
 

 
Rainbow Rights –hanke on saanut 
rahoitusta Euroopan Unionin 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). 
 

Seminaari 

Aidosti yhdenvertainen kunta  
Yhdenvertaisuussuunnittelu muutoksen vauhdittajana 
 
Aika: 15.3. Klo 10-15.30 (klo 9.30 aamukahvi) 
Paikka: Café Köket (Aleksanterinkatu 28) Senaatintorilla, Helsingissä  
Kohderyhmä: kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, kuntien toiminnallisesta 
yhdenvertaisuussuunnittelusta vastaavat ja kiinnostuneet 
Järjestää: Kuntaliitto, Rainbow Rights -hanke 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.3.2018 
 
Kuntaliitto järjestää seminaarin kuntien toiminnallisen yhdenvertaisuustyön tueksi. Seminaari on osa 
oikeusministeriön hallinnoimaa Rainbow Rights-hanketta. Seminaarissa yhdenvertaisuustyötä lähestytään ja 
avataan käytännönläheisesti, värikkäästi ja moniäänisesti. Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi mukana on 
paljon kuntien omia esimerkkejä, kokemuspuheenvuoroja ja näkökulmia eri toimialoilta. Kuulemme myös 
kansainvälisen esimerkin Oslosta.  
 
Seminaari on maksuton ja tarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan Café Köketissä.  
 
Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittautumiset täällä. Lisätietoja: projektiasiantuntija johanna.laaja@kuntaliitto.fi 
 
Ohjelma 
 
9.30-10 Ilmoittautuminen, aamukahvi 
Nuorten teatteriryhmä Gran Biancan spoken word -esitys Mistä sinä et puhu? Esitys pohjautuu helsinkiläisiltä 
nuorilta kerättyihin ajatuksiin. Mistä sinä et puhu -projekti valittiin Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden 
vuoden teoksi 2017. 
 
10 Seminaarin avaus  
Sinikka Mikola, tiiminvetäjä, Kuntaliitto 
Johanna Loukaskorpi, Hyvinvoinnin palvelualueen apulaispormestari, Tampereen kaupunki 
 
10.15 -11.30 Näkökulmia kuntien yhdenvertaisuustyöhön 
 
Mitä kuuluu kuntien yhdenvertaisuussuunnittelulle? Uunituore Kuntaliiton analyysi.  
VTT Elina Ekholm ja YTM Kati Tuokkola  
 
Yhdenvertaisen nuoruuden rakentaminen Helsingissä 
Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja  
 
Moniäänisyys kuntien yhdenvertaisuustyössä? Osallisuus eri väestöryhmien näkökulmasta.  
Haastattelussa mm. Outi Laiti Utsjoen kunnasta 
 
LGBTI and Equality Work in the City of Oslo 
Toralv Moe, Senior advisor on inclusion and diversity, Department for Business and Public Owernship, City of 
Oslo, Rainbow Cities Network 
 
11.30 - 12.30 Lounastauko (osallistujille maksuton) 

https://www.webropolsurveys.com/S/877D1A11BE1C9515.par
mailto:johanna.laaja@kuntaliitto.fi
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klo 12.30 - 14.30, kolme samanaikaista työpajaa, valitse yksi! 

klo 14.30-14.50 Kahvitauko 
 
klo 14.50 - 15.05 Työpajojen puheenjohtajat esittelevät työpajojen parhaat palat 
 
klo 15.05 Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän puheenvuoro 
 
Klo 15.15 Kohti yhdenvertaisuutta. Kansanedustaja Jani Toivola 
 
Klo 15.30 Kotia kohti 

1. Mistä tiedetään, onko yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteet saavutettu? Seuranta, arviointi ja 
indikaattorit 
Työpajan puheenjohtajana erityisasiantuntija Panu Artemjeff, Oikeusministeriö 
Alustajina:  
Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma tuo myös ajatusprosessin näkyviin  
ylitarkastaja Aija Salo, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 
 
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen seuranta, esimerkkinä THL:n sote-arviointityö 
kehittämispäällikkö Reetta Siukola, Tasa-arvotiedon keskus (THL) 
 
Ihmisoikeusindikaattorit yhdenvertaisuussuunnittelun työkaluna  
tutkija Elina Todorov, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto 
Yhteistä työstöä ja keskustelua. 
 
2. Case-esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnittelun toimeenpanoon, erityishuomio kunnan 
sateenkaariväestössä 
Työpajan puheenjohtajana Janette Grönfors, Ei-rasismille hanke, Punainen Risti 
Alustajina: 
Perheet ja monimuotoisuus yhdenvertaisuussuunnittelussa  
projektipäällikkö Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkosto  
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun hyviä käytäntöjä Vantaalla 
suunnittelija Meija Tuominen, Vantaan kaupunki 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspeli palveluiden kehittämisen tukena  
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiantuntija Malin Gustavsson, Ekvalita Oy, Espoon ja Vantaan Viva- hanke  
Viva-hanke on kahden vuoden aikana kehittänyt menetelmiä Espoossa ja Vantaalla siihen, miten 
sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan kunnan työllisyyspalvelussa. 
 
Osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan joku yhdenvertaisuuden edistämisen case-esimerkki omasta 
kunnastaan. Yhteistä työstöä ja keskustelua. 
 
3.  Yhdenvertaisuutta edistävä viestintä ja design for all -ajattelu. 
Työpajan puheenjohtajana Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen 
 
Miten tarkastella kunnan viestintää yhdenvertaisuussilmälasien läpi? Miten hyödyntää design for all -
ajattelua yhdenvertaisuuden edistämiseen?  
Alustajana ja fasilitaattorina Avaava oy:n toimitusjohtaja Terhi Tamminen.  
Yhteistä työstöä ja keskustelua. 


