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Kuntaliiton ajankohtaista

 Sote ja sukupuolivaikutukset –

viestintäaineisto julkaistaan keväällä

 Rainbow Rights –projekti ja 

yhdenvertaisuusopas ilmestynyt 

 Tulossa luottamushenkilöiden oppaan päivitys 

– Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle 
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Kuntaliiton ajankohtaista
 Kuntaliitto Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestön 

CEMRn – Council of European Municipalities and Regions –

tasa-arvokomiteassa

 Selvitys demokraattisen edustuksen sukupuolijakaumasta paikallisella, 

alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasoilla – naisten edustus 

alhainen – lopullinen selvitys julkistetaan syksyllä

 Eurovaalit – Power2Her –kampanja – kannustetaan puolueita ja eri 

toimijoita lisäämään naisten edustusta eri tasojen vaaleissa 

 Kuntaliiton edustaja Sirpa Hertell  CEMR:n tasa-arvokomiteassa oli 

mukana aluekehityskomissaari Corina Creţu's pyöreän pöydän 

keskustelussa (CEMR:n mukana järjestämässä), julkistettiin 

– URBACT – Gender Equal Cities

– The Regional Gender Equality Monitor
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Ajankohtaista kuntia koskevia ja Kuntaliitossa
 Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja eurovaalit

 Kuntaliiton tavoitteissa mukana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 

tavoitteet

 Euroopan neuvoston Suomen puheenjohtajuuskausi maarraskuu 2018 –

toukokuu 2019 –seminaari Kuntamarkkinoilla 2018

 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - YK:n tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustavoitteet (Sustainable Development Goals - SDG.t)

 Sukupuolten tasa-arvon - tavoite 5

 Eriarvoisuuden vähentäminen – tavoite 10 

 Miten linkittyy kokonaisuuteen? 

 Kuntamarkkinoilla tasa-arvo ja yhdenvertaisuusaiheet t 11.-12.9.2019 

 Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen tilaisuus naiskunnanjohtajille 9.4 –

seuraava Kuntaliiton kutsumana
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Ajankohtaista kuntia koskevia ja Kuntaliitossa
 Vaikuttamistyö mm. 

 tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun 

kertomukset eduskunnalle

 Suomen raportoinnit Euroopan neuvostolle ja YK:lle

 ….

 EU:n komissio on julkaissut julkisen kuulemisen tasa-arvosta EU:ssa ja 

seuraavan viiden vuoden prioriteeteista. Kuuleminen on auki toukokuun 

loppuun asti. CEMR kokoaa jäsenliittojen kannanottoja

 Direktiivi perhevapaista ja työaikajärjestelyistä hyväksytty

 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto julkaissut vuosiraporttinsa tasa-

arvosta

 Projekteja THL, NJKL … muita 
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Sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy

 Euroopan Neuvoston sopimuksen naisiin kohdistuvan ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimeenpano 

 NAPE-toimikunta ja toimintaohjelma

 NAPE:n järjestötyöryhmän teettämä selvitys järjestöjen yhteistyöstä 

kuntien kanssa – AVIen kautta kysely kunnille, valmistuu 

loppukeväällä

 EPRAS-projekti – verkkopohjainen koulutus sote-ammattilaisille ja  

poliiseille - päätösseminaari 14.5.2019 

 GREVIOn Suomen seuranta ja raportointi 

 Kuntaliiton hakemus REC-ohjelmaan  11/2018

 Kunta sanoo EI sukupuoleen perustuvalle väkivallalle – Municipalities

say NO to gender based violence
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