


Tervetuloa!

• Tarkista ja päivitä nimesi (participants→ rename)

• Mykistäthän mikkisi, kun et puhu

• Ota mukaan virtuaalista kärsivällisyyttä!

• Rentoudu vielä hetkeksi – Aloitamme klo 9:00



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
pähkinänkuoressa 

30.11.2021, klo 9–12

Outi Rantanen



https://tasaarvoisestiuralle.fi/

Hankkeen toteutusaika 1.3.2020-31.8.2022

Twitter: @tasaarvoisesti

https://tasaarvoisestiuralle.fi/


Taustaa 

• Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio 
ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja 
logistiikkaan. 

• Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten 
sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. 

→ Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista 
sekä asenteiden avaamista.



NAU-hankkeesta

Hankkeessa mukana toteuttajina

• kolme yliopistoa:  Aalto, LUT ja Tampere

• viisi ammattikorkeakoulua: TAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK ja Laurea

• sekä ammattiliitto Tekniikan akateemiset TEK.

• Koordinointi TAMK

30.11.20216

Hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-
arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä → Päähuomio on vertikaalisen
tasa-arvon kehittämisessä. 

Tekniikan ala, liiketalous sekä turva- ja riskienhallinta-ala
Kohderyhminä kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja  korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja 
ohjaushenkilöstö, sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö. 



• Lisätä yksilöiden ja organisaatioiden ymmärrystä tasa-arvon nykytilasta sekä sen kehitystä 
estävistä tiedostamattomista vääristymistä ja rakenteellisista tekijöistä. 

• Kehittää toimintamalleja sukupuolitietoisen uraohjaukseen sekä tasa-arvoisten uravalintojen 
ja uralla etenemisen tukemiseen. 

• Nuorten naisten resilienssin, voimavarojen tunnistamisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 

• Lisäksi pyritään korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn tukemiseen.

HANKKEEN TAVOITTEINA:



Tavoitteeseen pyritään neljän toimenpidekokonaisuuden kautta: 

1) tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

2) kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia 
työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä

3) tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän 
edustajien kanssa 

4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen 
liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).



https://tasaarvoisestiuralle.fi/

Twitter:  # tasaarvoisestiuralle.fi

9 Etunimi Sukunimi 30.11.2021

NAU! verkossa:

https://tasaarvoisestiuralle.fi/


9.00–9.10 Tervetuloa ja johdatus aamupäivän ohjelmaan / NAU! -hanke 

9.10–10.40 Korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien nykytila ja kehitystarpeet / 
Inkeri Tanhua, Tutkija, Hanken Svenska handelshögskolan

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Hyviä ja 
huonoja esimerkkejä suunnitelmista, visioita tulevasta.  

Tauko 

10.50–11.20 Tasa-arvosuunnitelmat Horisontti Eurooppa -ohjelmassa / Liisa Ewart, Lakimies, Business 
Finland, Legal & Financial NCP for Horizon Europe 

• Miten GEP rakennetaan, mitä siltä odotetaan ja miten se vaikuttaa Horizon Europe -
rahoitushakemuksissa.  

11.20–11.45 Kuinka me sen teimme? Case Haaga-Helia / Merja Drake, Yliopettaja, Haaga-Helia 
• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on toteuttanut mittavan työn tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa ja strategian jalkauttamisessa.  

11.45–12.00 Yhteenveto ja johdatus tulevaan / Outi Rantanen, Projektipäällikkö, NAU! -hanke 

Ohjelma 



Tulossa
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma –

strategiasta korkeakoulujen käytäntöihin 1.2.2022 (klo 9–12)

• Materiaalipaketti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tueksi 
tilaisuuksiin pohjautuen

• Teematyöpajoja myöhemmin keväällä tai alkusyksystä 2022, joissa 
käytännön kokemusten jakamista

• Hankkeen sivustolle työkaluja ja materiaaleja, alueelliset tapahtumat 




