
 Horisontaaliset periaatteet: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus, tasa-

arvon edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen. 

 Horisontaaliset periaatteet: Liikkuminen ja logistiikka, paikallisen elinkeinoelämän kestävä 

kehittäminen, aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. 

 Sukupuolivaikutuksen arviointi: Miten hanke on edistänyt miesten aseman kohenemista 

sekä ehkäissyt syrjäytymiskehitystä toiminnallaan? Onko otettu huomioon erilaiset 

vuorovaikutustavat ja lähestytty asiaa sukupuolisensitiivisesti? Mitä muuta olisi voitu 

hankkeessa huomioida, jotta tasa-arvo olisi edistynyt mahdollisimman paljon? Mitkä ovat 

tärkeimmät sukupuoleen kiinnittyvät seikat, jotka tulisi ottaa huomioon toimintaa 

suunnitellessa vai onko sellaisia tunnistettavissa? 

 

 Kyllä  Ei  Perustelu  

Hankkeessa on tehty 
toimintaympäristön analyysi 
sukupuolinäkökulmasta  

  ̈  

Hankkeen pääasiallinen tavoite on sukupuolen mukaisen työ- ja 
koulutusurien eriytymisen lieventäminen, joten toimintaympäristön 
analyysi on tehty tarkasti. Analyysin pohjalta voidaan sanoa, että 
Kaakkois-Suomessa kuten muuallakin Suomessa, miesten 
työttömyysluvut ovat huomattavasti naisten työttömyyttä 
korkeampia. Huolestuttavaa on miessukupuolelle kasautuvat 
ongelmat työllisyyteen, koulutukseen tai muuten palveluihin 
ohjautuvuudessa. Tällainen kehitys aiheuttaa vakavia haittoja, 
joiden vaikutukset ovat laajoja ja yhteiskunnalle sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti kalliita.  

Sukupuolinäkökulma on 
huomioitu hankkeen 
toiminnassa 
(valtavirtaistaminen)  

  ̈  

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioidaan sukupuolinäkökulma. Kohderyhmänä on työelämän 
ulkopuolella tai syrjäytymisvaarassa olevat miehet, joiden ongelmat 
voivat olla moninaisia eikä miehet ole välttämättä tottuneet 
puhumaan asioistaan yhtä avoimesti kuin naiset, joten 
vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota.  

Hankkeen päätavoite on 
sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen  

  ̈  

Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. 
Hanke pyrkii tarkastelemaan yhteiskunnan epä-tasa-arvoisia 
rakenteita sekä sukupuolittuneita ongelmia ja osaltaan 
vaikuttamaan näiden rakenteiden purkamiseen tiedon lisäämisen 
keinoin. Hankkeen viestinnässä ja tiedottamisessa tasa-arvon 
edistäminen on keskeinen näkökulma.  

13.2 Kestävä kehitys  

  

Vaikutuksen kohde  
Vaikutusaste  

Perustelu  Välitön 
vaikutus  

Välillinen 
vaikutus  

Ekologinen kestävyys  

Luonnonvarojen käytön 
kestävyys  

2  2  

Sähköiset välineet (videoneuvottelut, some, Skype, 
sähköpostikokoukset) vähentävät hankkeessa liikkumisen 
tarvetta ja sitä kautta liikenteestä aiheutuvien päästöjen 
määrää.  

Ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien riskien 
vähentäminen  

   

Kasvillisuus, eliöt ja 
luonnon monimuotoisuus  

   



Pinta- ja pohjavedet, 
maaperä sekä ilma (ja 
kasvihuonekaasujen 
väheneminen)  

   

Natura 2000 -ohjelman 
kohteet  

   

Taloudellinen kestävyys  
Materiaalit ja jätteet     

Uusiutuvien 
energialähteiden käyttö  

   

Paikallisen 
elinkeinorakenteen 
kestävä kehittäminen  

2  5  

Nuorten miesten saaminen osalliseksi yhteiskuntaan tukee 
koko alueen kehitystä. Uusien menetelmien kehittäminen 
on tarpeen tilanteessa, jossa yhä suurempi joukko nuorista 
miehistä on vaarassa joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle. 
Pienetkin askeleet kohti työ- ja muuta yhteiskuntaelämää 
tukevat paikallista hyvinvointia ja kestävää kehitystä ja ovat 
vastavoimaa rakennemuutoksen vaikutuksille Etelä-
Karjalassa.  

Aineettomien tuotteiden ja 
palvelujen kehittäminen  

5  7  

Hankkeessa testataan uutta menetelmää ja tuotetaan tästä 
menetelmästä tietoa. Hankkeessa kerätyt tiedon pohjalta 
tunnistetaan ja luodaan erilaiset asiakassegmentit ja 
palvelupolut. Hankkeessa tuotetaan tutkimuksellinen 
aineisto kohderyhmällä kokeillusta menetelmästä ja sen 
tuottamista tuloksista.  

Liikkuminen ja logistiikka  4  6  

Hankkeen toimenpiteet pilotoidaan ympäri maakuntaa, ei 
vain keskusta-alueella, jolloin liikkumisen tarve palvelun 
perässä vähenee ja palvelut ovat tasa-arvoisesti saatavilla 
myös pienillä paikkakunnilla asuville.  

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus  

Hyvinvoinnin edistäminen  5  7  

Hankkeessa käytetään digitaalista mittaria, jolla 
kohderyhmän hyvinvointia voidaan tarkastella ja tulosten 
avulla kiinnittää huomiota hyvinvoinnin voimavaroihin ja 
vajeisiin. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tavallisia 
kohderyhmässä, joten oikeanlaisen avun piiriin 
ohjaamiseen kiinnitetään huomiota. Varhainen puuttuminen 
parantaa ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja osaltaan 
edistää hyvinvointia. Työllisyys on yksi elämänlaatua ja 
hyvinvointia voimakkaasti tukevista asioista, ja tukeminen 
sitä kohti on hankkeen keskeinen tavoite.  

Tasa-arvon edistäminen  5  6  
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa edistämällä 
tällä hetkellä heikommassa asemassa olevien aseman 
kohentumista ja palvelujen kehittämistä.  

Yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen 
yhdenvertaisuus  

4  5  

Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta 
kiinnittämällä huomiota tällä hetkellä heikossa asemassa 
olevien miesten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden 
parantamiseksi.  

 


