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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pähkinänkuoressa ·
NAU! -tasa-arvoisesti uralle
Tasa-arvolaki määrittelee korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn
tavoitteita sekä velvoittaa organisaatiot mittaamaan, seuraamaan ja
raportoimaan tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
huomioidaan niin tutkimus- ja TKI-rahoituksen kriteeristössä, mm. Horizon
Europe ja Suomen Akatemia, kuin KARVIn auditoinneissakin. Mitä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma pitää sisällään ja mihin se korkeakoulun velvoittaa? Mikä on GEP ja miten
se huomioidaan EU:n rahoituspäätöksissä?
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Mistä tiedät, että organisaatiosi tasa-arvo ja/tai
yhdenvertaisuus paranee?

Työhyvinvointikyselyn tarkastelu eri näkökulmista

Yhteydenotoista ja keskustelusta yleisesti.

Opiskelijakyselyt
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Naisten osuus sekä opiskelijoissa että työntekijöissä ja
tutkijoissa

Hakijoiden monipuolisuuden tarkastelu

Asia on ylipäätään keskusteluissa

Osallistuja- ja osaajaryhmien monimuotoistuminen, ei
sukupuolen, kaveripiirin tai organisaatiostatuksen pohjalta

Tilastotieto alakohtaisista sukupuolijakaumista, opiskelijat /
henkilökunta + "muu" vaihtoehto

Ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen haku
(haastattelujen väheneminen, mikä oletettavasti
yhdenvertaistaa hakijoita)

Markkinointimateriaalin moninaisuutta tarkastelemalla

Opiskelijapalaute (nouseeko siellä tasa-arvo-ongelmia tai
huomioita moninaisuuden puutteesta esim. kurssilla olleista
asiantuntijoista)

Romanit

Mitä asioita tällä hetkellä seurataan? Millaista
tietoa/vastauksia saadaan? Kuinka avoimesti
tietoa jaetaan?

Miten mitataan -> kyselyt, jo olemassa olevat kyselyt ja tasa-
arvoasiat osaksi niitä mieluummin kuin erillisiä kyselyitä.

Mittarien läpinäkyvyys, kaikki pystyvät katselemaan esim.
palkkatilastoja ym.

Henkilöstömäärät, sukupuolet, työtehtävät ja palkkakehitys sekä
yleisemmät työolokyselyt.
Ei välttämättä seurata kehitystä tai mietitä, mitä asialle voisi tehdä

Vaadittaisiin enemmän palkka-avoimuutta. Korkeakouluissa
valtava ero opetus- ja johtohenkilöstön (miesvaltaista) ja
tukipalveluhenkilöstön (naivaltaista) välillä.

Henkilöstön ikärakenne ja äidinkieli

Jääkö jokin näkökulma/ihmisryhmä tms.
huomiotta?

Vieläkö ikä+sukupuoli asioita seurataan? esim. nuori nainen ->
perustaako perheen, onko pienet lapset jne. Toisaalta yli 50-
vuotiaat?

Pidetäänkö nuoria riittävän vakuuttavina?



KV-opiskelijat ja työntekijät, riittääkö intratiedotteiden
kääntäminen englanniksi?

Monenlaisten opiskelijoiden "niputtaminen" - kohdistuvatko
toimenpiteet riittävän tasa-arvoisesti kaikille?

Emme kerää tietoa etnisestä taustasta, ihonväristä, äidinkielestä, muihin vähemmistöihin
kuulumisesta. Miten saamme tietoa representaatiosta?

Sukupuolen monimuotoisuus: keskitytään helposti vain
kaksinapaiseen mies- ja naisnäkökulmaan

Opiskelijoissa ja henkilöstössä varttuneempaa ja nuorempaa väkeä ja siltä väliltä, iällinen
moninaisuus

Tasa-arvokyselyt tai tasa-arvoasiat osana hyvinvointikyselyä,
riittääkö kysely?
Pitäisi myös antaa kyselyyn tietoa siitä, mitä tasa-arvolla kyselyssä tarkoitetaan.

Miten mitataan "they/them" opiskelijoiden määrää, jos kurssi-
ilmoittautumisissakin on vain "male/female" -vaihtoehdot

Vammaisuus- ja fyyiset rajoitteet.

Kun sisäänottomäärät kasvavat, niin luonnollisesti myös
erityistarpeita vaativien opiskleijoiden määrä kasvaa - miten
huomioidaan?

Intersekionaalisuus: esim. vammaisuus, naissukupuoli (muu
vähemmistösukupuoli tai -seksuaalisuus) ja kv-tausta yhdellä
henkilöllä.

Millaista tietoa pitäisi saada tai miten kerättyä
tietoa pitäisi käyttää?

Osa-aikaisten ja määräaikaisten tai apurahalla työskentelevien
oikeudet?

Kerätyn tiedon näkyväksi tekeminen (esim. palaute ja miten
palautteeseen reagoidaan).

Pienten tekojen näkyväksi tekeminen, ettei tasa-arvosta tule
vain iso ja vaikea asia.

Esihenkilöiden koulutus asiaan liityen. Koulutusmäärän
seuranta.

Eri uskontojen ja kulttuurien juhla-aikojen huomioinen
opetuksen järjestämisessä.

Miten käytännössä varmistan, että rekrytoinnissa eivät vaikuta omat vinoutuneet
ajattelutapani? Mitä keinoja on itseni haastamiseksi?

Muita huomioita

Mahdollisimman läpileikkaavasti tasa-arvoasiat, ei
päälleliimattuna tai erillisenä.



※※※※※※

Pitäisi olla selkeät mittarit tasa-arvosuunnitelman
toteutumiselle

Ihmisiin liitetään erilaisia attribuutteja, joilla on erilaisia arvoja,
korkeakoulun tulee edistää monia samaan aikaan, miten
toimitaan, jos ne ovat keskenään ristiriidassa?

Opiskelijat ovat tulevaisuuden työelämä, jos he saavat hyvät
keskustelumallit ja tasa-arvoajattelun, ne seuraavat heitä ja sitä
kautta he sitten muokkaavat myös työelämää.

Tasa-arvotyöskentely on jatkuvaa, se ei ole koskaan "valmista",
vaan sitä pitää kehittää koko ajan esim. osana auditointeja.

Maailman tapahtumat (esim. #metoo) vaikuttavat paljon.

KV-taustaisten henkilöiden näkemykset teemasta voivat olla
todella vaihtelevia tulomaasta ja kulttuurista riippuen

Korkeakoulujen tasa-arvotyö ja mittarointi näyttävät vielä tällä
hetkellä keskittyvän konflikteihin ja palkkaan, tasa-arvo on
kuitenkin paljon muutakin.

Huomioidaanko korkeakoulujen kieliopinnoissa
sukupuolittuneet käsitteet sekä kotimaisten että kv-taustaisten
opiskelijoiden opetuksessa


