
Miten opiskelijoiden tasa-arvoa on edistetty korkeakoulujen opetus- ja ohjaustyössä?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sukupuolitietoisen opetus- ja uraohjaustyön parhaista ja 
kehitteillä olevista käytännöistä korkeakouluissa. Tilaisuuden ohjelmassa on käytäntöjä ja malleja 
esitteleviä alustuksia, joita seuraa yhteiskehittävät keskustelutuokiot.

Ohjelma:
13.00 Tervetuloa!
13.10 Tasavertaisempaa uraohjausta kehittämässä yhdessä työelämän edustajien kanssa, Piia Hynynen, 
JAMK
13.45 Sukupuolitietoista uraohjausta LUTissa: Mentorointiohjelma ja Urakompassi naisopiskelijoille, Anni-
Elina Leinonen
14.15 Tasa-arvonäkökulma TAMKin tekniikan alan ohjausmallissa, Heikki Yli-Rämi
14.45 Keskustelujen koonti
15.00 Tilaisuus päättyy

Sukupuolitietoisen ohjauksen parhaat käytännöt



https://tasaarvoisestiuralle.fi/
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NAU-hankkeen 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 (Outi Rantanen (pp-sisältö), Elina Harju, Liisa Marttila, Heikki Yli-Rämi, Tuula Isosuo (pp-hallinto) 

23.11.20214

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).
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Twitter:  # tasaarvoisestiuralle.fi
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NAU! verkossa:
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