
SEGLI-HANKKEEN TOIMENPIDESUOSITUKSET 
SEGREGAATION LIEVENTÄMISEKSI
Mitä voimme tehdä segregaation 

lieventämiseksi? Paljonkin !  Olemme tähän 

koonneet SEGLI-hankkeen 

toimenpidesuosituksia .  Suositukset on 

jaoteltu eri toimijoille ,  kuten opettajille ,  

työorganisaatioille ,  ammatinvalintaa 

pohtiville nuorille ja heidän 

vanhemmilleen .  Me kaikki yhdessä voimme 

muuttaa organisaatioiden käytäntöjä ja 

yhteiskuntaa - #kaikkienduuni

# K A I K K I E N DUUN I



Peruskoulun tai lukion opettaja - Mitä voit tehdä segregaation 
lieventämiseksi?
 
 
 
·        Tutustuta oppilaasi työelämään mahdollisimman laajasti, sillä paras lääke 
hyviin valintoihin ja segregaation liveventämiseen on mahdollisimman laaja 
tieto eri töistä.
 
·        Hankkikaa yhdessä oppilaiden kanssa tietoa työelämästä ja työehdoista, 
etenkin vähemmän tutuista töistä.
 
·        Käyttäkää ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteita myös työelämään 
tutustumiseen.
 
·        Tarkastele, miten oppimateriaalit esittelevät eri ammatteja ja töitä. Jos 
huomaat stereotypioita, keskustelkaa niistä ja purkakaa niitä.
 
·        Huomioi sukupuolen moninaisuus esimerkiksi kuvissa ja esimerkeissä.
 
·        Käsitelkää yhdessä sitä, miksi tulevaa työtä ei kannata valita vain sen 
perusteella, mistä oppiaineista on kiinnostunut.
 
·        Hyödynnä sukupuolitietoista opetusta tukevaa materiaalia.
 
·        Keskustelkaa yhdessä oppilaiden kanssa siitä, miten koulutuksen ja 
työelämän sukupuolenmukainen eriytyminen yhteiskunnassa ilmenee. Mitä 
käsityksiä ja oletuksia eri ammatteihin ja sukupuoleen yhteiskunnassamme 
liittyy? Entä mitä vaikutuksia segregaatiolla on?
 
·        Arvioi kieltä, jota oppilaitoksenne käytetään eri sukupuolista, eri 
ammateista ja tehtävistä jne.
 
·        Tarkista, mitä oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
sanotaan.
 
·        Valmista opiskelijoita kohtaamaan myös työelämän epätasa-arvoisuus, 
positiivisesti ja työkaluja antaen.



Peruskoulun tai lukion opinto-ohjaaja – Mitä voit tehdä segregaation 
lieventämiseksi?
 
 
·        Mieti, miten voisit parhaiten laajentaa oppilaiden tietämystä etenkin 
sellaisista opiskelualoista ja töistä, jotka eivät ole heille tuttuja ennestään. Tieto 
tukee paitsi segregaation lieventämistä myös auttaa opiskelijoita tekemään 
parempia valintoja.
 
·        Kannusta opiskelijoita hankkimaan tietoa ja esimerkiksi haastattelemaan 
eri alojen ammattilaisilta ja alaa opiskelevia.
 
·        Pyydä vaikka etäyhteyden avulla omalle koulullesi työelämän tai 
oppilaitosten esittelijöitä myös kauempaa.
 
·        Käytä ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteita myös työelämään 
tutustumiseen yhdessä opettajien kanssa. Tee konkreettista yhteistyötä 
työelämän kanssa.
 
·        Tarkastele, miten ohjausmateriaalit esittelevät eri ammatteja ja töitä. Jos 
huomaat stereotypioita, mieti kuinka voit purkaa niitä ohjauksessa.
 
·        Huomioi sukupuolen moninaisuus esimerkiksi kuvissa ja esimerkeissä.
 
·        Arvioi kieltä, jota oppilaitoksenne käytetään eri sukupuolista, eri 
ammateista ja tehtävistä jne.



Ammatillisen oppilaitoksen opettaja tai opinto-ohjaaja - Mitä voit tehdä 
segregaation lieventämiseksi?
 
 
 
·        Pohdi, miten segregaatio ilmenee omalla opetusalallasi. Onko segregaatio 
vaikuttanut ammattialan kulttuuriin? Miten ammattialalle voidaan luoda entistä 
tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa kulttuuria? Voitte myös keskustella 
tästä yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 
·        Opettajien lisäksi myös työpaikkajaksoilla tavatut ihmiset ja vierailevat 
luennoitsijat ovat roolimalleja – etsi mahdollisimman monenlaisia.
 
·        Arvioi kieltä, jota oppilaitoksenne käytetään eri sukupuolista, eri 
ammateista ja tehtävistä jne.
 
·        Mieti, ketkä tarvitsisivat erityisesti tukea ammatti-identiteetin 
muodostumisessa, ja kuinka voisit kannustaa varsinkin heitä. Positiivinen 
palaute vie pitkälle!
 
·        Arvioi, kuinka ns. ainokaisista huolehditaan opetusalallasi ja 
oppilaitoksessasi.
 
·        Tarkastele, miten oppimateriaalit esittelevät opetusalaasi ja siihen liittyviä 
töitä. Jos huomaat stereotypioita, keskustelkaa niistä ja purkakaa niitä.
 
·        Valmista opiskelijoita kohtaamaan myös työelämän epätasa-arvoisuus, 
positiivisesti ja työkaluja antaen.
 
·        Harjoitelkaa, kuinka voi toimia sellaisissa tilanteissa, joissa sinua vähätellään 
tai oletetaan että et tiedä.
 
·        Kerro opiskelijoille työehdoista eri töissä ja ongelmista, joita he voivat 
kohdata työehdoista neuvoteltaessa.
 
·        Huomioi sukupuolen moninaisuus esimerkiksi kuvissa ja esimerkeissä.
 
·        Tee konkreettista yhteistyötä peruskoulun kanssa tukeaksesi tulevia 
opintoalaansa valitsevia nuoria saamaan oikeanlaista tietoa alastasi.
 
·        Huomioikaa työpaikkaohjaajakoulutuksissanne tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuuskysymykset mm. kannustaen työssäoppimispaikkoja 
moninaisuuden huomioimiseen ja tasa-arvoisten toimintatapojen 
kehittämiseen.
 
·        Tarkista, mitä oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
sanotaan.
 
·        Kun autat opiskelualan vaihtoa pohtivia opiskelijoita, tarjoa tietoa etenkin 
sellaisista opiskelualoista ja töistä, jotka eivät ole heille tuttuja ennestään.



Ammatillisen oppilaitoksen johto ja viestinnästä vastaavat – Mitä voin tehdä 
segregaation lieventämiseksi kun suunnittelen oppilaitoksen markkinointia?
 
 
·        Miettikää, pitäisikö ja voisiko oppilaitoksen markkinoinnissa tehdä jotain 
toisin, jotta oppilaitokseen saataisiin moninaisemmin sopivia opiskelijoita ja 
millaisen mielikuvan käyttämänne viestintä materiaali antaa eri aloista. 
Markkinoinnissa voi myös karsia vääriä luuloja eri aloista.
 
·        Varmistakaa, että oppilaitoksessanne on toiminnallinen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma.



Työorganisaatioiden toimijat ja työnantajat – Mitä voit tehdä segregaation 
lieventämiseksi?
 
 
·        Viestikää oppilaitoksille siitä, minkälaisia töitä teillä tehdään ja 
minkälaisesta koulutuksesta tai taidoista työssä on hyötyä. Tämä on erityisen 
tärkeää sellaisilla aloilla, jotka eivät ole kaikille arjessa tuttuja ja näkyviä 
ammatteja.
 
·        Tehkää yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa, tarjotkaa esimerkiksi 
TET-paikkoja.
 
·        Varmistakaa, että työpaikallanne on tasa-arvoa ja eri sukupuolia arvostava 
työympäristö ja hyvät syrjimättömät käytännöt esimerkiksi työhönotossa ja 
etenemisessä.
 
·        Viestikää hyvistä syrjimättömistä käytännöistänne potentiaalisille 
työnhakijoille ja oppilaitoksille.
 
·        Huolehtikaa, että kaikkia opiskelijoita kohdellaan työpaikalla 
järjestettävässä koulutuksessa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Varmistakaa, 
että työpaikkaohjaajat on koulutettu myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteuttamisesta.
 
·        Varmistakaa, että työpaikallanne on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien 
vaatima tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Vaikuttakaa suunnitelman 
sisältöön.
 
·        Kehittää käytäntöjänne myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta. Pohtikaa, miten voisitte vielä parantaa esimeriksi työhönottoa, 
urakehitystä, tehdä työympäristöstä kannustavan, tehdä työpaikasta 
perheystävällisemmän, ja vähentää häirintää ja kiusaamista. Usein epätasa-
arvoisia käytäntöjä perustellaan sillä, että ”meillä on aina tehty näin”, tai ”onhan 
tämä ongelmallista mutta asiaa ei voi muuttaa jostain tietystä syystä”. 
Käytäntöjä voi kuitenkin myllyttää, ja siitä on usein hyötyä, jopa etumatkaa 
muihin työnantajiin nähden.



Ammattilainen ammattilaisverkostossa  – Mitä voit tehdä segregaation 
lieventämiseksi?
 
 
·        Joitakin töitä tehdään ennemminkin ammattilaisten verkostoissa kuin 
työsuhteessa. Alaansa pohtivat nuoret tarvitsevat tietoa myös näistä töistä.
 
·        Voit tarjoutua kertoman työstäsi oppilaitoksissa, vaikka et edustaisikaan 
tiettyä työorganisaatiota.
 
·        Kun kerrot työstäsi, kuvaa minkälaisesta koulutuksesta ja taidoista on 
hyötyä työssäsi, ja mitkä ovat työsi hyvät ja huonot puolet.
 
·        Älä oleta. Esimerkiksi muiden osaamista tai kiinnostusta sukupuolen 
perusteella.



Työllisyystoimija – Mitä voit tehdä segregaation lieventämiseksi?
 
 
·        Mikäli teet ohjaustyötä, mieti, miten voisit laajentaa asiakkaidesi tietämystä 
etenkin sellaisista opiskelualoista ja töistä, jotka eivät ole heille tuttuja 
ennestään. Tieto tukee paitsi segregaation lieventämistä myös auttaa asiakkaita 
tekemään parempia valintoja.
 
·        Arvioi omia käsityksiäsi eri sukupuolista, varmista, etteivät vaikkapa 
sukupuoleen perustuvat oletukset muokkaa ohjaustasi jo etukäteen.
 
·        Arvioi käyttämääsi kieltä eri sukupuolista, eri ammateista ja tehtävistä jne.
 
·        Arvioi käyttämiäsi ohjausmenetelmiä, materiaaleja jne., jos huomaat 
stereotypioita, mieti kuinka voit purkaa niitä ohjauksessa.
 
·        Anna varsinkin maahanmuuttajataustaisille asiakkaille selkeää tietoa siitä, 
mitä mahdollisuuksia heillä on. Anna tietoa esimerkiksi siitä, kuinka opiskelualaa 
voi tarvittaessa voi vaihtaa.



Koulutuksen suunnittelija (viranomainen, opiskelijajärjestön edustaja, 
työmarkkinajärjestön edustaja, poliitikko, äänestäjä, jne.) – Mitä voit tehdä 
segregaation lieventämiseksi?
 
·        Lisää työelämästä ja eri töistä kertovia tai niihin tutustuttavia osuuksia 
peruskoulun ja lukion opetukseen valtakunnallisella tasolla.
 
·        Arvioi valtakunnallisesti toteutettujen ja tulevien koulutuksen reformien 
vaikutuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.
 
·        Tue oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua nostamalla se 
esiin eri yhteyksissä ja toivomalla siihen lisää huomiota, tukea ja vaikkapa 
valtakunnallista seurantaa.
 
·        Päivitä ja hyödynnä eri alojen koulutuksesta, töistä ja työehdoista 
nettisivuille kerättyä tietoa. Esimerkiksi seuraavat sivustot: 
https://opintopolku.fi/wp/fi/, https://www.kunkoululoppuu.fi/, 
https://www.foreammatti.fi/, https://tyoelamaan.fi/, http://www.ammattinetti.fi/, 
https://tyopaikat.oikotie.fi/palkkavertailu
 
·        Käytä sukupuolittain jaoteltua tilastotietoa päätösten tukena.



Työelämän ehtoihin vaikuttava (viranomainen, opiskelijajärjestön edustaja, 
työmarkkinajärjestön edustaja, poliitikko, äänestäjä, jne.) – Mitä voit tehdä 
segregaation lieventämiseksi?
 
 
 
·        Tue valtakunnallisen segregaation lieventämistyöryhmän perustamista.
 
·        Kerro, miksi segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen on 
sinusta ja edustamasi tahon mielestä tärkeää.
 
·        Kannata vanhemmuuden kustannusten jakamista tasan lapsen 
vanhempien työnantajien kesken.
 
·        Varmista, että hoivavastuita kantavien ihmisten (useimmiten naisten, joskin 
myös muuttuva asia) työssäkäynti on jatkossakin mahdollista ja 
hyvinvointipalvelut ovat saatavilla myös tulevaisuudessa.
 
·        Neuvottele pienipalkkaisten usein naisenemmistöisten töiden palkkausta ja 
työehtoja paremmiksi.



Sinä, jolla on läheisiä, jotka pohtivat alavalintaa – Mitä voit tehdä segregaation 
lieventämiseksi?
 
 
 
·        Kerro työstäsi koulutus- ja ammatinvalintaa pohtiville tutuillesi. Millä 
perusteella sinä valitsit oman alasi.
 
·        Kerro palkkasi ja työsi hyvät ja huonot puolet.
 
·        Ohjaa eteenpäin puhumaan muidenkin kanssa.
 
·        Älä oleta! Esimerkiksi muiden osaamista tai kiinnostusta pelkän sukupuolen 
perusteella.
 
Kannusta pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja hankkimaan tietoa niistä.



Omaa koulutus- ja ammatinvalintaasi miettivä – Mitä kannattaa ottaa 
huomioon?
 
 
·        Hanki tietoa myös siitä, mikä ei ole ennestään tuttua.
 
·        Pohdi laajasti omia kiinnostuksen kohteitasi, ei vain niitä, joita jo toteutat 
esim. harrastusten kautta.
 
·        Mieti, mitä kaikkea voisit oppia ja mistä voisit pitää.
 
·        Ota selvää palkkauksesta, työehdoista, työnkuvasta ja siitä onko töitä.
 
·        Pohdi myös omia persoonallisuustekijöitäsi: Millainen työ sopisi sinulle ja 
persoonallesi?
 
·        Juttele asiasta sekä ikätovereittesi että aikuisten kanssa – voit käydä myös 
haastattelemassa eri alojen ammattilaisia
 
·        Älä epäröi kääntyä opinto- ja uraohjausasiantuntijan puoleen
 
·        Muista unelmoida ja tehdä unelmasi toteen 😊



SEGLI-asiantuntijaryhmän toimenpidesuositukset segregaation 
lieventämiseksi. SEGLI-hankkeeen asiantuntijaryhmä koostui eri alojen 
toimijoista ja vaikuttajista. 
 
 
1.      Segregaation purku -ohjelman luominen ja toteuttaminen (samaan tapaan 
kuin samapalkkaisuusohjelma)
 
2.      Työelämän tuominen kouluihin ja oppilaitoksiin, opinto-ohjaukseen ja 
peruskoulun aineen opetukseen, ml. materiaalia opettajille segregaatiosta ja 
stereotypioiden purkamisesta
 
3.      TET-jaksojen kehittäminen segregaation lieventämisen näkökulmasta 
(esim.- yritysvierailut, yksi TET-jakso sp-eityypilliselle alalle, esittely luokassa), 
koulussa tasa-arvoyhteyshenkilö, yhteistyö myös kuntien rajat ylittäen, kirjataan 
tasa-arvosuunnitelmaan
 
4.      Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden ottaminen osaksi myös opettajien 
täydennyskoulutusta
 
5.      Hallituksen tasa-arvo-ohjelmiin vaikuttaminen yhdessä, olla aktiivinen ja 
vaatia niihin asioita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa SEGLI-hankkeesta löydät osoitteesta www.kaikkienduuni.fi sekä 
seuraamalla some-kanavia #kaikkienduuni


