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Miksi sukupuolitietoista ohjausta?

Lakisääteinen velvoite edistää
tasa-arvoa ja turvallista ympäristöä

• Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma

• Oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön
(Yliopistolaki, AMK-laki)

• Oikeus turvalliseen,
yhdenvertaiseen sekä tasa-
arvoiseen opiskelu- ja
työympäristöön (TUNI
järjestyssäännöt)

Segregaation purkaminen

• Vahva horisontaalinen ja
vertikaalinen
segregaatio työelämässä
ongelmallinen

• Osaamisen täysimääräinen
hyödyntäminen: Tarvitsemme
erilaisia ihmisiä kaikenlaisiin
tehtäviin

• Yhdenvertaiset mahdollisuudet:
ennakkoluuloton
urasuunnittelu & esteetön uralla
eteneminen

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen
kohtelu

• Edistää saavutettavuutta
luomalla hyvää työ- ja
opiskeluympäristöä ja
puuttumalla mm. syrjintään,
häirintään ja vihapuheeseen

• Tiedostamattomat
ajatusvinoumat rajoittavat
mahdollisuuksia, joten niitä on
tehtävä näkyväksi ja
huomioitava ohjauksessa



Voimaannuttaminen

Tietoisesti toimiminen

Tiedon ja tietoisuuden lisääminen

Sukupuolitietoinen ohjaus

 Tasa-arvotieto lähtökohtana
- tilastotietoa koulutuksesta ja

työelämästä
- tasa-arvon ongelmat
- tiedostamattomat ajatusvinoumat

 Rakentava ja turvallinen
vuorovaikutus

 Moninaisuuden esille tuominen
(kuvitus, esimerkit, kielenkäyttö)

 Toimijuuden vahvistaminen
 Itsetuntemuksen ja -

luottamuksen lisääminen
 Vertaistuen ja vuorovaikutuksen

tukeminen

Tavoitteena

 tehdä näkyväksi tasa-arvon
haasteita

 luoda toivoa ja rohkaista
 antaa välineitä muutokseen

kohti tasa-arvoa



Turvallisempi tila ja vuorovaikutus
• Pelisäännöt ryhmäohjaukseen:

ennaltaehkäisevät ongelmallisia
tilanteita

• Ovat tärkeitä erityisesti silloin
kun toiminta on
suunnattu vähemmistöön
kuuluville ryhmille

• Syrjimättömyys ja rakentava
vuorovaikutus kuuluu kaikkiin
tilanteisiin oppilaitoksessa ja
työpaikalla
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Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

1. Arvostamme erilaisuutta. Jokaisella yksilöllä
on oikeus osallistua sellaisena kuin hän on
tuntien olonsa turvalliseksi.

2. Vältämme oletusten tekemistä. Olemme
avoimia uuden oppimiselle.

3. Jaamme ajatuksiamme ja kokemuksiamme
sen verran kuin itse koemme sopivaksi.

4. Kuuntelemme aktiivisesti ja tasapuolisesti
kaikkien ajatuksia ja kokemuksia.

5. Kielenkäyttömme on vastuullista ja
huomaavaista.
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Pienryhmäkeskustelu:
Miten lisätä sukupuolitietoisuutta omaan
toimintaan?
• 15 minuuttia keskusteluaikaa pienryhmähuoneissa (2-3 hengen

ryhmät)
• Kirjatkaa ajatukset Flingaan: https://edu.flinga.fi/s/E5H73J5
• Aloittakaa keskustelu itseänne kiinnostavasta osa-alueesta ja

kysymyksestä
• Keskustelkaa niin monesta osa-alueesta ja kysymyksestä kuin ehditte



Miten voit lisätä sukupuolitietoisuutta omaan työhösi?

Sukupuolitietoisuuden
lisääminen
• Millaista tasa-arvotietoa

tarvitset itse lisää?
• Mitä tietoa ohjaustyötä

tekevien tulisi tarjota
opiskelijoille tasa-arvosta?

• Missä tilanteissa voisit edistää
tietoisuuden lisäämistä
korkeakouluyhteisössä?

Sukupuolitietoisesti
toimiminen
• Miten rakennat tilasta

kaikille turvallisemman?
• Miten huomioit

vähemmistöihin kuuluvat
opiskelijat?

• Miten voit toimia
stereotypioita vastaan?

Voimaannuttaminen
• Miten mahdollistat ja

edesautat verkostojen ja
vertaistuen syntymistä
vähemmistöissä oleville?

• Miten opinnoissa saatavan
osaamisen sanoittamista voi
tukea?

• Millä keinoin voit lisätä
opiskelijoiden itsetuntemusta
ja itseluottamusta?
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Linkkejä työkaluihin NAU!-sivustolla
https://tasaarvoisestiuralle.fi/

• Ura-ajatushautomo
https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/ura-ajatushautomo-
ryhmamuotoisten-uraohjaustapaamisten-sarja/

• Turvallisempi tila ja vuorovaikutus
https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/turvallisempi-tila-ja-
vuorovaikutus/

• Tasa-arvon askeleet
https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/tasa-arvon-askeleet/
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