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LOPPURAPORTIN TAUSTALOMAKE 

ESR, Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

SEGLI-hankkeen tuote 

Toimintamalli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen vapaassa sivistystyössä – Kaukametsän 
opisto Kajaani  
 

1. Miten kehitetty tuote edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa yleisesti? 

Kajaanissa alkoi v. 2016 laajempi kuntatason tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö. Kajaanin kaupunki teki tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisesti suunnitelman, jossa on kolme osaa; henkilöstöä koskeva, 

palveluja koskeva ja oppilaitoksia koskeva. Tämä tuote keskittyy oppilaitosten ja tarkemmin 

perusopetuksen ja vapaan sivistystyön toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 

tekoprosessiin vv-2016-2019. Peruskivi työlle luotiin kaupungin sitouduttua tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyöhön, siihen sitoutettiin kaikki perusopetuksen koulut ja vapaa sivistystyö.  

Kaupungin johto tuki prosessia perustamalla työtä tukevan ja johtavan ohjausryhmän, jossa oli jäseniä sekä 

kouluista rehtori Soili Luukkonen ja oppilaanohjaaja Jari Haapavaara, kaupungin opetustoimen hallinnosta 

maahanmuuttotyön koordinaattori Jenni Kettunen, vapaasta sivistystyöstä  apulaisrehtori Sini Sarén  ja 

SEGLI-hankkeesta hankkeen johtaja Marja-Leena Haataja ja asiantuntija Eija Leinonen KoulutusAvain OYstä. 

Jokaisesta oppilaitoksesta nimettiin yhdyshenkilöt (kaksi). Heille järjestettiin hankkeen puitteissa teemaan 

liittyvää ja toiminnallisen suunnitelmatyötä tukevaa koulutusta ja kehittämistehtäviä, johon oli 

käytettävissä ns. kiky-aikaa. Yhdyshenkilöiden tehtävänä on ollut myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

valtavirtaistaminen omassa oppilaitoksessa. Koulutusten tukena oli myös koulukohtaista konsultointia, 

oppaita, kyselylomakkeita ja muuta tukimateriaalia. 

Samanaikaisesti vapaan sivistystyön Kaukametsän opisto teki omaa toiminnallista tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Opistossa oli oma työryhmä, joka vastasi kyselyn tekemisestä sekä 

henkilökunnalle että opiskelijoille ja myös suunnitelman valmistelusta. Siltä pohjalta valittiin myös opiston 

kehittämiskohteet.  

Kaukametsän opistossa opettaville opettajille tehdään vuosittain uusi perehdyttämisopas, johon kootaan 

työsuhteen ja opettamisen kannalta tärkeitä asioita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön myötä tähän 

oppaaseen otettiin mukaan myös tämä näkökulma yhtenä opettajuuteen perehdyttävänä asiana. Opiston 

perehdyttämisoppaassa on esitelty opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön keskeiset painopistealueet 

sekä opistossa toimiva työryhmä (jäsentiedot päivitetään oppaan päivittämisen yhteydessä). 

Perehdyttämisoppaassa on myös linkki opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka löytyy 

opiston sivulta. Perehdyttämisopas ei ole julkinen asiakirja, vaan se on opistossa opettavien opettajien 

käyttöön tehty ja intranetissä oleva asiakirja. 

Kaukametsän opiston tuntiopettaja oli jatkokouluttautumassa ja hän teki omana ylemmän 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään tuntiopettajien sitouttamiseen liittyvän kehittämissuunnitelman. 

Tässä työssä pohdittiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmaa opiston tuntiopettajien 

näkökulmasta. Opiston opettajista suurin osa on tuntiopettajia. Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: 

https://www.theseus.fi/handle/10024/129518/browse?type=author&value=Salomäki%2C+Henna  

https://www.theseus.fi/handle/10024/129518/browse?type=author&value=Salomäki%2C+Henna
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2. Miten tuote lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä työmarkkinoilla/koulutuksessa? 

Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on saumattomasti kulkenut rinta rinnan ja hyvässä 

yhteistyössä Kajaanin perusopetuksen kanssa. Työhön asetettu ohjausryhmä on mahdollistanut 

kehittämisorientoituneen yhteistyön, joka on tukenut myös elinikäisen oppimisen tavoitteita. Vapaan 

sivistystyön piirissä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ei ole vielä kovin yleistä ja siksi 

Kaukametsän opiston työ on uraauurtavaa ja laajalla ja rohkeilla palvelukonseptillaan tukee koko väestön 

sivistystyötä.  Työryhmässä opistoa on edustanut opiston vararehtori.   

 

3. Onko kehitetty tuote uusi tai onko tuotteessa innovatiivisia elementtejä tai tuottaako se lisäarvoa 

olemassa olevaan tuotteeseen tai hyödynnetäänkö vanhaa tuotetta lisäarvoa tuottavalla tavalla? 

SEGLI-hankkeen taustalla on aikaisemmat kokemukset, on siirrytty askelia eteenpäin. On oivallettu, että työ 

tarvitsee edetäkseen kunnan/organisaation sitoutumista, tukea ja resursseja. Segregaation lieventämistä ei 

pidä jättää yksilöiden valintojen varaan vaan siihen tulee sitouttaa kaikki organisaatiot ja toimijat. 

Kajaanissa on ollut myös tiivis koulujakin/vapaata sivistystyötä sitouttava yhteistyö- vertaistuki, joka on 

ollut työtä rikastuttava. Toiminnan tulokset ovat myös Kajaanin kaupungin nettisivuilla. 

 

4. Miten kehitetyn tuotteen tasa-arvovaikutusten arvioidaan näkyvän hankkeen päätyttyä? 

Hankkeen päättyessä neuvotellaan miten Kajaanin kaupunki jatkaa oppilaitosten tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyötä Kajaanissa. Yhteisvalinnan tuloksia voidaan seurata. 

 

Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on aina nähtävillä virtuaalijulkaisuna 

opiston internetsivuilla osoitteessa: 

http://www.isoverstas.fi/virtuaalijulkaisu/index2.php?get_content=1511864596  

 

Suunnitelma päivitetään ensi lukuvuoden aikana, ja uusi kysely toteutetaan opistossa 2020 keväällä. 

Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoontuu jatkossakin tarvittaessa tai vähintään kaksi 

kertaa vuodessa. Tuntiopettajien ja opiskelijoiden kanssa tehtävä tiedottaminen jatkuu edelleen. 

Kurssikuvausten tarkempi tarkastelu toteutetaan keväällä 2019, jolloin suunnitellaan lukuvuoden 2019-

2020 kurssitarjonta. Tässä tarkastelussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on yksi tarkasteltavista 

asioista. 
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