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Ohjelma

• 12.00–12.15 NAU!-hankkeen kehittämistyön satoa
Erikoissuunnittelija Liisa Marttila, TAMK

• 12.15–12.50 Sukupuolitietoinen ohjaus ja turvallisemman
tilan periaatteet (https://edu.flinga.fi/s/E5H73J5 )

Tutkija Sini Teräsahde, TAU
• 12.50–13.20 Työkaluja mentorointiohjelman järjestämiseen

ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamiseen
Lehtori Heikki Yli-Rämi, TAMK

• 13.20–13.30 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

Kuva: Jonne Renvall

https://edu.flinga.fi/s/E5H73J5 


NAU!-hankkeen 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 ja tunnustamista sekä
asenteiden avaamista.

Hankkeen päätavoitteena on ollut edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti
tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä Päähuomio on vertikaalisen
tasa-arvon kehittämisessä.



Tavoitteeseen pyritty neljän toimenpidekokonaisuuden kautta:

1) tuotettu ja levitetty tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
• selvityksiä, artikkeleita koostettu sivustolle

2) kehitetty sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia
työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä
• suunniteltu ja pilotoitu sukupuolitietoisia opintojen ohjauksen toimintamalleja ja

käytäntöjä
• tuotettu opetus- ja ohjaushenkilöstön tueksi materiaalia ja koulutusta
• tuotettu käytännön työkaluja ja toimintamalleja korkeakoulujen tasa-arvosuunnitteluun

ja segregaatiota vähentävään työhön (mm. piirrosvideo, tasa-arvon askeleet
itseopiskelumateriaali).

Kuva: Jonne Renvall



3) tuettu korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa
• kehitetty ja pilotoitu tukimuotoja naisten erilaisille urapoluille, työelämäyhteistyö
• mentorointia ja vertaismentorointia

4) lisätty korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista
ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias)

• menetelmiä, koulutuksia ja työkaluja tähän

Kuva: Jonne Renvall



Kehittämistyön satoa https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokaluja/

Tasaarvoisestiuralle.fi
•Tietoa
•Työkaluja
•Uratarinoita

Piirrosvideo tasa-
arvosta korkeakoulujen
hyödynnettäväksi
https://www.youtube.co
m/watch?v=l-
N7cp7Fm6c

https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokaluja/
https://www.youtube.com/watch?v=l-N7cp7Fm6c


Tasa-arvon askeleet
Steps to equality and equity



Videoiden ja keskusteluiden teemat

7. Tiedostamattomat ajatusvinoumat
EN; 20 min

8. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
EN; 20 min

9. Psykologinen turvallisuus
EN; 20 min

10. Huomaavainen vuorovaikutus
EN; 20 min

11. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
laatiminen ja toteuttaminen

FI/EN/tekstitys SE; 30 min
12. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

EN; 20-30 min

1. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
EN/tekstitys FI; 15 min

2. Segregaatio vs. inkluusio
EN/tekstitys FI; 15 min

3. Moninaisuus
EN/tekstitys FI; 15 min

4. Syrjintä ja häirintä
EN/tekstitys FI; 15 min

5. Positiivinen erityiskohtelu
EN/tekstitys FI; 15 min

6. Moninaisten opiskelijoiden kohtaaminen
EN/ tekstitys FI; 20 min



1. Tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus

1. Equality and Equity

Equity vs. Equality
https://bit.ly/3FELrgP
(tekstitys suomeksi)

Equity vs. Equality
https://bit.ly/3DUTG7i

Keskustelkaa ja nostakaa
esimerkkejä opetus- tai ohjaustilanteista,

joissa tasa-arvo toteutuu,
mutta joissa vähemmistöryhmiä tai

yksilöllisiä tarpeita voisi huomioida entistä
enemmän.

Discuss and consider example situations in
teaching or supervision where equality is

achieved, but where more consideration to
both minorities and individual needs could

be provided.

https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d61e13f5-2a58-4d24-b72a-af1e00f01e78
https://bit.ly/3FELrgP
https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f882f23a-d782-444d-b660-af1200b26f88
https://bit.ly/3DUTG7i


2. Syrjintä ja häirintä

Harassment and Discrimination
https://bit.ly/3NIG1nb

(tekstitys suomeksi)

2. Discrimination and
Harassment

Harassment and
Discrimination
https://bit.ly/3DtZkeX

Keskustelkaa, minkälaisten syiden vuoksi
syrjinnän tai häirinnän kokemuksista saatetaan

jättää kertomatta korkeakouluyhteisössä.

Discuss why people may not share their
experiences of discrimination or harassment in

the higher education community.

https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dc869a21-6da9-43d8-ba56-af3100db2225
https://bit.ly/3NIG1nb
https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=867268b7-3e67-4c71-8c6d-af1f00cc4ae0
https://bit.ly/3DtZkeX
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Ryhmäkeskustelujen satoa:
https://edu.flinga.fi/s/E5H73J5

https://edu.flinga.fi/s/E5H73J5 

