
Tasa-arvoisesti tekniikan alalle

Opetuskerta Työelämävalmiudet - opintojaksolla



Tutkittua tietoa tasa-arvon 
toteutumisesta
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https://tasaarvoisestiuralle.fi/



Tasa-arvo avainlukuina
• Pohdittavaksi:

• Miksi naisten osuus alan tekniikan alan opiskelijoista on pieni?

• Miksi osuus Suomessa on muihin pohjoismaihin nähden vielä 
selvästi pienempi?
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Lähde: OECD; 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/


Palkat
• Pohdittavaksi:

• Miksi naisten palkkakehitys on tilastojen mukaan heikompaa kuin miesten palkkakehitys?

• Miksi ero ei ole vuosikymmenessä kaventunut enempää? 

|  3
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


Miesten ja naisten sijoittuminen eri 
toimiasemiin tekniikan alalla

• Pohdittavaksi:

• Miksi suhteellisesti suurempi osa 
miehistä sijoittuu työssään 
vaativampiin toimiasemiin ja 
johtotehtäviin kuin naisista?

• Selittääkö tämä erilainen sijoittuminen 
toimiasemiin eron palkkakehityksessä?
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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


Palkat
• Pohdittavaksi:

• Selittyykö siis erilainen sijoittuminen toimiasemiin eron palkkakehityksessä?

• Miksi naisten palkka sijoittuessaan samoihin toimiasemiin on järjestäen pienempi kuin miehillä?
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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


Yhdenvertaisuus

|  6

Lähde: TEK yhdenvertaisuuskysely 2020
Tasa-arvo avainlukuina · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2018 https://tasaarvoisestiuralle.fi/perhevapaat-
ovat-edelleen-tasa-arvon-ongelmakohta/

https://tasaarvoisestiuralle.fi/tasa-arvo-avainlukuina/
https://tasaarvoisestiuralle.fi/perhevapaat-ovat-edelleen-tasa-arvon-ongelmakohta/


Yhdenvertaisuuslaki
• 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.

• 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.

• Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on laissa säädeltyä toimintaa
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https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Yritysten+yhdenvertaisuussuunn ittelun+opas/631c4506-

eadf-4af7-95c1-0fecea12e01a/Yritysten+yhdenvertaisuussuunnittelun+opas.pdf (FIBS, 2015) 

https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Yritysten+yhdenvertaisuussuunn%20ittelun+opas/631c4506-eadf-4af7-95c1-0fecea12e01a/Yritysten+yhdenvertaisuussuunnittelun+opas.pdf


Pienryhmätyöskentely -harjoitus
• Muodostetaan 4 opiskelijan työskentelyryhmät

• Keskustellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kolmesta eri näkökulmasta

• Työskentelyryhmä kirjaa keskustelunsa kiteytyksen kustakin käsitellystä aiheesta

• Lopuksi jaetaan yhteisesti työskentelyryhmien kirjaamat kiteytykset 

Tavoitteena:

• Tunnistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaa ja havaita sellaisia epä-
tasa-arvoisuuksia, mitä ei ole tullut ehkä tunnistanut omasta näkökulmastaan käsin

• Herättää ajattelemaan sekä kehittää huomioimaan, havainnoimaan ja toimimaan!

• Kollegiaalisuus, esihenkilötaidot, johtajuus
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Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

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


Teflon -testi
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1. Kuinka usein joudut elämässäsi epämukaviin tilanteisiin tai epämukavan erityishuomion 

kohteeksi seuraavien ominaisuuksien takia?

Lähde: https://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teflon-testi.pdf

2. Kuinka usein tarkoituksella jätät kertomatta seuraavista ominaisuuksistasi, koska epäilet 

sen johtavan epämukaviin tilanteisiin tai epämukavaan huomioon?

Omien tulosten kirjaus:

Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

https://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teflon-testi.pdf
https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-tyopaja/


Termeistä
• Tasa-arvo tarkoittaa samoja oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia sukupuolesta, 

sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta

• Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta 
heidän henkilöön menevistä ominaisuuksistaan (sukupuoli, ikä, etninen/ kansallinen 
alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, vamma, terveydentila, 
seksuaalinen suuntautuminen tms.)
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• Syrjintä on epätasa-arvoista kohtelua 

jonkin henkilöön liittyvän syyn takia

• Syrjintäperusteet määritelty laeissa

Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

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


Pienryhmäkeskustelut – Aihe 1

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opiskeluyhteisössä

• Millaisia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja olette havainneet tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi opiskeluyhteisössämme?

• Millaisia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä haasteita olette 
kohdanneet opiskeluyhteisössämme?
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Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

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


Pienryhmäkeskustelut – Aihe 2

Kiusaaminen, syrjintä ja häirintä opiskeluyhteisössä

• Oletteko havainneet opiskeluyhteisössämme kiusaamista, syrjintää tai häirintää?

• Millaisia yhteisiä toimintamalleja tiedätte olevan olemassa näihin puuttumiseksi?
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Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

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


Pienryhmäkeskustelut – Aihe 3

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämäyhteistyössä

• Voivatko eri ihmisryhmiin (esim. sukupuoli tai etninen tausta) kuuluvat opiskelijat kokea 
erilaisia haasteita työhaastatteluun pääsemisessä ja työ- ja harjoittelupaikkojen 
saamisessa?

• Miten muu opiskeluyhteisö ja erityisesti opetushenkilöstö voisi tukea opiskelijoita, jotka 
saattavat kokea tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia työhön hakeutuessa, 
harjoitteluissa tai työelämään siirtyessään?
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Harjoituksen alkuperäinen lähde: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
-työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

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

