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SEGLI-HANKKEEN TUOTE 

TASA-ARVOAGENTIT 

Tuote on toimintamalli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Se 
soveltuu erityisesti isoihin oppilaitoksiin ja organisaatioihin. 

Esimerkkinä toimintamallin kehittämisessä on toiminut Stadin ammatti- ja aikuisopisto. SEGLI-hankkeen 
tukemana tehdyssä kehittämistyössä opistossa tehtiin johtopäätös, että pelkkä keskitetysti opistotasolla 
tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämis- ja suunnittelutyö ei riitä. Tarvitaan toimijat eli agentit 
ison opiston kaikille kampuksille ja heidän kauttaan yhteydet kaikkiin toimipaikkoihin, jotta vuorovaikutus 
toimisi alhaalta ylös ja ylhäältä alas.  

Tasa-arvoagentit toimivat kukin omassa toimintaympäristössään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
lähettiläinä, tiedon välittäjinä ja keskustelujen herättäjinä. Samalla tasa-arvoagentit yhdessä muodostavat 
oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän, joka päivittää oppilaitoksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman, tukee sen jalkauttamista kaikille kampuksille ja toimipaikkoihin ja seuraa sen 
toteutumista. Agentit tuovat suunnitelman päivitystyöhön ison opiston kaikkien kampusten näkökulman. 
Isolle oppilaitokselle on ominaista, että sen eri toimipaikat ovat erityisesti opiskelijan kannalta heidän 
kokemansa oppilaitos ja eri toimipaikoille ja ammattialoille on kehittynyt erilaisia toimintakulttuureja, jotka 
on osattava ottaa huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.  Tarvitaan paljon vuorovaikutusta ja 
viestintää opiston eri tasojen ja alojen välillä, jotta tasa- arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen juurtuisi 
eri puolille isoa organisaatiota. 

1. Miten kehitetty tuote edistää sukupuolten tasa-arvoa yleisesti 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö tarvitsee organisaatioissa aina toimintarakenteita.  Isot 
organisaatiot asettavat työlle omat haasteensa.  Pelkkä keskustasolla nimetty tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusryhmä ei tuota elävää kehittämistyötä organisaation eri tasoilla ja toimipaikoissa. 
Tarvitaan toimintamallia, jossa asetetaan toimivaltaisia toimijoita organisaation eri puolille ja 
toisaalta yhdistetään näiden toimijoiden näkemykset ja työ koko organisaatiota koskevaan 
suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Tasa-arvoagentit – toimintamalli täyttää nämä vaatimukset. 
  

2. Miten tuote lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä työmarkkinoilla/koulutuksessa? 
 
Työ sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventämiseksi tarvitsee oppilaitoksissa ja muissa 
organisaatioissa tehokkaita ja mielekkäitä toimintarakenteita. Tasa-agentit on yksi erityisesti isoihin 
organisaatioihin sopiva toimintamalli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön, joka kohdistuu 
keskeisesti sukupuolen mukaisen segregaation lieventämiseen. 
  

3. Onko kehitetty tuote uusi tai onko tuotteessa innovatiivisia elementtejä tai tuottaako se lisäarvoa 
olemassa olevaan tuotteeseen tai hyödynnetäänkö vanhaa tuotetta lisäarvoa tuottavalla tavalla? 
 
Toimintamallissa on innovatiivisia elementtejä, koska tavallisin tapa organisoida tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyötä on ollut isoissakin organisaatioissa keskustasolle nimetty tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyöryhmä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelu ja jalkauttaminen 
ylhäältä alaspäin toimii huonosti isoissa organisaatioissa. Tasa-arvoagentit – toimintamalli yhdistää 
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agenttien aktiivisen toimijuuden organisaation eri tasoilla ja puolilla koko organisaatiota koskevaan 
suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Näin vaikuttaminen toiminnan perustasoilla ja koko 
organisaatiota koskeva kehittämistyö ovat koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. – Tämä on 
toimintamallin innovatiivinen elementti.  
 
 

4. Miten kehitetyn tuotteen tasa-arvovaikutusten arvioidaan näkyvän hankkeen päätyttyä? 
 
Tasa-arvoagentit – toimintamalli kuvataan SEGLI-hankkeen nettisivuilla ja siitä levitetään tietoa 
erityisesti ammatillisille oppilaitoksille, jotka ovat tyypillisesti isoja organisaatioita, sähköpostitse ja 
sosiaalisen median välityksellä. 


