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SEGLI-HANKKEEN TUOTE 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS SISÄLLE OPINTOIHIN 

Tuote on toimintatapa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ammatillisissa oppilaitoksissa.  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen voidaan viedä sisälle opintoihin ammatillisen oppilaitoksen 
eri opintoaloilla. Esimerkkinä toimintatavasta SEGLI-hankkeessa toteutettiin Stadin ammattiopiston tasa-
arvoviikon 2018 viestintä osana viestinnän opiskelijoiden opintoja heidän opettajiensa ohjauksella. 
Opiskelijat osallistuivat yhdessä opettajiensa kanssa työpajaan, jossa laadittiin viestintäsuunnitelma tasa-
arvoviikolla maaliskuussa 2018 sekä toteutettiin viestintää laatimalla julisteita sekä toteuttamalla some-
viestintää. Opiskelijoiden tehtävänä oli myös viestinnän sisältöteemojen konkreettinen suunnittelu, jossa 
he joutuivat pohtimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuskysymysten ilmenemistä omassa opistossa. Kokemus 
tästä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen käsittelytavasta osoittautui todella onnistuneeksi. 
Toiminnalliset tavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn sopivat hyvin ammatillisten 
oppilaitosten opintoihin.  

Vastaavalla tavalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä voidaan käsitellä ammatillisen koulutuksen 
opinnoissa muillakin opintoaloilla. Mahdollisuudet on helpompi nähdä viestinnän tai yhteiskuntaopin 
opetuksessa, mutta yhteyksiä ja mahdollisuuksia teemojen käsittelyyn voidaan löytää muistakin 
opintoaineista, kun niitä lähdetään tietoisesti kehittämään. 

 

1. Miten kehitetty tuote edistää sukupuolten tasa-arvoa yleisesti 
 
Konkreettiset toimintamallit tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ammatillisessa 
koulutuksessa ovat tärkeitä tasa-arvon edistymiselle ylipäänsä yhteiskunnassa. Niillä voi olla 
monitahoista vaikutusta sekä yksittäisille opiskelijoille että eri ammattikulttuurien kehittymiselle 
työelämässä. 
 

2. Miten tuote lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä työmarkkinoilla/koulutuksessa? 
 
Sukupuolen mukaisen eriytymisen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittely ylipäänsä 
osana ammatillisia opintoja on yksi hyvä keino sukupuolen mukaisen segregaation lieventämiseen. 
Tarvitaan konkreettisia esimerkkejä tämän toimintatavan toteuttamisesta, jotta sitä alettaisiin 
laajemmin soveltaa. 
 

3. Onko kehitetty tuote uusi tai onko tuotteessa innovatiivisia elementtejä tai tuottaako se lisäarvoa 
olemassa olevaan tuotteeseen tai hyödynnetäänkö vanhaa tuotetta lisäarvoa tuottavalla tavalla? 
 
Tuotteen innovatiivisuus on siinä, että voidaan osoittaa konkreettisesti, miten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen voidaan sisällyttää opintoihin ammatillisessa koulutuksessa. 
Opetushallituksen opas perusopetukseen Tasa-arvotyö on taitolaji sisältää esimerkkejä tasa-arvon 
edistämisestä opetuksessa peruskoulun eri oppiaineissa. Ammatillinen koulutus tarvitsee 
kannustavia esimerkkejä omasta toimintaympäristöstään.  
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4. Miten kehitetyn tuotteen tasa-arvovaikutusten arvioidaan näkyvän hankkeen päätyttyä? 
 
Esimerkki toimintamallista julkaistaan SEGLI-hankkeen nettisivuilla. Siitä tiedotetaan myös muille 
ammatillisille oppilaitoksille sähköpostitse ja sosiaalisen median välityksellä. Stadin 
ammattiopistossa toimintatapaa pyritään levittämään päivitettävän tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman avulla. 


