10% patenttien omistajista ovat naisia

• Lisäksi on selvä tarve käsitellä sukupuolittunutta välivaltaa, intersektionaalista
osallistumista (esim. etnisyys, sukupuolinen suuntautuiminen, terveydentila), suorittaa
intersektionaalista tutkimusta ja luoda linkkejä yrittäjyyteen ja innovaatioihin

The Commission’s Gender Equality Strategy,

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en
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https://ec.europa.eu/info/publications/era-progress-report-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_en


Tausta
• Sukupuolten välinen tasa-arvo ja myös muu tasa-arvo hankkeissa on helpompi toteuttaa

teoriassa kun käytännössä
• STEM vs. Health

• Vaikka esimerkiksi sukupuolten välillä 50/50 –jakaumaa ei voida välttämättä toteuttaa
todellisuudesta johtuen, on kuitenkin mahdollista pyrkiä toimimaan siten, että tasa-arvo
toteutuu hanketoiminnassa ja sen suunnittelussa huomioiden mm…

• Kohderyhmät
• Hanketyöntekijät ja heidän roolinsa
• Viestintä
• Vaikuttavuus
• Koulutus
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Valtavirtaistaminen
• Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on strategia, jonka avulla sukupuolinäkökulma

ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan. Se, miten asia koskee
naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

• Viranomaisten tehtävänä on
• selvittää etukäteen toimenpiteiden ja päätösten vaikutukset naisten ja miesten kannalta
• estää välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä
• edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa

Sosiaali- ja terveysministeriö
https://stm.fi/valtavirtaistaminen
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Kuinka?
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• Kyky osallistua
• Naiset, miehet ja muut tulevat paikalle

• Saatavuus ja ymmärrettävyys
• Tieto on saatavilla ja siitä voidaan oppia

• Kyky päättää ja toimia
• Kyky käyttää ja päättää kuinka, miten ja milloin käyttää uutta teknologiaa tai tietoa

• Ollaan ymmärrettäviä
• Vaikutetaan muutokseen

Dr. Eileen Nchanji
Gender specialist, Alliance of Bioversity International and CIAT



Ideointi ja suunnittelu
• Tavoite ei ole suunnitella kiintiöitä, vaan monimuotoistaa hanketta

• Realismi eli rahoittajien ehdot
• Rakennerahasto
• Suomen Akatemia
• Puiteohjelman haut ja Erasmus+

• Osallistaminen ja roolitus hankevalmistelussa
• Valmisteluvaiheessa mukana monimuotoinen työryhmä
• Hanketoiminnan suunnittelu monialaiseksi ja monimuotoiseksi

• Sidosryhmätyö jo suunnitteluvaiheessa
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Toteutus
• Oikeat tekijät: Roolitus hankkeen toteuttajille

• Eri rooleja voidaan täyttää monimuotoisesti – monessa hankkeessa on monialaista toimintaa
• (Jatko)opiskelijat

• Viestintäsuunnitelma
• Osallistaminen, saavutettavuus, ymmärrettävyys

• Ohjausryhmä / johtoryhmä
• Monimuotoinen, tasapainoinen

• Tulosten hyödyntämisen suunnittelu hankkeen aikana
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Tulokset ja vaikuttavuus
• Miten tuloksista saadaan kiinnostavia mahdollisimman monille?

• Tiedotus tuloksista tärkeää

• Miten kohderyhmää voi laajentaa?
• Ketkä ydinkohderyhmän ulkopuolella ovat kiinnostuneita

• Miten mikäkin kohderyhmä voi tuloksista hyötyä?
• Hyvä hyödyntämissuunnitelma konkreettisten esimerkkien avulla

• Laajemmat vaikuttavuuden teemat
• Muutoksen fasilitointi
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