
Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvopalkinto TASSU etsii tekoja!

Onko yhteisösi teko yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvopalkinto TASSUn arvoinen teko?
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Reilu meininki työssä ja muilla elämän
alueilla – suunnitelma
toteuttaa Espoo-tarinaa

- Yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon edistäminen parantaa
organisaation sisäistä
vuorovaikutusta ja sosiaalista
ilmapiiriä, ja lisäksi työn
tehokkuutta ja tuottavuutta sekä
laajemmin yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta.

- Turvallisuus ja luottamus
organisaatiossa lisääntyy, kun
jokainen tuntee itsensä
arvostetuksi ja
yhdenvertaiseksi.

- Kun tullaan tietoiseksi omista
toimintakäytännöistä, ja
tunnistetaan syrjiviä rakenteita,
voidaan puuttua niihin.
Välitetään yhdessä toinen
toisistamme!

- Jokainen yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa edistävä työpaikka
on panostus syrjimättömän
Espoon ja Suomen puolesta!
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TASSUn tausta
• Espoo–tarinassa on vahvasti sitouduttu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen

positiivisen ihmiskäsityksen ja arvostava vuorovaikutuksen linjauksella.
• Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla – yhdenvertaisuus ja tasa-

arvosuunnitelma 2017-2020 edellyttää, että tavoitteet muuttuvat konkreettisiksi
käytänteiksi

• Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
– Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on tehdä

kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille aloitteita ja ehdotuksia inhimillisen tasa-
arvon sekä naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa tarkoitetun tasa-arvon
edistämiseksi sekä seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuslain tarkoittaman
yhdenvertaisuuden toteutumista kuntalaispalveluissa ja kaupungin
henkilöstöpolitiikassa uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

– Suunnitteli ja ideoi TASSU -palkinnon Reilu meininki toteuttamisen tueksi:
TASSU –palkinnon tavoitteena on tehdä tunnetuksi Espoon kaupungin tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja.

• Taustalla arvot
– Arvokas elämä
– Kunnioitus
– Näkyväksi tekeminen
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Espoon kaupungin tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja

• Palkinto julistetaan haettavaksi vuosittain huhtikuussa
– 2017 hakulomake löytyi ESSIn tasa-arvo ja

yhdenvertaisuussivustosta
• Voittaja julkistettiin Espoo –päivänä
• Palkinnon hakijoita esitellään ja heidän tekojaan tehdään

tunnetuksi muille työyhteisöille kuluvana vuonna eri tavoin
esimerkiksi ESSIssä artikkeleja, videoita ym.

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta vastaa palkinnon
kehittämisestä. Toteutamme koko Espoon kaupungin voimin
sitä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-teot juurtuvat osaksi
toimintaamme Espoo-tarinan mukaisesti

• Palkinnon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
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Monenlaisia hakemuksia
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Espoon kaupungin kirjasto

Päiväkoteja

Vanhusten palvelut

nuorisotoimi

liikuntatoimi

kouluja

Teknisen ja
ympäristötoimen
toimiala

Upeita, hyviä
hakemuksia
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Arviointiryhmä työssään
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Palkinto luovutetaan Gumbölen kartanossa
Kaupunginjohtajan vastaanotolla 14.9.2017
Entressen kirjaston lastentiimille
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2018 keväällä
haetaan jälleen
Tekoja!


