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Työvaiheet

• Sisäisen ryhmän perustaminen syksy 
2020
• Henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, 

laatupäällikkö, 2 yliopettajaa, 2 
opiskelijaa Helgasta + vaihtuvia 
henkilöjäseniä HR ja laatutiimi

• 1 krt/kk

• Päätös suunnitelman uudistamisesta

• Rakenteen suunnittelu ja 
hyväksyminen johtoryhmässä 
joulukuu 2020

• Perehtyminen aiheeseen



Taustatyö tehtävä kunnolla

• Selvitys korkeakoulujen ja tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisestä 
Tanhua 2020

• Gender Equality Index 2020, 
Digitalisation and the future of work

• OKM:n Toimenpideohjelma 
kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän 
ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, 
kouluissa ja oppilaitoksissa 2021.



Taustatyö tehtävä kunnolla

• Saavuttettavuuskriteeristö

• Esteetöntä opiskelua pääsykoejärjestelyt 

• Aallon, HYn, LUtin, Jyväskylän, Oulun 
amk:n suunnitelmat

• Laatutyö

• Tasa-arvolaki

• Yhdenvertaisuuslaki

• Voimassa oleva suunnitelma

• Monta muuta raporttia



Työvaiheet

• Selvitykset ja haastattelut, syksy-kevät 
2020-2021 => monimenetelmällisyys

• Työpaja 29.3. => tavoitteet ja 
toimenpiteet, vastuut

• Taitto ja viestintäsuunnitelma

• Webinaari syksy 2021 koko 
henkilökunnalle ja opiskelijoille 

• Työpajat integrointia varten syksy 2021 ja 
kevät 2022

• TKI-yksikön evalutointi kevät 2021 (GEP)





Monimenetelmällisyys 
tavoitteiden taustalla

• Omat selvitykset: tasa-arvokysely 
syksy 2020, opiskelijakyselyt AMK + 
Master uusille opiskelijoille, 
opiskelijakunnan 
”Esteettömyyskysely”, Opiskelijoiden 
hyvinvointikysely, Henkilöstötutkimus, 
SAMOKin ja Helgan etäopiskelukysely, 
Toteemi-hankkeen kyselyn HH-osuus, 
henkilöstötutkimus, työkykykysely

• Lisäksi on haastateltu sekä 
opiskelijoita, henkilökuntaa ja 
hyvinvointityöryhmää



Työpaja  tiivisti tavoitteet 
ja toimenpiteet

• Selvitysten perustella kerättiin 
joukko tavoitteita ja toimenpiteitä

• Yhteinen työpaja maalikuussa 2021, 
jossa päätettiin lopullisesti kauden 
tavoitteet, toimenpiteet ja sovittiin 
vastuut

• Työpajassa vararehtori, 
henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, 
opiskelijoita (Helga), henkilöstön 
edustajia, työsuojelun edustajat, 
oppilaitospsykologi, 
työhyvinvointiryhmän edustaja 



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Työpaja

Vastuut ja 
seuranta

Tavoitteet ja 
toimenpiteet

Selvitykset, 
tutkimus,

Helga

haastattelut



Edellisen
kauden

tarkastelu

Tilannekartoitus

Uudet
tavoitteet

toimenpiteet
ja mittarit

Selvitykset, tutkimukset, 
haastattelut, työpaja

Mitä tehty, miten vaikuttanut?
Mitä jäänyt tekemättä?



Viestintää ja vaikuttamista monella eri rintamalla
Tekstit omissa välineissä Blogi eSignals + Jutut 
intraan ja Mynetiin
(Minna Hiillos, Päivi-
Katriina & Merja + 
Viestintä) elo-syyskuu

 Tieto some-kanaviin 
(viestintätiimi) elo-syys

 Helgan kanavat (Nelli 
Pihlasviita) elo-syys

 Info  ja juttu tasa-
arvoiltapäivästä vko 39

 Juttu häirintäyhteys-
henkilöistä vko 40

Tapahtumat
 Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusiltapäivä 
30.9 klo 13-15

 Seminaari, Miko 
Lempinen, 
(suomi/englanti)

 Tapahtumatorin 
tapahtumat

 Työpaja yhteistyössä 
Helgan kanssa esim. 
pohdinta 
ryhmätyöarvioinneista

Koulutukset
 Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuuskoulutukset 
syksy 2021 ja kevät 2022

 Yhteistyö opojen kanssa

 Work & Study pilottikokeilu 
yhteistyössä Haagan 
opiskelijoiden kanssa, 
tammi-huhtikuu

 Webinaaritallenne su/en + 
perehdytys

 Tietoiskuanimaatio, elokuu

AMK kenttä
 Esittely TUNI:n tasa-arvo-

ja yhdenvertaisuus-
työryhmässä

 UAS 3/21 Journal 
teematoimitus +omat 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusartikkeli 
lehdessä

 Korkeakoulupedagogiikan 
monet kasvot artikkeli

 NAU! Linkedin + Twitter 
viikot 22-23
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