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SEGLI-HANKKEEN TUOTE 

AMMATILLISEN TYÖN KEHITTÄMINEN VERKOSTOSSA 

Tuote on toimintamalli opinto-ohjaajien ja opettajien työn kehittämiseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta.  

Esimerkkinä toimintamallista on pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten, Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston, Varian ja Omnian, opinto-ohjaajille järjestetty tapaaminen, jossa käsiteltiin opinto-ohjaajien 
oman työn kehittämistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, erityisesti segregaation lieventämisen 
näkökulmasta. Tapaaminen toi esiin, että saman alan ammattilaisten kesken tapahtuva vertaiskehittäminen 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuus näkökulmien integroimiseksi omaan ammatilliseen työhön on motivoiva ja 
vaikuttava kehittämisen tapa. Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja näkemyksiä sekä arvioida oman työn 
kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia yli oppilaitosrajojen rikastaa näkökulmia asioihin ja on motivoivaa. 
Suositeltavinta on, että tapaamisia voitaisiin järjestää useampia, jotta ne voisivat muodostaa prosessin, 
jossa asioiden käsittely voisi syventyä. 

Samaa toimintamallia voidaan käyttää esimerkiksi saman opintoalan opettajien työn kehittämiseen tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.   

1. Miten kehitetty tuote edistää sukupuolten tasa-arvoa yleisesti 
 
Opinto-ohjaajien ja opettajien ammatillisen työn kehittyminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
näkökulmista vaatii heiltä aktiivista oman työn kehittämistä. Heiltä vaaditaan motivaatiota ja omaa 
panosta työnsä kehittämiseen. Motivoivat toimintamallit, joilla annetaan mahdollisuuksia ja 
tuetaan koulutuksen ammattilaisia oman työnsä kehittämisessä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
näkökulmista ovat tärkeitä sukupuolten tasa-arvon edistymiselle.  
 

2. Miten tuote lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä työmarkkinoilla/koulutuksessa? 
 
Yhteisissä keskusteluissa ammattilaisten verkostossa voidaan käsitellä konkreettisesti sukupuolen 
mukaista segregaatiota oman työn kannalta. Opinto-ohjaajien ja opettajien tietoisuus ja 
ammattitaito ottaa huomioon sukupuolen mukaista segregaatiota ja kyky segregaatiota lieventäviin 
työtapoihin on keskeistä sukupuolen mukaisen segregaation lieventämiselle koulutuksessa ja 
työmarkkinoilla. 
 

3. Onko kehitetty tuote uusi tai onko tuotteessa innovatiivisia elementtejä tai tuottaako se lisäarvoa 
olemassa olevaan tuotteeseen tai hyödynnetäänkö vanhaa tuotetta lisäarvoa tuottavalla tavalla? 
 
Saman alan ammattilaisten verkostoissa tapahtuva kehittäminen ei ole sinänsä uusi toimintatapa. 
Uutta on sen soveltaminen tavoitteellisesti opinto-ohjaajien tai opettajien työn kehittämiseen tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista yli oppilaitosrajojen. Keskeistä on, että tällainen 
ammatillinen verkostotyö voi tuoda uutta motivaatiota ja näkökulmia tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisen ymmärtämiseen osana omaa työtä. 
   

4. Miten kehitetyn tuotteen tasa-arvovaikutusten arvioidaan näkyvän hankkeen päätyttyä? 
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Pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten kesken tapaaminen käynnisti ilmeisesti jatkuvan 
verkostotyön, jota oli tauon jälkeen kaivattu eri opistoissa. Työskentelyssä tulee olemaan erilaisia 
teemoja, mutta Stadin ammattiopiston puolelta on tarkoitus ottaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
teemoja esiin jatkossakin.  Esimerkki toimintamallista julkaistaan SEGLI-hankkeen nettisivuilla. Siitä 
tiedotetaan myös muille ammatillisille oppilaitoksille sähköpostitse ja sosiaalisen median 
välityksellä.  


