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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, tunnustamista,
asenteiden avaamista ja uusien käytänteiden kehittämistä.



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.
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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:
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9.00–9.05 Tervetuloa, ohjelmaan / Outi Rantanen, projektipäällikkö TAMK
09.05–09.35 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuva prosessi /Merja Drake, yliopettaja ja Päivi-

Katriina Juutilainen, yliopettaja, Haaga-Helia
9.35–10.05 Unconscious bias (tiedostamattomat vääristymät) korkeakoulujen tasa-arvotyön haasteena /Johanna

Naukkarinen, tutkijatohtori, LUT-yliopisto
10.05–10.15 Keskustelua ja kysymyksiä
10.15–10.25 Tauko
10.25–10.50 Tasa-arvoistavia käytäntöjä korkeakouluissa

- Sarjakuvat osana korkeakoulun tasa-arvokoulutuksia /Jaana Suviniitty, tutkijatohtori, pedagoginen
asiantuntija, Aalto-yliopisto
- Miten GEP voidaan huomioida hankkeitten toteutuksessa? / Salminen Katri, projektipäällikkö, TAMK

10.50–11.40 Ryhmätyöskentely: Tasa-arvon edistymisen seuraaminen ja arviointi
korkeakoulussa https://padlet.com/o_e_rantanen/70lfkmxoem7pe8li

11.40–11.55 Tilaisuuden tuotosten kokoaminen ja kommentit / Aamun asiantuntijat

11.55–12.00 Tilaisuuden päätös ja katse tulevaan / Outi Rantanen, projektipäällikkö, TAMK

Ohjelma

https://padlet.com/o_e_rantanen/70lfkmxoem7pe8li


Ryhmäkeskustelu (50 min.)
- Lyhyt esittelykierros
- Valitaan joko sihteeri tai kaikki kirjaavat huomioitaan padletiin
- Keskustelun tavoitteena kartoittaa, missä korkeakouluissa tällä hetkellä
mennään ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jotta strategiat siirtyvät käytäntöön
eikä todellisuuden ja tavoitetilan väliin jää ns. "kuolleita kulmia".
- Hyvin käytänteiden ja työkalujen jakaminen on toivottavaa :-)

- Asiantuntijapuheenvuorojen pitäjät kokoavat ja kommentoivat padletin satoa
- Padletin materiaali lisätään PDF:nä NAU!:n verkkosivujen
luentomateriaaleihin.

https://padlet.com/o_e_rantanen/70lfkmxoem7pe8li

https://padlet.com/o_e_rantanen/70lfkmxoem7pe8li


Tulossa
• Valtakunnallinen seminaari 19.5. Tampereella, merkitse päivä

kalenteriisi!
• Materiaalipaketti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tueksi

tilaisuuksiin pohjautuen
• Teematyöpajoja myöhemmin keväällä tai alkusyksystä 2022, joissa

käytännön kokemusten jakamista
• Hankkeen sivustolle työkaluja ja materiaaleja, alueelliset tapahtumat




