
Opintojaksosuunnistus

NAU!-projektiryhmä: Merja Drake, Päivi-Katriina Juutilainen, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Pirjo Aura



1. Tarkista ja päivitä nimesi

2. Tervehditään – tarkastetaan samalla, että äänesi
kuuluu ja kuvasi näkyy!

3. Kun äänesi kuuluu, voit mykistää mikrofonin.

4. Pidät mikrofonisi kiinni (mute), kun et puhu.

5. Kamera mahdollistaa vuorovaikutuksen – pidä se
päällä!

6. Olethan läsnä 100 %:sti?

7. Ota mukaan  digikärsivällisyyttä ja hyvää
meininkiä!

Tekninen check in



Turvallisemman 
tilan periaatteet

• Kunnioita jokaisen identiteettiä, taustaa ja psyykkistä tilaa. Älä
pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi,
käytökselläsi tai teoillasi.

• Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee
oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta,
kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista,
sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä

• Anna sosiaalista tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on
mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten
yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

• Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat
ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja
tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

• Pidä lähtökohtana, että ihmiset tarkoittavat hyvää. Jos kuitenkin
tilaasi tai identiteettiäsi on loukattu, ota asia rakentavasti puheeksi,
mutta älä oleta, että tarkoituksena oli tuottaa harmia.  Pyydä
anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.



Positiivinen juoruilu

• Mieti hyvä kokemus tai tiedossasi oleva hyvä
käytänne arvioinnista oppilaitoksessanne.

• Juoruile tämä käytäntö breakoutroomissa
osallistujakollegalle.

• Breakoutroomit 5 min.

• Kirjaa 1-3 mielestäsi tärkeää asiaa
sanana/sanaparina yhteiseen chattiin. Julkaise
vasta, kun saat luvan.



Työpajan tavoitteet

- Tiedostaa paremmin eriarvoisuutta

purkavia, tasa-arvoa ja

yhdenvertaisuutta edistäviä

toimintatapoja opetuksessa ja

ohjauksessa

- Jakaa hyviä käytänteitä ja kehittää

suuntaviivoja tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuustietoiseen opetukseen ja
ohjaukseen



Nostoja oman 
oppilaitoksen tasa-
arvosuunnitelmasta

• Millaisia tavoitteita
opintojakseojen tasa-
arvonäkökulmalle on asetettu

• Millaista tietoa
opintojaksopalautteista on saatu



Työpajan aikatauluesimerkki

13.30 Virittäytyminen työskentelyyn, tavoitteet ja 

13.50 Opiskelijaymmärrys ja tasa-arvoisen ja 
yhdenvertaisten oppimiskokemuksen 
mahdollistaminen – yhteistoiminnallista 
työskentelyä

14.45 Tauko

15.00 Yhteistoiminnallista työskentelyä ryhmissä 

15.30
15.50

Ryhmätöiden purku 
Työpajan reflektointi, seuraavat askeleet ja 
yhteinen päätös



Miten pedagogisessa toiminnassa huomioidaan tasa-
arvoiset ja yhdenvertaiset oppimiskokemukset?

Osallistumiskokemus
opetus-, ohjaus-, ja 
arviointimenetelmät

Sisältökokemus
tieto, opetusmateriaalit

Sosiaalinen kokemus 
vuorovaikutus, osallisuus 

turvallisempi tila

Käyttäjäkokemus

työkalut ja 
oppimisympäristöt

Miten 
opintojaksoilla
huomioidaan 
Kielitietoisuus, 

havainnollistaminen, 

kuvitus ja

yhdenvertaisuus 
oppimisen 

kokemuksissa?Miten 
opintojaksoilla
huomioidaan 

Saavutettavuus

yhdenvertaisuus 
oppimisen 

kokemuksissa?

Miten 
opintojaksoilla
huomioidaan 

Oppimisen teot ja 

oppimisprosessit -

yhdenvertaisuus 
oppimisen 

kokemuksissa?
Miten opintojaksoilla

huomioidaan 

Reaktiivisen 

puuttumisen tavat, 

turvallisemman tilan 

periaatteet

yhdenvertaisuus 
oppimisen 

kokemuksissa?
Kuva Huhtanen 2018



• Aktiviteetti: Troikka konsultaatio

Viitekeyksenä opiskelijan oppimiskokemuksen nelikenttä. 

▪ Jokainen ryhmäläinen tuo vuorollaan esiin haasteensa, 

johon tarvitsee apua: ”Mikä on sinulle haastavaa? 

Mihin tarvitset apuja?”. 

▪ ”Konsultit” tarkastelevat yhdessä avun pyytäjän 

kanssa, millaisia hyviä käytänteitä voisi haasteeseen 

kehittää. Kirjatkaa ryhmänne sivulle hyviä käytänteitä 

tarralappuja lisäämällä. Keskittykää siihen, mikä teillä 

nousee tärkeäksi. 

▪ Napatkaa chatista linkki Jamboardiin.

▪ Aikaa työskentelylle on 30 min. 

▪ Valmistautukaa jakamaan keskeiset hyvät 

käytänteet/ideat.

https://www.liberatingstructures
.com/8-troika-consulting%20/ 



TAUKO 15 
MINUUTTIA



Aktiviteetti

Opintojaksosuunnistus 

yhteisöllisesti 30 min.

Tavoitteena tarkastella 

opintojaksoa konkreettisesti 

tasa-arvoisten ja 

yhdenvertaisten oppimisen 

mahdollisuuksien ja 

opiskelijakokemuksien 

näkökulmasta.

Napatkaa linkki chatista



Proaktiivista 
eriarvoisuuksien purkamista

• Rakenteissa Esimerkiksi
opetussuunnitelmat, pedagogiset
prosessit

• Pedagogisissa valinnoissa Esimerkiksi
opetusmateriaalit, näkökulmavalinnat,
ammattialalle ohjaus

• Vuorovaikutuksessa Esimerkiksi
turvallisemman tilan periaatteet,
turvallisempia tiloja
syrjintäkokemusten käsittelyyn,
häirintäyhteyshenkilöt,
opiskelijajärjestöyhteistyö



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
pedagogin työotteessa

Standford University 2021



Työpajan
ensireaktio

Jatka lausetta chatissa ja lähetä, kun saat 

luvan. 

Seuraavaksi aion edistää tasa-arvoa 

opintojaksollani ………

Osallistujille kiitos!


