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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TOIMINNALLISEN TASA-ARVORYHMÄN ASETTAMINEN
VUODELLE 2022
Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut ministeriön toiminnallisen tasa-arvoryhmän edistämään sukupuolten välistä toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kehittämään ja laajentamaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriössä ja sen koko hallinnonalalla.
Toimikausi
21.2.-31.12.2022
Tausta
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986; tasa-arvolaki) edellyttää, että viranomaiset luovat ja vakiinnuttavat sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon
edistäminen viranomaisten omassa toiminnassa, mutta erityisesti kansalaisiin kohdistuvassa toiminnassa. Tasa-arvon edistäminen tulee rakentaa hallinnon rutiineihin ja menettelyihin niin, että tasaarvon edistämisen edellytykset turvataan viranomaistoiminnan kaikissa vaiheissa.
Tavoitteet
Työryhmän tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen toiminnallisen tasa-arvon edistäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Työryhmä edistää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen toiminnallisen tasa-arvon sisällyttämistä ministeriön ja sen hallinnonalan prosesseihin sekä edistää yhdenvertaisuutta ja toiminnallista tasa-arvoa koskevan tietoisuuden lisäämistä
ministeriössä ja hallinnonalalla. Työryhmä tukee myös pääministeri Sanna Marinin hallituksen tasaarvo-ohjelman toteuttamista.
Tehtävät
Asetettavan työryhmän tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä toiminnallista
tasa-arvoa sekä kehittää ja laajentaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriössä ja sen
hallinnonalalla. Työryhmän priorisoitu tehtävä on osallistua hallinnonalan uuden toiminnallista tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevän suunnitelman valmisteluun ja viimeistelyyn sekä suunnitelman toteuttamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Työryhmä osallistuu valtioneuvoston toiminnallisten tasa-arvoryhmien verkoston kokouksiin ja järjestää verkoston kokouksen touko-kesäkuussa
2022.
Työryhmä suunnittelee ja organisoi valtavirtaistamisen toteuttamista ministeriön koko hallinnonalalla
sekä koordinoi siihen liittyviä toimenpiteitä ministeriössä. Työryhmä järjestää toiminnalliseen tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia.
Työryhmä osallistuu EU-tason yhteistyöhön WomenInTech-julkilausuman toteuttamisessa.
Työryhmä tekee aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ministeriön hallinnonalalla ja ottaa
kantaa tasa-arvon kannalta tärkeisiin kysymyksiin.
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Organisointi
Puheenjohtaja: Osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro
Sihteeri: Lainsäädäntöjohtaja Kimmo Kiiski
Jäsenet ja varajäsenet:
Neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen, ylitarkastaja Maria Honkanen
(KOO)
Hallitussihteeri Veera Kojo, strategiajohtaja Johanna Särkijärvi
(KOO)
Ylitarkastaja Sakari Jarva, varajäsen neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck
(PAO)
Yksikön johtaja Saara Reinimäki, varajäsen erityisasiantuntija Mari Marttila
(TIO)
Neuvotteleva virkamies Susan Hindström, varajäsen neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen
(VEO)
Assistentti Ida Fiskari
(KAN)
Viestintäpäällikkö Marjo Jäppinen, varajäsen suunnittelija Taru Utriainen
(ministeriön viestintä)
Työryhmä on koottu ministeriön osastojen ja yksiköiden ehdotusten pohjalta ja jäsenet edustavat
nimittäjiensä toivomaa osaamista yhteistyöryhmässä. Tämän vuoksi työryhmän kokoonpano ei täysin vastaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin
asettamia vaatimuksia. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunkin osaston ylijohtaja vuorotellen vuoden kerrallaan, ellei kulloinenkin puheenjohtaja halua jatkaa toimessaan seuraavaa kautta.

Minna Kivimäki
Kansliapäällikkö

Juhapekka Ristola
Osastopäällikkö
Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sihteeri

Tiedoksi

Ministeri Timo Harakka
Valtiosihteeri Kari Anttila
Ministeriön osastot, kansainvälisten asioiden yksikkö ja ministeriön viestintä
Ministeriön kirjaamo
Sosiaali- ja terveysministeriö / Työ- ja tasa-arvo-osasto / Tasa-arvoyksikkö
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