Tukimateriaali keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelman sukupuolivaikutusten arviointityöhön
SU KU PU O LI VA I KUTUS TE N A RV I O I N N I N VA I H E E T I L M A S TO P O LITI I K A N SU U N N ITE L M A N TOTEUTU K SE SS A

Kohteen valinta
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KULUTUS

LÄMMIT YS

Asuminen

2

Tavoitteiden
saavuttamiseksi
asetetut toimenpiteet

Minkälaisia toimenpiteitä
organisaatiossanne on ajateltu tehdä
tavoitteen saavuttamiseksi?
Esim. Listatkaa yksi tai useampi
toimenpide.

Jos vastasitte
jatkakaa kohtaan 2 A.

2A

Liikkuminen

LIIKE NNE

Ruoka

Valitkaa listasta yksi
(1) toimenpide, jonka
haluatte suvata.
Esimerkiksi toimenpide,
johon käytätte eniten
resursseja tai toimenpide,
jonka luulette olevan
merkittävin ilmastotavoitteen
saavuttamisen kannalta.

Arvioikaa seuraavia kysymyksiä:
Jos toimenpide toteutuu, voiko sillä olla
vaikutuksia naisiin ja miehiin, heidän elämäänsä
ja arkeensa? Löytyykö eroja siinä, miten
toimenpide vaikuttaa naisiin ja miehiin?
Onko tällä alueella jo olemassa sukupuoleen
sidottuja rakenteita, joita valittu toimenpide voi
vahvistaa? Käyttäkää hyväksenne tutkimustietoa
ja kokemuksia ja kuvailkaa lyhyesti.

Jos vastasitte
, tämä voi tarkoittaa, että aihetta käsittelevät tiedot, esim.
tilastot ovat puutteelliset, ja tietoa tulisi hankkia lisää. Selvittäkää aluksi, löydättekö
tarvittavia tietoja organisaatiostanne? Jos ette, tietoa saattaa löytyä muiden toimijoiden
tuottamana
katso esim .

Jos vastasitte
,
kuvailkaa eroja.

Jos miesten ja naisten välillä ei ole eroja siinä, miten toimenpide tulee vaikuttamaan heihin: Tutkikaa, onko tämä linja yhdenmukainen
organisaationne tasa-arvotavoitteiden kanssa.

Toimenpiteet ja tasa-arvotavoitteet
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Valitkaa
valitsemastanne
teemasta yksi (1)
ilmastopolitiikan
suunnitelmaan
kirjattu tavoite.

Valitkaa suunnitelmasta yksi toimenpidesektori, jonka haluatte organisaatiossanne arvioida sukupuolinäkökulmasta (suvata). Esim. lämmitys, kulutus tai liikenne yleisteemana, joka suvataan. Tai mieluummin
tarkennetaan kohdetta esim. kulutuksesta valitaan kohde asuminen, liikkuminen tai ruoka.

Valittujen toimenpiteiden tulee tukea paitsi ilmastopoliittista suunnitelmaa myös organisaation muita
tasa-arvotavoitteita. Jos organisaatiollanne on oma toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, listatkaa sieltä
suvauksen kohteeksi valitsemaanne toimenpiteeseen liittyvät tasa-arvotavoitteet. Jos toiminnallista tasaarvosuunnitelmaa ei ole, voitte käyttää alla listattuja yleisiä toimenpiteitä.
Arvioikaa löytämiänne eroja naisten ja miesten välillä. Voivatko nämä erot vaikuttaa negatiivisesti naisten
ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin:
OSALLISTUA PÄÄTÖKSENTEKOON ( YHTEISKUNNALLISEEN JA HENKILÖKOHTAISEEN)
SAADA KOULUTUSTA, TYÖLLISTYÄ JA SAADA HYVÄ TOIMEENTULO
KOKEA YMPÄRISTÖNSÄ TURVALLISEKSI

Kuvailkaa, minkälaisia
negatiiviset vaikutukset
ovat? Listatkaa kaikki
löytämänne erot
erikseen. Jos ette tiedä
minkälaisia negatiiviset
vaikutukset ovat,
katsokaa löytyykö
tarvittavaa tietoa
tilastoaineistosta .

TOIMIA VASTUULLISENA KULUTTAJANA

Huomiot liittyen ilmastosuunnitelman toteuttamiseen
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Analysoikaa syitä, miksi toimenpide vaikuttaa eri tavoin naisiin ja miehiin? Jos vaikutuksia on useita, listatkaa ja kuvailkaa kaikki erikseen.
Miettikää sitten, mihin näistä syistä voitte vaikuttaa ja millä tavoin. Pohtikaa tämän pohjalta, miten voitte välttyä siltä, että toimenpiteet,
joiden on määrä edesauttaa ilmastosuunnitelman toteuttamista, laiminlöisivät jotakin ryhmää.

5

Voitte joko valita uuden toimenpiteen listaltanne kohdassa 2 tai vaihtoehtoisesti aloittaa alusta valitsemalla
uuden analysoitavan aihealueen.

Nyt olette suvanneet yhden ilmastosuunnitelman toimenpiteistä.

Tilastoja arvioinnin tueksi • TASA-ARVOA MITTAAVAT TILASTOT Tilastokeskus • FINDIKAATTORI
Ajantasaista tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä (Valtioneuvoston kanslia) • HYVINVOINTIKOMPASSI Tilastotietoa suomalaisten kuntien asukkaiden terveyden ja
hyvinvoinnin tukemiseksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) • TEAVIISARI Vertailutietoa kunnan terveyden edistämisen tuloksista (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos) • Pohjoismainen ilmastomuutos tietopankkiarkisto (NIKK) EQUALCLIMATE.ORG • TRAFI

