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Tasa-arvoisesti tekniikan alalle
Opetuskerta 5.4.2022

Tavoitteena herätellä opiskelijoita havainnoimaan ja havaitsemaan syrjintää eri muodoissaan
• Tietoisuus tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista
• Tietoisuus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, sekä tiedostamattomista vääristymistä

Aihepiiri ja sen sisältö käsiteltiin yhteisöllisesti ja esiteltiin työelämätaitona

Samalla askel kohti NAU!-hankkeen tavoitetta kehittää:

”Toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään
systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta”



Tasa-arvon avainlukuja
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Lähde: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/alle-viidennes-opiskelijoista-
opinnoissa-joissa-tasaisesti-naisia-ja-miehia-koulutusalojen-eriytyminen-jatkuu/

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/alle-viidennes-opiskelijoista-opinnoissa-joissa-tasaisesti-naisia-ja-miehia-koulutusalojen-eriytyminen-jatkuu/


Toimiasemat ja palkat
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Lähde: TEK_pateva-vai-nainen_raportti_2019.pdf (tasaarvoisestiuralle.fi)

https://tasaarvoisestiuralle.fi/wp-content/uploads/2020/05/TEK_pateva-vai-nainen_raportti_2019.pdf


Pienryhmätyöskentelyn tavoitteita
• Lisätä ymmärrystä tasa-arvon nykytilasta ja sen kehitystä estävistä tiedostamattomista vääristymistä omissa

yhteisöissämme

• Avata silmiä sellaisille epätasa-arvoisuuksille, joiden havaitseminen voi olla vaikeaa erityisesti niille, jotka ovat
kyseisen piirteen suhteen valtaväestöasemassa

• Herättää ajattelemaan sekä huomioimaan, havainnoimaan ja tarvittaessa reagoimaan!
• Kollegiaalisuus, esihenkilötaidot, johtajuus
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I. Opiskeluyhteisössä tunnistetut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät käytänteet / haasteet toteutumiselle
II. Havainnot kiusaamisesta, syrjinnästä tai häirinnästä opiskeluyhteisössä / toimintamallit niihin puuttumiseen
III. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen työelämäyhteistyössä / mahdollisuudet sen tukemiseksi

Käsiteltyjä aiheita

 Opiskelijat kokivat opetuskerran teeman ja sisällön tärkeäksi ja merkitykselliseksi

Lähde harjoitteelle: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-tyopaja/


Tekniikan mentorointiohjelman
pilotointi 2022

23.11.2022
Nelli Pahkamäki, uraohjauksen asiantuntija

Heikki Yli-Rämi, koulutuksen asiantuntija



Aloitus

• Prosessin suunnittelu ja aikataulutus
• Markkinointi ja osallistujien rekrytointi
• Osallistujien valinta ja mentori/aktori-parien muodostaminen
• Alkutapaaminen (toukokuu 2022)

Toteutus

• Kuulumisten kysely aloitustapaamisen jälkeen (kesäkuu 2022)
• Välitapaaminen (elokuu 2022)
• Välipalautekysely

Päätös

• Lopputapaaminen (lokakuu 2022)
• Palautekysely

Tuki ja viestintä
m

entoripareille



Prosessin suunnittelu ja osallistujien
rekrytointi
• Kysely tekniikan alan opiskelijoille – kiinnostuksen ja tarpeen kartoitus (yhteensä 26 aktoria)

• 15 aktoreista olivat naisia

• Mentoreiden rekrymarkkinointi: Alumnien tavoittaminen sekä henkilökunnan verkostojen
hyödyntäminen

• Mentoreiden ja aktoreiden jakaminen pareiksi (yhteensä 24 mentoria)
• 4 mentoreista olivat naisia

• Viestintä ohjelmaan osallistuville: aikataulu, pareihin jakautuminen ja info ensimmäisestä yhteisestä
tapaamiskerrasta sähköpostitse

• Moodle –alustan jakaminen osallistujille. Alustalla tukimateriaalia mentorointitapaamisiin sekä
ohjelmaa vetävien henkilöiden yhteystiedot
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Mentoriohjelman aikana
• Alkutapaaminen (toukokuu 2022)

• Alustus mentorointitoiminnasta ja NAU –hankkeesta, prosessin ja aikataulujen läpikäynti,
tutustuminen, mentorointisopimuksen allekirjoitus, Moodle-alustan esittely

• Kuulumisten kysely pareilta puhelimitse/ sähköpostilla: miten prosessi lähtenyt sujumaan?

• Välitapaaminen (elokuu 2022)
• Keskustelua tasa-arvosta työelämässä ja tekniikan aloilla, välipalautekysely, keskustelua ja

kokemusten vaihtoa
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Välipalautteessa esiin noussutta
• Vastanneita yhteensä 20

• Alkanut keskinäinen yhteistyö koettiin erittäin sujuvaksi (ka. 4,75 / 5)

• Keskinäisissä tapaamisissa käsiteltyjä aiheita
• Työhön hakeutuminen ja urasuunnitteluun liittyvät teemat

• CV, hakemukset, haastattelut, osaamisten sanoitus, kiinnostukset ja vahvuudet, toiveet tulevalle

• Työelämässä toimiminen, ajankäytön hallinta, työssä jaksaminen, muuntuvan työelämän vaateet, itsensä kehittäminen
• Tasa-arvoasiat, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla

• Poimintoja kokemuksista tähän mennessä
• ”Kokemus on ollut positiivinen vaikka ajan järjestäminen on ollut haastavaa. Suuri kiitos kuuluu aktiiviselle ja innostuneelle aktorille.

Monta asiaa on joutunut miettimään uudelleen erilaisesta näkökulmasta ja on siten avartanut omaakin näkemystä asioista.”
• ”tää on homma, jonka ois hyvä jatkua. Jos ite olisin viiden vuoden päästä sellaisessa asemassa, että voisin olla mentori itse, saattaisin

sellaiseksi lähteä.”
• ”Tämä on ollut tosi mukava kokemus ja tuntuu, että mentorini on antanut minulle paljon tukea jo nyt. Sain hänestä myös uuden

ystävän. Jee!”



Mentoriohjelman päättyessä

• Päätöstapaaminen (lokakuu 2022)
• Ryhmäkeskustelua, loppupalaute, verkostoitumista.

• Kannustus keskustelemaan yhteydenpidon jatkosta mentori/aktori-parien välillä

• Palautteiden läpikäynti, järjestäjien välinen yhteinen loppukeskustelu sekä
prosessin annin koontia



Loppupalautteessa esiin noussutta
• Vastanneita yhteensä 16

• Osallistuminen koettiin antoisaksi tai erittäin antoisaksi (ka. 4,5 / 5)
• Keskinäinen yhteistyö koettiin sujuvaksi tai erittäin sujuvaksi (ka. 4,69 / 5)

• Keskinäisissä tapaamisissa käsiteltyjä aiheita (välipalautteessa jo kerrottujen lisäksi)
• Mentorit: Geneeristen taitojen merkitys, työelämässä toimiminen, verkostoituminen, työhyvinvointi, työelämän vaatimukset
• Aktori: ”Omista vahvuuksista ja kehityskohteista, erilaisista työtehtävistä ja urapoluista sekä itsensä kehittämisestä, työhyvinvoinnista

jne. Lisäksi juteltiin millaista on olla nainen tekniikan alalla ja millaisia haasteita on osunut kohdalle.”

• Mentorointikokemuksen onnistumisia
• ”Opiskelija oli aina hyvin valmistautunut, kysymyksiä oli paljon ja jotkut niistä oli jopa sen verran vaikeita, että vastausta täytyi

miettiä. Oli myös ilo huomata, että jotkut keskustelussa olleet asiat jäivät mietityttämään opiskelijaa ja hän halusi palata niihin
uudelleen vielä seuraavalla kerralla.”

• ”Omaehtoisuus, oman alan mentori, joustavuus ja rentous”
• ”Henkilökemia toimi kyllä hyvin, ja tästä kaikki aktorit ainakin oli samaa mieltä. Tämä on mielestäni melkeinpä tärkein asia, en voisi

kuvitella että tämä olisi toiminut henkilön kaa jonka kanssa ei ”mätsätä”.”



Loppupalautteen kehitysehdotukset
• Mentorit

• ”Ehkä jonkinlainen ristiinhyödyntäminen useampien eri mentoreiden kokemuksista. Vaikka ohjelman aikana joku ryhmätapaaminen
kaikkien saman alan mentorien ja aktorien välillä?”

• ”Voisi olla vaikka tapaaminen tai kaksi lisää. Live huomattavasti mukavampaa, mutta etä myös tarpeen vaihtoehtona.
Keskustelutuokioissa voi myös mentorit saada enemmän mahdollisesti omaan uraan tai tilanteeseen liittyen.”

• ”Vaikea muuttaa mitään hyvä konsepti. Sen verran ehkä että tämä olisi hyvä toteuttaa myös loppusuoralla olevalle opiskelijalle,
koska omasta kokemuksesta tiedän että koulun loppuunsaattaminen voi olla haastavampaa kuin aloitus.”

• Olisin myös hyötynyt siitä, että olisi päässyt tutustumaan kasvotusten muihin mentoreihin ohjelman alkaessa ja heidän yhteystiedot
olisi ollut saatavilla. Esimerkiksi joku Whatsapp-ryhmä mentoreiden kesken olisi varmasti ollut hyödyllinen ja käytännöllinen tapa
jakaa ajatuksia muiden mentoreiden kesken ja saada muiden näkökulmia, miten tiettyjä puheenaiheita on käsitelty.
Lopputapaamisessa huomasi, että asiaa olisi ollut meidän kesken paljonkin. Verkostoja olisi voinut vahvistaa koko ohjelman ajan,
vaikka mentoroinnin pääpaino onkin siinä parityöskentelyssä opiskelijan kanssa. Vertaistuki ja muiden kanssa ajatusten vaihto olisi
kuitenkin tuonut tunnetta, että tätä tehdään yhdessä porukkana.

• Aktorit
• ”Tärkeintä on se että yhteys mentoriin säilyy. Häneltä voi kysyä kaikesta. Mielestäni tämä mentoriohjelma oli kestoltaan aika lyhyt.

Puolen vuoden aikana just ja just ehti tutustua ”tarpeeksi”. Myös yhteisiä tapahtumia/ meettejä olisi voinut olla useammin muiden
mentoreiden ja aktoreiden kanssa.”

• ”En osaa sanoa. Ehkä ne yhteiset tapaamiset olisi voinut olla livenä ja sitten niiden aikana enemmän vielä sekoittaa ihmisiä
erilaisiin ryhmiin, jolloin olisi päässyt paremmin verkostoitumaan useamman ihmisen kanssa.”



Loppupalautteen avoimia vastauksia
• Mentorit

• ”Positiivinen henki kaikissa tapaamisissa oli erittäin mukavaa.”
• ”Mielenkiintoinen ja kiva ohjelma jossa oli mukavaa olla mukana”
• ”Mielestäni erittäin hyvä ohjelma, toivottavasti teillä on resursseja jatkaa tätä! Pääsyyni lähteä mentoriksi oli se, että muistin omista

opiskeluajoista, miten paljon olisin kaivannut jotain valmistunutta naisinsinööriä sanomaan minulle, että hyvin minä vedän ja tulen
löytämään paikkani työelämässä. Oli ilo päästä nyt jakamaan opiskelijoille sitä sanomaa ja tukea heitä.”

• Aktorit
• ”Tämä oli tosi tärkeä ja valaiseva projekti ja toivon että tämä jatkuu tulevaisuudessakin :)”
• ”Mentori oli täydellinen pari itselleni. Ei valittamista. Ylitti odotukset ja anto enemmän kuin olisi voinut kuvitella ”
• ”Hyvin oli järjestetty. Kiva kun oli valmiita aihe ehdotuksia ja kysymyksiä mistä puhua, niin tuli mietittyä laajemmin asioita kuin jos

omasta päästä olisi pelkästään raapinut kysymyksiä aiheisiin. Hyvät oli myös tarjoilut lopputapaamisessa :)”
• ”Mun luokkakaverit on ollu kateellisia kun oon kertonu tästä mentori-ohjelmasta. Selkeesti tämmöselle olis tarvetta!”

• Kaikki kyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneita ja halukkaita mentoroimaan myös tulevaisuudessa



Kiitos


