
Tasa-arvoisesti uralle

Työpaja 



Mitkä ovat työpajan tavoitteet?

• Selvittää, tukea ja edistää korkeakoulutettujen (naisten) tasa-arvoista 
työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä
• Tuottaa ja levittää tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta
• Kehittää sukupuolitietoista uraohjausta ja korkeakoulujen tasa-

arvotyötä



Työpajan tavoitteet

• Lisätä ymmärrystä tasa-arvon nykytilasta ja sen kehitystä estävistä 
tiedostamattomista vääristymistä 
• Pyritään avaamaan silmiä sellaisille epätasa-arvoisuuksille, joiden 

havaitseminen voi olla vaikeaa erityisesti niille ihmisille, jotka ovat 
kyseisen piirteen suhteen valtaväestöasemassa



Teemaan virittäytyminen: Teflon-testi 
1. Kuinka usein joudut elämässäsi epämukaviin tilanteisiin tai epämukavan erityishuomion kohteeksi seuraavien 
ominaisuuksien takia?

2. Kuinka usein tarkoituksella jätät kertomatta seuraavista ominaisuuksistasi, koska epäilet sen johtavan 
epämukaviin tilanteisiin tai epämukavaan huomioon?

• Sukupuoli-identiteetti ja tapa ilmaista 
sukupuolta

• Seksuaalinen suuntautuminen

• Vammaisuus

• Terveydentila

• Poliittinen mielipide / vakaumus

Usein: 3 pistettä, Joskus: 2 pistettä, Harvoin: 1 piste, En koskaan: 0 pistettä
Lähde esim. https://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teflon-testi.pdf

• Ikä

• Etninen tausta

• Kansalaisuus

• Äidinkieli tai kielet

• Uskonto tai maailmankatsomus

• Sukupuoli

https://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teflon-testi.pdf


Termit tutuiksi 1/3
• Tasa-arvo tarkoittaa samoja oikeuksia, velvollisuuksia ja 

mahdollisuuksia sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen 
ilmaisusta riippumatta
• Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 

riippumatta heidän henkilöön menevistä ominaisuuksistaan, 
(sukupuoli, ikä, etninen/ kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, 
uskonto, vakaumus, mielipide, vamma, terveydentila, seksuaalinen 
suuntautuminen tms.)



Termit tutuiksi 2/3

• Syrjintä on epätasa-
arvoista kohtelua jonkin 
henkilöön liittyvän syyn 
takia
• Syrjintäperusteet 

määritelty laeissa

Kuva: Ekvalita, 2021



Termit tutuiksi 3/3
Ammattialojen ja työtehtävien
• horisontaalinen segregaatio = ammattialojen eriytyminen sukupuolen 

mukaan (vrt. naisvaltaiset alat ja miesvaltaiset alat)
• vertikaalinen segregaatio = kuvaa sitä miten valta ja raha jakautuu 

sukupuolten kesken (esim. miehet useimmin johtotehtävissä)



Myytit myttyyn- videoita

• Riko kaava! Jaottelu naisten ja miesten 
töihin: https://www.youtube.com/watch?v=mpEzackF1eI

• Näe pintaa syvemmälle: mielikuvat eri ammattialoista ja niiden 
työntekijöistä: https://www.youtube.com/watch?v=FBGLTtc0qvM

https://www.youtube.com/watch?v=mpEzackF1eI
https://www.youtube.com/watch?v=FBGLTtc0qvM


Tasa-arvoa lukuina 

• Suomalaiset työmarkkinat EU:n eriytyneimpien joukossa
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Tasa-arvoa lukuina 

• Vuonna 2017 kaksi kolmesta yrittäjästä oli miehiä 
(Tilastokeskus, 2017)
• Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa
• Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on 

oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi (FIBS, 2015)



Pienryhmäkeskustelut (40 min) 
• Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

edistävät käytänteet
• Työelämäyhteistyö
• Kiusaaminen, syrjintä ja häirintä
• Ihmisten moninaisuus 

Valitkaa kirjuri, joka kirjaa ylös 
muistiinpanoja keskusteluista 

jokaisen teeman alle!





Kiitos!


