
 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpajan käsikirjoitus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tarkempi käsikirjoitus 
 

Aloitus: mikä on NAU! -hanke ja mitkä ovat työpajan tavoitteet (20 min)  
(Hankkeen päätyttyä aikamuoto muuttuu, nyt vielä käynnissä oleva hanke.)  
NAU-hanke tulee sanoista Naiset tasa-arvoisesti uralle. Hankkeen tarkoituksena on 
selvittää, tukea ja edistää korkeakoulutettujen naisten tasa-arvoista työelämään 
siirtymistä ja uralla etenemistä. Hanke toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun, 
kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteishankkeena. Hankkeessa 
pyritään tuottamaan ja levittämään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta, ja kehittämään sukupuolitietoista uraohjausta ja korkeakoulujen 
tasa-arvotyötä. Hankkeessa keskitytään erityisesti liiketalouden ja tekniikan aloihin, 
sillä miesten ja naisten välinen eriytyminen eri tehtäviin on näillä aloilla erityisen 
voimakasta. Hankkeen painopiste on erityisesti vertikaalisen segregaation 
purkamisessa eli pyritään purkamaan naisten ja miesten sijoittumista eritasoisiin 
tehtäviin.   
 
NAU-hankkeeseen liittyen tulimme toteuttamaan teille työpajan.  
Hanketta toteuttavat koordinaattorin Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-
ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, 
Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.  

 
Työpajan tavoitteena on lisätä ymmärrystä tasa-arvon nykytilasta ja sen kehitystä 
estävistä tiedostamattomista vääristymistä. Me toivomme, että työpaja avaa silmiä 
sellaisille epätasa-arvoisuuksille, joiden havaitseminen on vaikeaa erityisesti niille 
ihmisille, jotka ovat kyseisen piirteen suhteen valtaväestöasemassa.   
Yksi keskeinen maailmalla paljon käytetty yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävä 
toimenpide on sekä yrityksissä että yliopistoissa tarjottu tiedostamattomia 
vääristymiä ja tahatonta syrjintää avaavaa koulutus (unconscious bias training). Sen 
avulla pyritään avaamaan ihmisten silmiä sellaisille epätasa-arvoisuuksille, joiden 
havaitseminen on vaikeaa erityisesti niille ihmisille, jotka ovat kyseisen piirteen 
suhteen valtaväestöasemassa. Suomessa konsepti on harvinaisempi, mutta 
kokeilemisen arvoinen.  
 
Tähän pyritään lisäämällä sekä yksilöiden että organisaatioiden ymmärrystä tasa-
arvon nykytilasta sekä sen kehitystä estävistä tiedostamattomista vääristymistä ja 
rakenteellisista tekijöistä   
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 sekä  



 

 

4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä 
yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä 
(unconscious bias).  
 
Kerrotaan, miten työpajan tuloksia ja siellä ilmenneitä asioita käsitellään osallistujien 
yksityisyyttä kunnioittaen.  
 
 

Teemaan virittäytyminen (noin 20 min)   

Tässä kohtaa työpajaa osallistujille voidaan teettää esimerkiksi Teflontesti (mukana liitteenä 
olevassa PP-esityksessä), avata käsitteitä ja herätellä keskustelua. Teflontestin voi ohjeistaa 
monella eri tapaa tehtäväksi, sen sijasta tehtävänä voi toimia myös esimerkiksi 
etuoikeuskävely.  

Tärkeää on, että jokainen osallistuja kerää oman testin tulokset jonnekin anonyymisti.  
 
Termit tutuksi  
 
Termit auki + konkreettiset esimerkit, apua PP-esityksestä, joka on myös työpajan liitteenä. 
Myös Myytit myttyyn -videot toimivat hyvin tässä kohden keskustelun herättelijöinä. Löydät 
videot täältä: https://www.potentiaalihanke.fi/materiaalit/ 
 
Tasa-arvoa lukuina  
 
Tilastoja (segregaatio aloilla miesten ja naisten välillä, naisjohtajien ja naisyrittäjien osuus). 
PP-esityksessä mukana näitä lukuja.  

 
Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa; naisten ja miesten ammattien 
mukainen segregaatio ilmenee naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten 
tekniikkaan ja logistiikkaan.  
Erityisesti tekniikan alan sisällä segregaatio jatkuu sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, 
palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Myös turva- ja riskienhallinta-alalla ja 
liiketalouden alalla naisten sijoittuminen esimies- ja johtotehtäviin on harvinaista. Myös 
syrjintää esiintyy.   
Yhdeksän kymmenestä terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksen ja kasvatustieteiden 
koulutuksen suorittaneista on naisia, kun taas miehet muodostavat lähes vastaavan 
enemmistön tekniikan ja ICT-alan suorittaneista (SVT: Väestön koulutusrakenne 2017).   
Sama jako näkyy luonnollisesti myös työmarkkinoilla. Terveys- ja sosiaalialoilla 
työskentelevistä 86 prosenttia on naisia, kun taas rakentamisen alalla työskentelevistä 92 
prosenttia on miehiä (SVT: Työvoimatutkimus 2017).  
Vain 9,3 prosenttia palkansaajista työskentelee ns. tasa-aloilla, eli aloilla, joilla on tasa-
puolisesti (40–60 %) naisia ja miehiä.  

 



 

 

Alojen ja ammattien eriytymisen eli ns. horisontaalisen segregaation lisäksi naiset ja miehet 
sijoittuvat myös eritasoisiin tehtäviin. Ilmiötä kutsutaan vertikaaliseksi segregaatioksi.  

 
Johtajatason tehtävissä työskentelevistä 29 prosenttia oli naisia vuonna 2016 (SVT: Työssä-
käynti 2016). Ylimmässä johdossa naiset toimivat tätäkin harvemmin, esimerkiksi pörssi-
yhtiöiden johtajista 8 prosenttia oli naisia vuonna 2017 (Tilastokeskus 2018).  

 
Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantaja voi 
valita työpaikan tarpeisiin parhaiten sopivan välineen yhdenvertaisuuden edistämistoimia 
varten. Työpaikan tarpeet tulee ottaa huomioon suunnitelman sisällössä sekä siinä, kuinka 
laajasti yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä tekijöitä suunnitelmaan kirjataan 
(https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Yritysten+yhdenvertaisuussuunn
ittelun+opas/631c4506-eadf-4af7-95c1-
0fecea12e01a/Yritysten+yhdenvertaisuussuunnittelun+opas.pdf) (FIBS, 2015)   

 
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on laissa säädeltyä toimintaa 
(korkeakoulujen ja yli x henkilömäärän yrityksen tekevät tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman). 
 
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. 
1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaista kohtelua ja 
ehkäistä syrjintää koskee lähes kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa. Velvollisuus koskee 
viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, palvelujen ja tavaroiden tarjoajia 
sekä työnantajia vaikuttaen erityisesti yrityksiin ja niihin kohdistuviin yhdenvertaisen 
kohtelun vaatimuksiin.  
 
Laki kieltää välittömän syrjinnän, välillisen syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten mukautusten 
epäämisen, ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta sekä vastatoimet.  
 
Ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, 
ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen 
suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.   

 
Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän, edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.   
Yhdenvertaisuuslaissa ei tarkemmin määritellä, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä 
edistämisvelvollisuus työnantajilta edellyttää.   
Yhdenvertaisuuden tavoitteellinen edistäminen edellyttää sille asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen säännöllistä seurantaa, muutostarpeiden arviointia sekä arvioinnin pohjalta 
esiinnousseiden toimenpidemuutosten toteuttamista.  
Henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa on käsiteltävä yhdessä, mitkä syrjintäperusteet 
ovat yhdenvertaisuuden toteuttamisen kannalta merkityksellisiä, mitä edistämistoimia 
tehdään ja millainen niiden vaikuttavuus on.   



 

 

https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytym_201700_2018_21
465_net_p2.pdf   
Tilastokeskuksen vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan (Yrittäjät suomessa 
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytym_201700_2018_21
465_net_p2.pdf)  mukaan kaksi kolmesta yrittäjästä oli miehiä.     
  
  

Pienryhmäkeskustelut (40 min)  
 
4 teemaa (Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät käytänteet, Työelämäyhteistyö, 
Kiusaaminen ja syrjintä ja Ihmisten moninaisuus)   
 
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät käytänteet  

• Millaisia konkreettisia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja 
oppilaitoksessa/yrityksessänne on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi?  
• Millaisia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja edistämiseen 
liittyviä haasteita olette kohdanneet oppilaitoksessanne/yrityksessänne?  

  
2. Työelämäyheistyö  

• Onko kaikilla riippumatta sukupuolesta tai muusta taustasta, yhteneväiset 
mahdollisuudet luoda opintojen aikana työelämäyhteyksiä?  
• Kokevatko eri ihmisryhmiin kuuluvat opiskelijat erilaisia haasteita 
työhaastatteluun pääsemisessä ja työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa? 
Vaikuttavatko esimerkiksi sukupuoli tai nimi työ- tai harjoittelupaikan 
saamiseen?   
• Miten opetushenkilöstö voi tukea opiskelijoita, jotka saattavat kokea tasa-
arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia työelämässä tai työelämään 
siirtyessään?  
• Millaista henkilökunta voi omalta osaltaan varmistaa, ettei opiskelijoita syrjitä 
harjoitteluiden aikana?  

3. Kiusaaminen, syrjintä ja häirintä   
• Oletko huomannut yhteisössäsi kiusaamista, syrjintää tai häirintää seuraaviin 
asioihin liittyen:  

o Sukupuoli   
o Sukupuoli-identiteetti ja tapa ilmaista sukupuolta  
o Seksuaalinen suuntautuminen  
o Kansalaisuus, alkuperä, ihonväri  
o Äidinkieli tai kielet  
o Vammaisuus, terveydentila, mielenterveyden haasteet  
o Uskonto, poliittinen vakaumus   

• Miten oppilaitoksessa puututaan syrjintään ja häirintään? Millaisia yhteisiä 
toimintamalleja on olemassa?  



 

 

• Käyttävätkö opiskelijat tai henkilökunta epäkunnioittavaa kieltä, loukkaavia 
tai stereotypioita vahvistavia ilmaisuja eri ihmisryhmistä? Jos käyttävät, miten 
asiaan reagoidaan?   
• Esiintyykö yhteisössä ennakkoluuloja toisia etnisiä, kansallisia tai 
uskonnollisia ryhmiä kohtaan? Millaisia ja miten niihin suhtaudutaan?    

  
4.Ihmisten moninaisuus  

• Millainen työpaikka oppilaitos on erilaisista taustoista tulevalle 
henkilökunnalle? Millainen opiskelupaikka oppilaitos on erilaisista taustoista 
tulevalle opiskelijoille?  
• Onko kaikilla, riippumatta sukupuolesta tai muusta taustasta, yhtä hyvät 
olosuhteet oppia ja viihtyä oppilaitoksessa?  
• Millaisissa tilanteissa opiskelija tai henkilökunnan jäsen voi joutua 
tarkoituksellisesti piilottamaan tai peittämään jotain ominaisuuttaan pelätessään 
joutuvansa epämukavan huomion kohteeksi?   
• Onko oppilaitoksessa turvallista kertoa muille omasta elämästä ja itsestään 
ilman pelkoa leimaamisesta? Miten esim. sellaiseen henkilöön suhtauduttaisiin, 
joka puhuisi avoimesti mielenterveysongelmistaan, kertoisi olevansa seksuaali- 
tai sukupuolivähemmistöä tai kuuluvansa uskonnolliseen yhteisöön?  
• Miten oppilaitoksessa aktiivisesti avarretaan ja puretaan stereotyyppisiä 
käsityksiä erilaisista ihmisryhmistä?  
• Onko kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää fyysisiä tiloja omien 
tarpeidensa mukaisesti? Esim. pääseekö kaikkiin tiloihin, jos käyttää pyörätuolia? 
Onko helppoa löytää omaan sukupuoli-identiteettiin sopiva vessa?  
• Millä tavoin erilaiset ihmisryhmät (esim. Liikunta- ja aistivammaiset henkilöt, 
eri sukupuolet ja etniset ryhmät) näkyvät markkinoinnissa ja muussa ulkoisessa 
viestinnässä?  

  
Keskustelun purku (20-40 min)  


