
Korkeakoulujen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
suunnitelmien nykytila ja 
kehitystarpeet 
INKERI  TANHUA, 30.11.2021

HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN /  EQUALITY RESEARCH HELSINKI



Sisältö
Suomalainen viitekehys: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait

Mitä hyvää ja huonoa korkeakoulujen suunnitelmissa on tällä hetkellä?

Esimerkkejä

Keskustelua

Visioita tulevasta



Viitekehys korkeakoulujen suunnitelmille



Tasa-arvolain vaatimukset henkilöstön tasa-
arvosuunnitelman osalta: prosessi (6 a §)

Työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma

Laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai 
muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa

Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri 

tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien 
luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;

2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 
ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;

3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja 
tuloksista.



Tasa-arvolain vaatimukset henkilöstön tasa-
arvosuunnitelman osalta: sisältö (6 §)

1. toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;

2. edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille 
yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen;

3. edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4. kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;

5. helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista 
kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja

6. toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä, sekä

7. tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää 
(6 c §)



Tasa-arvolain vaatimukset opiskelijoiden tasa-
arvosuunnitelman osalta: prosessi (5 a §)

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-
arvosuunnitelma (tai joka kolmas vuosi)

Laadittava yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

1. selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;

2. tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;

3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta 
ja tuloksista.



Tasa-arvolain vaatimukset opiskelijoiden tasa-
arvosuunnitelman osalta: sisältö (5 a §)

Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

1. opiskelijavalintoihin, 

2. opetuksen järjestämiseen, 

3. oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä 

4. seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja 
poistamiseen, sekä

5. tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää



Yhdenvertaisuuslain vaatimukset henkilöstön 
suunnitelman osalta: prosessi (ja sisältö?) (7 §)
Työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi

Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa 
kanssa

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 

työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita 
noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä



Yhdenvertaisuuslain vaatimukset 
opiskelijoiden osalta: prosessi (ja sisältö?) (6 §)
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista 
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi

on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi

on varattava opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi 
edistämistoimenpiteistä



Miten meni? Vain osa täyttää tasa-
arvolain vaatimukset

Yliopistot, 
14

AMK:t, 24 Yhteensä, 38 
korkeakoulua

% 
korkeakouluista

Tasa-arvolain vaatimukset täyttyvät 5 4 9 24 %
Suunnitelma voimassa 7 10 17 45 %
Tasa-arvoselvitys 14 14 28 74 %
Toimenpiteitä 12 19 31 82 %
Arvio aiemmista toimenpiteistä 7 8 15 39 %
Tehty yhteistyössä 13 15 28 74 %

Lähde: Tanhua I (2020) Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. 
Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:20.



Tasa-arvo-ongelmien tunnistaminen
Tasa -arvolaissa hyviä esimerkkejä tasa-arvon ongelmakohdista sekä henkilöstön (6 §) että 
opiskelijoiden (5 §) osalta, nämä usein mukana suunnitelmissa

Tyypillisimmin valittuja kehittämistoimia henkilöstön osalta: rekrytointi, urakehitys ja palkkaus, 
sekä syrjintään ja häirintään puuttuminen

Opiskelijoiden osalta: opiskelijavalinnat, opetuksen järjestäminen, oppimiserot ja 
opintosuoritusten arviointi, sekä syrjintään ja häirintään puuttuminen 

Useissa suunnitelmissa myös: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana oppisisältöjä



Miten meni? Yhdenvertaisuuslain 
vaatimus täyttyy, mutta…
Yhdenvertaisuuslaki ei määrittele suunnitelmien minimivaatimuksia tarkasti, esim. suunnitelman 
päivityksestä ei säädetä laissa

Vaikka lain kirjain täyttyy, laadussa parannettavaa
◦ Yhdenvertaisuuden kehittämistoimenpiteet kaipaisivat konkretiaa: usein periaatteita, eivät toimia
◦ Yhdenvertaisuusongelmia ei tunnisteta
◦ Joissain suunnitelmissa tasa-arvolain 6 § oli innoittanut myös yhdenvertaisuusongelmien löytämistä (eli 

rekrytointi, sijoittuminen, työehdot, työolot, perhe, syrjintään puuttuminen ja ennaltaehkäisy)



YHDENVERTAISUUSLAIN KIELLETYT 
SYRJINTÄPERUSTEET:

Ikä
Alkuperä
Kansalaisuus
Kieli
Uskonto
Vakaumus
Mielipide
Poliittinen toiminta
Ammattiyhdistystoiminta
Perhesuhde
Terveydentila
Vammaisuus
Seksuaalinen suuntautuminen
Muu henkilöön liittyvä syy

SUUNNITELMISSA NIMETYT 
YHDENVERTAISUUDEN ULOTTUVUUDET

Ikä
Kansalaisuus
Kieli
Perhesuhde 

Esteettömyys



Suunnitelmien vahvuudet ja puutteet
HYVÄÄ

Tasa -arvon ja yhdenvertaisuuden 
nelikenttä ymmärretty hyvin

Suunnitelmien rakenne hyvä: selkeitä 
taulukoita, joissa määritellään erikseen 
tavoite, toimenpide, sekä 
toteutuksesta vastaavat tahot ja joskus 
myös arviointi ja aikataulu

HUONOA

Tasa -arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys 
ei kytkeydy toimenpiteisiin eikä sitä 
analysoida

Aiempia toimenpiteitä ei arvioida

Etenkin yhdenvertaisuuden haasteista 
vaietaan



Esimerkkejä



Esimerkki: Aalto-yliopisto, arviointi
Kauden 2016–2018 tavoitteiden toteutumisen arviointi: Rekrytointi, palkkaus ja urakehitys

Rekrytoinneissa on tarkemmin seurattu ja raportoitu tasa-arvon toteutumista, esimerkiksi aloilla, 
joilla yksi sukupuoli on ollut vahvasti aliedustettuna, on avoimen rekrytoinnin lisänä käytetty sisäistä 
suorahakua aliedustettua ryhmää edustaville hakijoille

Lisäksi on seurattu vuosittain tasa-arvon (sukupuoli %) ja yhdenvertaisuuden toteutumista (EQU-
tilastot ja palkkatilastot)

Tenure Trackille rekrytoitujen naisten ja kansainvälisten professoreiden osuus noussut vuosittain: 
2018 oli naisia 20 % (2010: 10%) ja kansallisuudeltaan ei-suomalaisia 24 % (2010: 4%) kaikista 
professoreista

Uusista Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen tehdyistä tenure track -rekrytoinneista on naisia 26% ja 
ei-suomalaisia 33% (2018 tilanne)

Korkeakouluissa on aloitettu toimia naishakijoiden määrän lisäämiseksi (esim. Talent Search) ja 
hakuilmoitusten teksteihin on kiinnitetty erityistä huomiota tasa-arvonäkökulmasta



Esimerkki: Jyväskylän AMK:n 
suunnitelma, opiskelijavalinnat
Tavoite: Kaikilla hakijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet hakea ja tulla valituksi JAMKin
koulutuksiin. 
Toimenpiteet:
Kehitämme hakijoille suunnattua viestintää kaikkien, myös erityistä tukea tarvitsevien, 
saavutettavaan muotoon. 
Kannustamme hakijoita sukupuolesta riippumatta hakeutumaan tasapuolisesti eri 
aloille. Tarjoamme koulutusvaihtoehtoja eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville 
henkilöille, tutkintokoulutuksesta lyhytkursseihin. 
Varmistamme, että opiskelijavalinnat toteutetaan oikeudenmukaisesti selkeitä ja 
läpinäkyviä valintaperusteita noudattaen. 
Mahdollistamme valintakokeissa erityisjärjestelyt, esim. pidempi vastausaika, 
rauhallinen tila, apuvälineet.



Esimerkki: Jyväskylän AMK:n suunnitelma, 
opiskelu- ja oppimisympäristö
Toimenpiteet: 

Kehitämme vaihtoehtoisia tapoja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Huolehdimme tilojemme esteettömyydestä. 

Teemme mahdollisuuksien mukaan erityisjärjestelyjä erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan kanssa ja huomioimme yhteiskunnan tukijärjestelmät. 

Huomioimme oppimisvaikeuksiin, vammaisuuteen tai kulttuuri- ja kielitaustaan 
liittyvät yksilölliset tarpeet.



Esimerkki: LUT-korkeakoulut, etninen 
yhdenvertaisuus

Etninen tausta, kansallisuus ja kieli 

Kansainvälistyminen on tärkeä painopiste LUT-konsernin toiminnassa. […] Etniset kysymykset 
korostuvat erilaisten ihmisten ja ryhmien kohdatessa. Monikulttuurisuus ja -kielisyys ovat 
yhteisömme arkea. Ulkomaisten työntekijöiden kulttuuripiirteitä pyritään ottamaan huomioon, ja 
esimerkiksi muslimeille on Lappeenrannassa järjestetty rukouspaikka. 

Kampusten ravintolat ottavat huomioon esimerkiksi vakaumuksesta johtuvat erikoisruokavaliot.   

LUT-konsernissa tarjotaan opetusta suomen lisäksi myös englannin kielellä. Opiskeluun ja 
työskentelyyn liittyvää materiaalia ja informaatiota tarjotaankin yhä enemmän myös englanniksi.  
LUT muun muassa järjestää uusille ulkomaalaisille työntekijöille kuukausittaiset 
perehdyttämistilaisuudet myös englanniksi, ja uuden työntekijän opas on laadittu sekä suomeksi ja 
englanniksi. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun palveluksessa oleville ulkomaalaisille tarjotaan 
suomen kielen koulutusta.  

Suomen kansalaisten yhdenvertaisuus (ulkomaalaistaustaiset Suomen kansalaiset sekä kotimaiset 
vähemmistöt, kuten saamenkieliset ja romanit) tulee myös ottaa huomioon.



Esimerkki: LUT-korkeakoulut, etninen 
yhdenvertaisuus (jatkuu)
Ennalta vaikuttaminen 
◦ Etnisestä taustasta, kansallisuudesta, kielestä tai uskonnosta riippumatta 

kaikki ovat samanarvoisia.  
◦ Ei sallita rasismia ja etnistä syrjintää.   
◦ Kehitetään henkilöstön osaamista kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. 
◦ Sallitaan ja hyväksytään erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. 
◦ Tiedotetaan ja opastetaan selkokielisesti. 
◦ Edistetään kampuksien monikulttuurisuutta: We Campus Club



Kaikki korkeakoulut: Etniseen 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kehittämistoimia 
Etnisen yhdenvertaisuuden haasteita ei osata nimetä

Joskus mitataan kansainvälisyyttä mitataan vain ulkomaisten määrällä, unohdetaan 
maahanmuuttajat ja etninen yhdenvertaisuus

Toimenpiteet liittyvät rekrytointiin, urakehitykseen ja ilmapiiriin (ei esim. palkkaukseen, 
syrjintätilanteisiin reagointiin tai perhesuhteisiin)

Toimenpiteitä esimerkiksi:
◦ Yhdenvertaisuuskoulutukset, bias-koulutukset, moninaisuuskoulutukset
◦ Kaikki tieto saatavilla englanniksi
◦ Englanninkieliset rekrytointi-ilmoitukset



Pohdittavaa
Oletko lukenut oman korkeakoulusi tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman? 

Muistatko, onko siellä toimenpiteitä etnisen yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi? Jos niin mitä? 



Keskustelutehtävä ryhmissä
Miten mielestäsi etnistä yhdenvertaisuutta voisi korkeakoulussasi 
parhaiten edistää opiskelijoiden kannalta?

Entä henkilöstön?



Visioita – kuinka tästä eteenpäin
Huomioidaan myös muut kuin laissa mainitut tasa-arvo-ongelmat! 

Konkretiaa yhdenvertaisuustyöhön! Rasisminvastainen toiminta 

Otetaan huomioon kirjallisuus: esim. 
o akateeminen johtajuus, miten sukupuolittunutta ja miten kieli vaikuttaa
o akateeminen erinomaisuus ja sen arviointi, sekä julkaisemispaine 
o kuinka sukupuoli ja kolonialismi näkyvät tiedon tuotannossa
o tutkimusryhmien toiminta
o miten tapahtumatta jäämiset tuottavat sukupuolittuneita uria (ks. esim. Husu 2021)



Akateemisen erinomaisuuden määrittely 
ja julkaisemispaine
Artikkeli (Lund 2012) keskittyy tutkijanaisiin, joilla on paljon opetustyötä ja pienet lapset

Julkaiseminen tietyissä korkeatasoisiksi katsotuissa lehdissä, kuten ”Financial Times 50” -listan 
lehdissä, tuli tärkeäksi uralla etenemisen mittariksi Aalto-yliopistossa

Julkaisupaineet tuntuvat haastateltavista mahdottomilta

Tiettyihin lehtiin tähtääminen suosii tiettyjä metodeja, lähestymistapoja ja teorioita

Akateemista erinomaisuutta mittaavat mittarit, kuten lehtilistat tai vaikuttavuuskertoimet, ovat 
aina jollain tavoin vinoutuneita

 DORA-periaatteet (San Francisco Declaration on Research Assessment DORA, 2021)



Ulkomaiset väitöskirjatutkijat
Artikkeli (Peura and Jauhiainen, 2018) tyypittelee väitöskirjatutkijat kolmeen ryhmään: 
tieteellisen uran tavoittelija, kilpailun paineessa epäröijä (kaikki suomalaisia), sekä itsellinen 
sivistyjä

Tutkimus HY:ssä (Sakurai et al., 2012) toteaa, että väitöskirjatutkimuksen rahoitus on 
ulkomaalaisten väitöskirjatutkijoiden osalta erityisen tärkeä seikka

Kirjoittajat muistuttavat, että kansainvälisesti on kehitetty monia käytäntöjä, joilla voidaan tukea 
ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden rahoitusta

Tutkimus (Hoffman 2007) kuvaa, että ulkomaiset väitöskirjatutkijat kokivat aihevalintojensa 
olevan rajatut: heidän ei uskottu voivat tutkia Suomea vaan oletettiin tutkivan joko jotakin 
ilmiötä omassa kotimaassaan tai sitten ”oman maahanmuuttajaryhmänsä” kokemuksia 
Suomessa



Rasisminvastaisuus tiedon tuotannossa
Rodusta puhuminen on Pohjoismaissa usein vaikeaa, mutta ei saisi johtaa siihen, 
ettei rasisminvastaisessakaan työssä uskalleta puhua rodusta ja rasismista 
(Alemanji and Mafi, 2018) 

Ruotsalainen tutkimus (Thapar-Björkert and Farahani, 2019) kuvaa, kuinka 
tiedon tuotanto ja arvostaminen on rodullistettua akateemisissa yhteisöissä 
Ruotsissa
◦ Habitus ja oikeutus 
◦ Epistemiloginen oikeutus 
◦ Epämukavuusalueet, rodullistaminen pienissä kysymyksissä 
◦ Aksenttikatto



Kirittäjiä tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden parantamiseksi
Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Kansainväliset arvioinnit (esim. HRS4R) 

Kilpailu ulkomaisten ja kotimaisten korkeakoulujen kesken

Parempi työyhteisö

Parempaa tiedettä ja opetusta



Tutkimusrahoittajien rooli
Tutkimusrahoittajat kirittävät korkeakouluja:

Tavoitteena tasaiset sukupuolijakaumat rahoituksen saaneissa
◦ Rahoituksen kokonaisuudessa tulee tukea sekä nais- että miesenemmistöisiä aloja, ja naisille ja miehille 

tyypillisiä tutkimusaiheita
◦ Mahdollisimman moninaiset tutkijatiimit

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tutkivien hankkeiden rahoittaminen on tärkeää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulisi huomioida mielekkäällä tavalla kaikkien tutkimushankkeiden 
aiheissa
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