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1 Johdanto 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä Seinäjoen ammatti-

korkeakoulu (SeAMK) pyrkii edistämään työyhteisön ja opiskelupaikan tasa-arvoa, yhden-

vertaisuutta, moninaisuutta ja hyvinvointia. 

SeAMKin arvot ovat yrittäjähenkisyys, kansainvälisyys, SeAMK-henki ja vastuullisuus. Ar-

voja on avattu tarkemmin muun muassa seuraavasti: 

”Teemme asioita yhdessä, arvostamme toisiamme ja välitämme toisistamme. 

Toimimme avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti. Iloitsemme yhdessä menes-

tyksestä. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja ammattikorkeakoulustamme. 

Kannamme vastuuta opiskelijoiden ammattitaidosta ja työllistymisestä sekä 

maakunnan menestyksestä. Välitämme yhteisestä hyvinvoinnista ja ympäris-

töstä. Vastaamme jokainen tekemisestämme ja rohkaisemme opiskelijoita 

vastuun ottamiseen. Kehitämme osaamistamme ja jaamme tietoa muille.” 

Tasa-arvolain (609/1986) mukaisesti työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten 

tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantajan palvelussuhteessa ole-

van henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadit-

tava tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee koskea erityisesti palkkausta ja muita pal-

velussuhteen ehtoja. Vähintään joka toinen vuosi laadittavaan suunnitelmaan kirjataan 

tasa-arvoa edistävät toimet. 

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdolli-

suudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä siitä, että opetus, tutkimus ja oppi-

aineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arvioin-

tiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja 

poistamiseen. 
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Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 

syrjintää. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 

työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita nou-

datetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Yli 30 hen-

keä työllistävän työnantajan on laadittava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhden-

vertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden to-

teutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin edistääkseen yhdenver-

taisuuden toteutumista. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa edellä mainitut kaksi asiakirjaa on yhdistetty kahden 

vuoden välein päivitettäväksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Suunnitelman 

laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja Johanna Säilä-

Jokinen (pj), työsuojeluvaltuutettu, lehtori Pia Haapala, lehtori Emilia Kangas, osaamisen 

kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola, opiskelija, Opiskelijakunta SAMOn hallituksen pu-

heenjohtaja Esa Rajala, opintoasiainpäällikkö Hanna-Mari Rintala, pääluottamusmies 

(OAJ) Marja-Liisa Saariaho, opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi sekä suun-

nittelija, henkilöstöpalvelut Anne Vuorenmaa. 

2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus SeAMKissa 

Tasa-arvolain mukaisesti SeAMKissa on tehty selvitys työpaikan/oppilaitoksen tasa-arvoti-

lanteesta, erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja 

miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Tilastollinen selvitys henkilös-

tön lukumääristä on tehty vuoden 2021 henkilöstö- ja opiskelijaluvuista. 
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2.1 Henkilöstö 

Tasa-arvolain edellyttämät selvitykset naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin on 

taulukoitu sukupuolittain, nimikkeittäin, palkkaryhmittäin sekä palvelussuhteen luonteen 

mukaisesti. Lisäksi on selvitetty henkilöstön ikäjakauma (taulukot 1–7). 

Taulukko 1. Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain, tilanne 31.12.2021 (suluissa edellinen 
vuosi). 

Naiset Miehet Yhteensä 

49,0 (49,7) 45,7 (46,1) 47,9 (48,5) 

 

Taulukko 2. Päätoimisen henkilöstön henkilötyövuodet, henkilöstöryhmittäin ja sukupuolittain, 
1.1.–31.12.2021. 

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset Yhteensä 

Opetushenkilöstö 60 106 165 

TKI-henkilöstö 25 36 61 

Muu henkilöstö 28 79 106 

Yhteensä 112 220 332 

 

Taulukko 3. Määräaikaisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista henkilöstöryhmittäin, suku-
puolittain, %-osuus, 1.1.–31.12.2021. 

Henkilöstöryhmä %-osuus henkilös-
töryhmästä, koko 

henkilöstöstä 

Miehet Naiset 

Opetushenkilöstö 8 % 6 % 9 % 

TKI-henkilöstö 66 % 66 % 66 % 

Muu henkilöstö 13 % 13 % 13 % 

Koko henkilöstö 20 % 21 % 20 % 
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Taulukko 4. Kokoaikaisten ja osa-aikaisten määrä, henkilötyövuosimäärä ja %-osuus, 1.1.–
31.12.2021. 

 Miehet Naiset Yhteensä 

Kokoaikaisia 105 (94 %) 199 (90 %) 304 (92 %) 

Osa-aikaisia 7 (6 %) 22 (10 %) 29 (8 %) 

 

Taulukko 5. Kansainvälisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin, päätoimiset, henkilötyö-
vuosimäärä 1.1.–31.12.2021. 

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset Yhtensä 

Opetushenkilöstö 2,0 1,0 3,0 

TKI-henkilöstö 1,0 0 1,0 

Muu henkilöstö 1,53 0,8 2,33 

Yhteensä 4,53 1,8 6,33 

 

Taulukko 6. Keskipalkka, 31.12.2021. 

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset Yhteensä 

Opetushenkilöstö 5 302,97 4 908,81 5 055,47 

TKI-henkilöstö 3 958,16 4 110,43 4 047,35 

Muu henkilöstö 3 649,09 3 697,66 3 685,41 

Yhteensä 4 530,81 4 281,81 4 367,79 

 

Taulukko 7. SeAMKin johto ja esihenkilöt, lukumäärä 1.1.2022. 

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset 

SeAMKin johtoryhmän jäsenet 
(mukaan lukien opiskelijakunnan edustaja) 

4 5 

Koulutuspäälliköt 
(pois lukien johtoryhmän jäsenet) 

6 6 

TK-päälliköt 
(pois lukien johtoryhmän jäsenet ja koulutuspäälliköt) 

1 3 

Muut esihenkilöt 
(pois lukien johtoryhmän jäsenet, koulutuspäälliköt ja TK-päälliköt) 

3 10 
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Miesopettajien keskipalkka kuukaudessa on noin 400 euroa suurempi kuin naisopettajien. 

Selittävä tekijä on työehtosopimuksen määräys koskien saatavuuslisää, joka nostaa teknii-

kan alan ammattiaineiden opettajien palkan noin 20 % suuremmaksi kuin muilla aloilla. 

Tekniikan alan ammattiaineiden opettajista 90 % on miehiä. 

Tässä näkyy suomalaisten työmarkkinoiden voimakas segregaatio. Ammattialojen eriyty-

minen nais- ja miesaloihin on ollut pitkään tyypillistä suomalaisille työmarkkinoille. Teknii-

kan alalla miesenemmistöisyys on eriytyisen korkealla tasolla. Vaikka kokonaiskuvassa on 

viime vuosina ollut nähtävissä pientä eriytymisen vähentymistä naisten kouluttautuessa ai-

kaisempaa enemmän perinteisille miesvaltaisille aloille, muutos ei ole ollut suurta, eivätkä 

miehet ole merkittävissä määrin siirtyneet naisenemmistöisille aloille. Voimakas segregaa-

tio ei kuitenkaan ole yhteiskunnan tavoitetila, päinvastoin (Tasa-arvobarometri, 2017). 

Segregaatio rajoittaa yksilöiden valintoja, jäykistää työmarkkinoita ja estää kykyjen tehok-

kaan käytön. Ammatillisen segregaation ajatellaan selittävän myös suurelta osin naisten ja 

miesten palkkaeroa. Segregaation purku vaatii työtä monella tasolla. Sukupuolistereotypi-

oiden ja perinteisten sukupuoliroolien purkaminen on yksi keino lieventää segregaatiota. 

TKI-henkilöstön ja muun henkilöstön osalta naisten keskipalkka on suurempi kuin miesten 

keskipalkka. Selittävinä tekijöinä on mm. se, että naisia on enemmän korkeampipalkkai-

sissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Muun henkilöstön ja opettajien palkkaeroa selittää 

kuuluminen eri työehtosopimusten piiriin. 

2.2 Opiskelijat 

Tasa-arvolain edellyttämät tehdyt selvitykset naisten ja miesten lukumäärästä on taulu-

koitu tutkinto-opiskelijoiden mukaan koulutusaloittain. 
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Taulukko 8 Tutkinto-opiskelijoiden määrä v. 2021, lähde Vipunen. 

 Mies Nainen Yhteensä 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 534 (46 %) 621 (54 %) 1 155 

Maa- ja metsätalousalat 156 (43 %) 201 (57 %) 360 

Palvelualat 57 (29 %) 138 (71 %) 195 

Taiteet ja kulttuurialat 72 (28 %) 189 (72 %) 261 

Tekniikan alat 1 290 (83 %) 270 (17 %) 1 560 

Terveys- ja hyvinvointialat 213 (15 %) 1 194 (85 %) 1 407 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 45 (88 %) 6 (12 %) 51 

Yhteiskunnalliset alat 45 (33 %) 90 (67 %) 135 

Yhteensä 2 412 (47 %) 2 712 (53 %) 5 124 

 

3 Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät tavoitteet ja toimen-

piteet 

Jokaisen Seinäjoen ammattikorkeakoulun työntekijän ja opiskelijan tulee omassa toimin-

taympäristössään, omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään edistää tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden toteutumista. Jokainen on vastuussa toimiensa, käyttämiensä ilmaisujen ja 

puhetapojen syrjimättömyydestä. 
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3.1 Henkilöstöä koskevat toimintakäytänteet 

Taulukko 10. Henkilöstöä koskevat toimintakäytänteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. 

Teemat Tavoitteet Toimintakäy-
tänteet 

Vastuuhlöt Seurannan 
mittarit 

Inklusiivinen1 
johtaminen 

Jokainen työnte-
kijä kokee tule-
vansa kohdel-
luksi tasa-arvoi-
sesti ja yhden-
vertaisesti. 

Esihenkilö2 ja 
työyhteisö kohte-
levat työnteki-
jöitä tasa-arvoi-
sesti ja yhden-
vertaisesti. 

Esihenkilöt ja 
muu työyhteisö 

Henkilöstöky-
sely, kysymykset 
24, 38 ja 41 (ks. 
liite 1) 

 Henkilöstöllä tu-
lee olla tasa-ar-
voiset ja yhden-
vertaiset mah-
dollisuudet osal-
listua työhön ja 
työyhteisöön liit-
tyvien asioiden 
suunnitteluun, 
valmisteluun ja 
päätöksente-
koon. 

Henkilöstöllä on 
tasa-arvoinen ja 
yhdenvertainen 
mahdollisuus 
osallistua esim. 
työryhmien 
kautta. 

Johtoryhmä, esi-
henkilöt 

Henkilöstöky-
sely, kysymykset 
11, 19 ja 42 (ks. 
liite 1) 

Moninaisuuden 
edistäminen 

(jatkuu seuraa-
valla sivulla) 

Varmistetaan tie-
donkulku ja osal-
listumismahdolli-
suus englanniksi 
tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 

Ohjeet, henkilös-
tötilaisuuksien 
esitysmateriaalit 
jne. ovat saata-
villa myös eng-
lanniksi koko-
naan tai osittain. 

Esihenkilöt ja 
koko työyhteisö 

Materiaalit saa-
tavilla englan-
niksi (kyllä/ei) 

  

 

1 Inklusiivinen johtaminen tarkoittaa osallistavaa ja monimuotoista johtamista, sen tavoitteena on, että erilai-
sen identiteetin omaavat ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, hyödyllisiä ja tervetulleita työyhteisön jäse-
niä. 
2 Seinäjoen ammattikorkeakoulun ohjeistuksissa, opintojaksokuvauksissa jne. käytetään esihenkilöstä myös 
termiä esimies. Kyse on synonyymeista. Tässä dokumentissa käytetään kuitenkin selkeyden vuoksi syste-
maattisesti käsitettä esihenkilö 
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Moninaisuuden 
edistäminen 

(jatkuu edelli-
seltä sivulta) 

Verkkopalvelut 
ovat helppokäyt-
töisiä ja niiden 
sisältö on ym-
märrettävää 
(saavutettavat) 
kaikille.  

Saavutettavuus-
tiimin tuella var-
mistetaan, että 
verkkopalvelut 
ovat saavutetta-
vat 

Esihenkilöt, saa-
vutettavuustiimi, 
koko henkilöstö 

Sisällöllisesti ja 
teknisesti saavu-
tettavien verkko-
sivujen osuus 
kaikista 
SeAMKin verk-
kosivuista  

 Työ- ja oppimis-
ympäristö on 
sekä sosiaali-
sesti että fyysi-
sesti esteetön. 

Työ- ja oppimis-
ympäristöjä pyri-
tään kehittä-
mään esteettö-
miksi, huomioi-
den erilaiset 
käyttäjät. 

Hallintojohtaja, 
kiinteistö- ja tie-
tohallintopääl-
likkö 

Esteettömyys-
kartoitukset tehty 
(kyllä/ei) 

Henkilöstöky-
sely, kysymys 32 
(ks. liite 1) 

Syrjinnän ja häi-
rinnän ennalta-
ehkäisy 

Seinäjoen am-
mattikorkeakou-
lussa on nollato-
leranssi kaiken-
laiseen syrjin-
tään, kiusaami-
seen ja häirin-
tään. 

Häirintään ja syr-
jintään puutu-
taan välittömästi. 

Koko henkilöstö, 
johtajat, esihen-
kilöt, työsuojelu-
päällikkö ja -val-
tuutetut 

Henkilöstöky-
sely, kysymys 25 
(ks. liite 1) 

Työn ja perhe-
elämän yhteen-
sovittaminen 

Huomioidaan 
työntekijöiden 
työuran eri vai-
heiden sekä työn 
ja muun elämän 
yhteensovittami-
nen. 

Työntekijöillä on 
mahdollisuus 
mm. liukuvaan 
työaikaan, osa-
aikatyöhön, etä-
työhön, vapaa-
jaksojen siirtoi-
hin lukuvuoden 
aikana, vuorotte-
luvapaaseen, 
työtehtävien tila-
päiseen muok-
kaamiseen jne. 
yhdenvertaisten 
periaatteiden 
mukaisesti. 

Esihenkilöt Henkilöstöky-
sely, kysymys 48 
(ks. liite 1) 

 Kaiken ikäisillä 
työntekijöillä on 
riittävät voimava-
rat työn tekemi-
seen 

Sovelletaan ak-
tiivisesti ikäohjel-
massa todettuja 
toimenpiteitä.  

Kehitetään per-
heystävällisyyttä 
sekä käytän-
nöissä että kult-
tuurin tasolla. 

Esihenkilöt Henkilöstöky-
sely, kysymykset 
16 ja 48 (ks. liite 
1) 
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Palkkaus Palkkauksessa 
noudatetaan 
tasa-arvoisuu-
den ja yhdenver-
taisuuden peri-
aatteita. 

Palkkaus määrit-
tyy tehtävän 
vaativuuden, 
osaamisen ja 
työsuorituksen 
perusteella. 
Palkkausjärjes-
telmää kehite-
tään. 

Johtajat, esihen-
kilöt 

Palkkatilastot 

Henkilöstöky-
sely, kysymys 41 
(ks. liite 1) 

Osaamisen ke-
hittäminen ja 
uralla etenemi-
nen 

Henkilöstöä ja 
henkilöstön 
osaamista kehi-
tetään tasa-ar-
voisesti, yhden-
vertaisesti ja syr-
jimättömästi. 

Kaikille työnteki-
jöille pidetään 
vuosittaiset kehi-
tyskeskustelut, 
joissa käydään 
läpi työtekijän 
osaamista ja 
osaamisen kehit-
tämistarpeita. 

Esihenkilöt, 
työntekijät 

Henkilöstöky-
sely, kysymys 1, 
5, 10 ja 41 (ks. 
liite 1) 

  Käytössä on 
mm. tenure track 
-malli, jonka kri-
teerit on tarkasti 
kuvattu. 

Johtajat, esihen-
kilöt 

 

Rekrytointi Sekä sisäisiä 
että ulkoisia 
työnhakijoita ar-
vioidaan tasa-ar-
voisesti ja syrji-
mättömästi. 

Sisäisistä ja ul-
koisista rekry-
tointi-ilmoituk-
sista tiedotetaan 
koko henkilös-
tölle. 

SeAMK Henki-
löstöpalvelut 
sekä SeAMK 
Viestintä ja 
markkinointi 

Rekrytointi-ilmoi-
tuksista tiedo-
tettu (kyllä/ei) 

  Rekrytointipro-
sessiin on sel-
keät ohjeistuk-
set. 

SeAMK Henki-
löstöpalvelut 

Ohjeistukset 
ajan tasalla ja 
kaikkien tarvitse-
vien saatavilla 
(kyllä/ei) 

  SeAMK Henki-
löstöpalvelut 
osallistuu rekry-
tointiprosessei-
hin. 

SeAMK Henki-
löstöpalvelut 

SeAMK Henki-
löstöpalvelut 
osallistunut rek-
rytointiprosessei-
hin (kyllä/ei) 
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3.2 Henkilöstöä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2023 

Taulukko 11. Henkilöstöä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 

Teemat Toimenpiteet Vastuuhlöt Aikataulu Resurssit Seurannan 
mittarit 

Inklusiivinen 
johtaminen 

Sovitaan tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suustyön or-
ganisoimi-
sesta 
SeAMKissa. 

YT-neuvotte-
lukunta ja hal-
lintojohtaja 

Vuosi 2022 Ei erillisre-
surssia 

Toimintakäy-
tänteistä 
sovittu 
(kyllä/ei) 

 Käynnistetään 
sovitulla ta-
valla tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suustyö 
SeAMKissa 

Nimetyt vas-
tuuhenkilöt 
(ks. edellinen 
toimenpide-
kohta) 

2022 Tarkentuu 
työn ede-
tessä, arvioitu 
työmäärä yh-
teensä noin 2 
viikkoa 

Toiminta 
käynnistynyt 
(kyllä/ei) 

 Kehitetään ra-
portointia ja 
seurantaa 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suussuunni-
telman toi-
menpiteiden 
toteutumisen 
sekä tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suustilanteen 
ja sen johta-
misen seuraa-
miseksi. 

Osaamisen 
kehittämisen 
päällikkö, hal-
lintojohtaja ja 
laatupäällikkö 
(hyödyntävät 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suus asian-
tuntijaa) 

 

2022–2023 Arvioitu työ-
määrä yh-
teensä noin 1 
kuukausi 

Seurattavat 
mittarit määri-
telty (kyllä/ei) 

Tiedonkeruu 
toteutunut 
(kyllä/ei) 

Tulosten ra-
portointi 
(esim. BI-jär-
jestelmän 
kautta toteutu-
nut (kyllä/ei) 

 Kehitetään ja 
toteutetaan 
Seinäjoen 
ammattikor-
keakoulun 
viestintää si-
ten, että viral-
lisessa kielen-
käytössä luo-
vutaan suku-
puolittuneesti 
painottuneista 
termeistä 
(esim. esimies 
tai asiamies) 

Viestintä- ja 
markkinointi-
päällikkö (+ 
SeAMK Vies-
tintä ja mark-
kinointi) 
Tehtävänimik-
keiden osalta 
SeAMKin joh-
toryhmä ja 
tarvittaessa 
hallitus 

2022– 
kevät 2023 

Arvioitu työ-
määrä yh-
teensä noin 1 
viikko (lähinnä 
tekstien 
muokkaami-
seen tarvit-
tava aika) 

Viralliset do-
kumentit päi-
vitetty siten, 
että sukupuo-
littuneesti pai-
nottuneista 
termeistä on 
luovuttu 
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Monimuotoi-
suuden edis-
täminen 

Järjestetään 
monimuotoi-
suuskoulu-
tusta 
(Ks. kohta 
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusosaami-
sen vahvista-
minen.) 

– – – – 

 Toteutetaan 
systemaatti-
sen suunnitel-
man mukai-
sesti esteetö-
myyskartoi-
tuksia kiinteis-
töissä, joissa 
SeAMK toimii. 

Hallintojoh-
taja, kiinteistö- 
ja tietohallin-
topäällikkö 
(mahdollisesti 
opiskelijayh-
teistyönä tai 
ulkopuolisena 
palveluhan-
kintana) 

Syksystä 
2022 alkaen 
(jatkuen seu-
raavina vuo-
sina) 

Suunnitteluun 
ja koordinoin-
tiin tarvittava, 
arvioitu koko-
naistyöaika 
noin 2 työpäi-
vää / vuosi + 
lisäksi toteu-
tus opiskelija-
työpanoksella 
(noin 1 viikko) 
tai vaihtoeh-
toisesti osto-
palveluna 

Niiden 
SeAMKin käy-
tössä olevien 
kiinteistöjen 
osuus, joissa 
esteettömyys-
kartoitus on 
tehty (%) 

Kartoituksen 
yhteydessä 
esiin noussei-
den kehittä-
mistoimenpi-
teiden toteu-
tus käynnisty-
nyt (kyllä/ei) 

Syrjinnän ja 
häirinnän en-
naltaehkäisy 

Päivitetään, 
täydennetään 
ja täsmenne-
tään tarvitta-
essa 
SeAMKin syr-
jintää ja häi-
rintää koske-
via ohjeistuk-
sia (esim. 
Huonon koh-
telun estämi-
nen -toiminta-
ohje sekä 
Varhaisen 
tuen malli). 

Työsuojelu-
päällikkö (+ 
työsuojelutoi-
mikunta) 

Vuosi 2022 –
kevät 2023 

Arvioitu koko-
naistyömäärä 
noin 2 työviik-
koa 

Toteutunut 
(kyllä/ei) 

 Kehitetään 
väyliä (esim. 
anonyymit il-
moituskana-
vat), jotka roh-
kaisevat työn-
tekijöitä ilmoit-
tamaan ha-
vaitsemas-
taan syrjin-
nästä ja häi-
rinnästä. 

Hallintojoh-
taja, työsuoje-
lupäällikkö ja 
tietosuojavas-
taava 

Vuosi 2023 Arvioitu koko-
naistyömäärä 
noin 4 työpäi-
vää 

Toteutunut 
(kyllä/ei) 
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Työn ja 
perhe-elämän 
yhteensovitta-
minen 

Luodaan malli 
(sisältäen 
mm. riittävän 
perehdytyk-
sen ja/tai 
mentoroinnin), 
jolla voidaan 
tukea van-
hempainva-
paajaksolta 
töihin palaa-
vaa työnteki-
jää. 

Osaamisen 
kehittämisen 
päällikkö, 
suunnittelija, 
henkilöstöpal-
velut, hallinto-
johtaja yhteis-
työssä tasa-
arvo- ja yh-
denvertaisuus 
asiantuntijan 
sekä työter-
veyshuollon 
kanssa 

Vuosi 2023 
(mallin luomi-
nen ja tes-
taus) 

Arvioitu tarvit-
tava työaika-
resurssi yh-
teensä noin 1 
työviikko 

Toteutunut 
(kyllä/ei) 
Ensimmäisiltä 
käyttäjiltä ke-
rätty palaute, 
jonka perus-
teella mallia 
voidaan kehit-
tää edelleen 

 Selkeytetään 
ja yhdenmu-
kaistetaan 
SeAMKin käy-
tänteitä työso-
pimuslain 4. 
luvun 7. pykä-
lässä mainit-
tujen poissa-
olotilanteiden 
osalta sekä 
viestitään 
niistä. 

Hallintojohtaja Vuosi 2022 Ei erillisre-
surssia (kuu-
luu hallinto-
johtajan nor-
maaliin tehtä-
väkuvaan) 

Toteutunut 
(kyllä/ei) 

Palkkaus SeAMK osal-
listuu osin 
kansalliseen 
työelämän 
segregaation 
purkuhank-
keeseen (THL 
ja STM). 

Hallintojoh-
taja, työsuoje-
lupäällikkö   

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suus asian-
tuntija  

 

Vuosi 2022 Arvioitu koko-
naistyöaika 
noin 2 työpäi-
vää 

 

Rekrytointi Pilotoidaan 
anonyymia 
rekrytointia. 

Hallintojoh-
taja, suunnit-
telija, henki-
löstöpalvelut, 
pilottikoh-
teen/-kohtei-
den esihen-
kilö(t) 

Lukuvuosi 
2022–2023 

Arvioitu koko-
naistyöaika 
noin 1 työ-
viikko 

Lisäksi mah-
dollisen järjes-
telmähankin-
nan hinta 

Toteutunut 
(kyllä/ei) 
Pilottikokei-
lusta kerätty 
palaute 
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Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusosaami-
sen vahvista-
minen 

Valmistellaan 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusasioita 
koskevia hen-
kilöstökoulu-
tuksia. 

Osaamisen 
kehittämisen 
päällikkö, 
SeAMK Aka-
temian oh-
jausryhmä  

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suus asian-
tuntija 

Kevät 2022 Arvioitu koko-
naistyöaika 
noin 3 työpäi-
vää 

Syksyn 2022 
koulutustar-
jonnassa ole-
vien tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suuskoulutus-
ten määrä 

 Toteutetaan 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusasioita 
koskevia hen-
kilöstökoulu-
tuksia osana 
SeAMK Aka-
temian koulu-
tustarjontaa. 

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suus asian-
tuntija 

Syksystä 
2022 alkaen 

Ostopalvelut 
yhteensä noin 
3 000 euroa 

Toteutuneiden 
koulutusten 
määrä 

Koulutuksiin 
osallistunei-
den työnteki-
jöiden määrä 
(% henkilös-
töstä) 

Henkilöstölle on koottu SeAMKin intraan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevia toiminta-

ohjeita, kuten Huonon kohtelun estäminen toimintaohje, Psykososiaalinen kuormittuminen 

työssä – ennaltaehkäisy tunnistaminen ja haittojen korjaaminen, Ikäohjelma sekä Varhai-

nen tukeminen. 
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3.3 Opiskelijoita koskevat toimintakäytänteet 

Taulukko 12. Opiskelijoita koskevat toimintakäytänteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. 

Teemat Tavoitteet Toimintakäytänteet Vastuuhenkilöt Seurannan 
mittarit 

Opiskelijaksi hakeu-
tuminen 

(jatkuu seuraavalla 
sivulla) 

Opiskelijaksi hakeu-
tuvia kohdellaan 
tasa-arvoisesti ja yh-
denvertaisesti 

Opiskelijaksi hakeu-
tuville annettavassa 
informaatiossa huo-
mioidaan tasapuoli-
sesti erilaiset opiske-
lijakandidaatit. Saa-
tavilla olevat erityis-
järjestelyt ja mukau-
tukset viestitään sel-
keästi 

Opintoasiainpäällikkö 
ja opiskelijaksi ha-
keutumiseen liitty-
vään viestintään 
osallistuvat  

Tutkintolautakun-
taan tulevien 
asiaa koskevien 
valitusten määrä. 
Tavoitteena on, 
ettei tule valituk-
sia tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuu-
teen liittyen 

  Hakukokeiden käy-
tännöt ja niistä tie-
dottaminen sekä 
koko hakumenettely-
prosessi suunnitel-
laan inklusiivisiksi3) 

Opintoasiainpääl-
likkö ja opiskeli-
jaksi hakeutumi-
seen liittyvään 
viestintään osal-
listuvat 

 

  Opiskelijavalinnoissa 
kaikilla opiskelijaksi 
pyrkivillä on yhden-
vertaiset mahdolli-
suudet osoittaa 
osaamisensa. 

Opintoasiainpääl-
likkö 

 

  

 

3 Inklusiivisuus merkitsee sitä, että erilaisen identiteetin omaavat ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, hyö-
dyllisiä ja tervetulleita yhteisön jäseniä, se tarkoittaa myös sitä, ettei ketään suljeta ulos vahingossa syyn ta-
kia, joka voi liittyä esimerkiksi esteellisyyteen tai kulttuuriin. 
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Opiskelijaksi ha-
keutuminen 

(jatkuu edelliseltä 
sivulta) 

 Opiskelijavalin-
noissa ei sovel-
leta syrjiviä valin-
taperusteita. Yh-
teishaussa nou-
datetaan valta-
kunnallisia opis-
kelijavalintaa kos-
kevia suosituksia 
ja ohjeita, joihin 
on sisäänraken-
nettu yhdenver-
tainen ja lä-
pinäkyvä hakijoi-
den kohtelu 

Opintoasiainpääl-
likkö 

 

  Varmistetaan, 
että opiskelija-
markkinoinnissa 
käytetyt kuvat ja 
opiskelijatarinat 
edistävät moni-
naisuutta. 

Viestintä ja mark-
kinointi 

 

Opetus ja ohjaus 

(jatkuu seuraavalla 
sivulla) 

Opiskelijoiden moni-
naisuus otetaan huo-
mioon opetuksessa 
ja ohjauksessa 

Opetusmuotojen mo-
nimuotoistaminen 
sekä monipuolisten 
opetusmenetelmien 
käyttö, esimerkiksi: 

• Ympärivuotisen 
opetuksen kehittä-
minen (mm.Cam-
pusonline) 

• Opinnollistaminen 

• Verkko-opetuksen 
lisääminen ja sen 
laadun tarkkailu 
(eAMK-laatukritee-
rit). 

Osaamisalajohtajat, 
opetuksen kehittä-
mispäällikkö, koulu-
tuspäälliköt, YAMK-
yliopettajat, opetus-
henkilöstö 

Verkkototeutus-
ten määrä kai-
kista opintojak-
soista lisääntyy 
vuosittain 
(kyllä/ei) 

Campusonline-
opintojen määrä 
opintopisteinä 
kasvaa (kyllä/ei) 
(Vuosittain asete-
taan SeAMK-ta-
soinen ja tutkinto-
ohjelmakohtainen 
tavoitetaso ns. 
yhteistyöopinto-
jen opintopiste-
määrille,) 

Opinnollistettujen 
opintojaksojen 
määrä kasvaa 
vuosittain 
(kyllä/ei) 

SeAMKin opiske-
lijabarometrin ky-
symys/kysymyk-
set tasa-arvoi-
suuden ja yhden-
vertaisuuden ko-
kemisesta ope-
tuksessa ja oh-
jauksessa 
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Opetus ja ohjaus 

(jatkuu edelliseltä 
sivulta) 

Lisätään opiskeli-
joiden tietoisuutta 
erilaisuudesta ja 
moninaisuudesta 

Opetuksessa ja 
ohjauksessa pyri-
tään purkamaan 
sukupuolistereo-
tyyppisiä uramal-
leja. 

Opetushenkilöstö  

  SeAMKin yhteiset 
perusopinnot ja 
VV-opinnoissa ai-
heeseen liittyvää 
tarjontaa 

Osaamisalajohta-
jat, opetuksen ke-
hittämispäällikkö, 
koulutuspäälliköt 

Yhteisissä perus-
opinnoissa erilai-
suuteen ja moni-
naisuuteen liitty-
vää tarjontaa 
(kyllä/ei) 

VV-opinnoissa 
erilaisuuteen ja 
moninaisuuteen 
liittyvää tarjontaa 
(kyllä/ei) 

  Kansainvälisyys-
juonne opetus-
suunnitelmissa 

Koulutuspäälliköt, 
kansainvälisyys-
päällikkö, opetuk-
sen kehittämis-
päällikkö 

Englanninkielisen 
opetuksen ja/tai 
materiaalin 
määrä lisääntyy 
tutkinto-ohjel-
missa (kyllä/ei) 

Kuinka monessa 
opetussuunnitel-
massa on näky-
vissä ns. kan-
sainvälisyysik-
kuna (lukumäärä 
ja sen lisääntymi-
nen) 

 Oppimateriaalit ja 
opetussisällöt ovat 
tasa-arvoisia ja yh-
denvertaisia 

Oppimateriaaleissa 
hyödynnetään päivi-
tettyjä materiaaleja, 
jotka ovat sensitiivi-
siä moninaisuudelle 
(ei käytetä asenteelli-
sia tai stereotyyppi-
siä ilmaisuja sisältä-
viä materiaaleja ja 
opetussisältöjä) 

Opetushenkilöstö SeAMKin opiske-
lijabarometrin ky-
symys/kysymyk-
set tasa-arvoi-
suuden ja yhden-
vertaisuuden ko-
kemisesta ope-
tuksessa ja oh-
jauksessa  

  Oppimateriaalit ovat 
saavutettavia 

Opetushenkilöstö  
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Opiskeluympäristö Opiskeluympäristö 
on tasa-arvoinen ja 
yhdenvertainen kai-
kille’ 

Pyrimme luo-
maan esteettö-
män opiskelu-
ympäristön kai-
kille, tarkoittaen 
fyysisen tason 
lisäksi myös 
psyykkistä ja 
sosiaalista es-
teettömyyttä. 

Hallintojohtaja 

Opetuksen kehittä-
mispäällikkö 

Opiskelijakunnan 
Skopo-kysely 

SeAMKin opis-
kelijabarometrin 
tulokset opiske-
luympäristöstä 

Opiskelijafooru-
mit 

AVOP-kyselyn tu-
lokset opiskeluym-
päristöstä vuosit-
tain 

  Tasa-arvo ja yh-
denvertaisuus-
suunnitelma on 
julkinen asiakirja 
ja sen sisällöistä 
tiedotetaan aktii-
visesti opiskeli-
joille.  

Hallintojohtaja Tasa-arvo ja yh-
denvertaisuus-
suunnitelma on 
julkisesti nähtä-
villä ja siitä on tie-
dotettu opiskeli-
joille (kyllä/ei) 

  Päivitetty esteet-
tömyys- ja saavu-
tettavuussuunni-
telma 

Opetuksen kehit-
tämispäällikkö, 
ammatillinen eri-
tyisopettaja 

Esteettömyys- ja 
saavutettavuus-
suunnitelma on 
päivitettynä tutus-
tuttavissa 
(kyllä/ei) 

  SeAMKin opiskeluhy-
vinvoinnin toiminta-
suunnitelma 
1.1.2022 – 
31.12.2024 

Opetuksen kehit-
tämispäällikkö 

Opiskeluhyvin-
voinnin toiminta-
suunnitelman to-
teutumisen seu-
ranta vuosittain 
opetuksen johto-
ryhmässä 

  YTHS:n opiskelu-
yhteisötyö konk-
retisoituu mm. 
opiskeluympäris-
töjen tarkastuk-
sina ja niiden joh-
dosta tehtyinä toi-
menpiteinä, asi-
antuntijatoiminta-
jana ja hyvinvoin-
tikampanjoina. 

YTHS:n terveystyö-
ryhmässä toimivat 
SeAMKin henkilöstön 
edustajat 

Määräajoin toteu-
tettavien opiske-
luympäristöjen 
tarkastusten tu-
lokset 

 Toimimme kah-
della kielellä 
(suomi ja eng-
lanti). 

Tiedotus ja ohjeet jul-
kaistaan myös eng-
lanniksi. 

Koko henkilöstö Tiedotteet ja oh-
jeet julkaistu 
myös englanniksi 
(kyllä/ei) 
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Kiusaamisen, syrjin-
nän ja häirinnän eh-
käisy 

(jatkuu seuraavalla 
sivulla) 

SeAMkissa on 
nollatoleranssi 
kaikenlaiseen 
syrjintään, kiu-
saamiseen ja häi-
rintään 

Havaittuun kiu-
saamiseen, syr-
jintään tai häirin-
tään puututaan 
välittömästi. 

Koko henkilöstö SAMO:n Skopo-
kysely  

SeAMKin opiske-
lijabarometrin ky-
symykset kiusaa-
misen, syrjinnän 
ja sukupuolisen 
häirinnän kokemi-
sesta  

AVOP-kyselyn tulok-
set ohjauksesta, tuki-
toimista ja opiskelu-
tyytyväisyydestä 

  Häirintäyhdys-
henkilöiden aktii-
vinen toiminta 

SAMO  

 Syrjintäuhan alai-
suudessa olevien 
kouluttautumis- ja 
työllistymismah-
dollisuuksia pa-
rannetaan 

Opintojen ja ura-
suunnittelun oh-
jauksessa huomi-
oidaan opiskeli-
joiden erilaisuus 
ja pyritään aktiivi-
sesti tukemaan 
erityisesti syrjin-
täuhan alaisuu-
dessa olevien 
opiskelijoiden 
urasuunnittelua 
(myös opetus-
suunnitelman si-
sällöissä). Teho-
kas ohjaaminen 
oikeaan auttamis-
muotoon ja oppi-
laitoksen tukitoi-
met 

Opinto-ohjaajat, 
ammatilliset eri-
tyisopettajat ja 
ryhmänohjaajat 
sekä muu ope-
tushenkilöstö 

 

  Pyritään selvittä-
mään opintonsa 
keskeyttäneiden 
keskeyttämisen 
syitä ja paikanta-
maan mahdolliset 
tasa-arvo-ongel-
mat (aloilla, 
joissa on tunnis-
tettu sukupuolten 
välistä segregaa-
tiota). 

Ammatilliset eri-
tyisopettajat ja 
opinto-ohjaajat 
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Kiusaamisen, 
syrjinnän ja häi-
rinnän ehkäisy 

(jatkuu edelliseltä 
sivulta)) 

Esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta pa-
rannetaan 

Esteetön toimin-
taympäristö 

Koko henkilöstö SeAMKin opiske-
lijabarometri 

  Päivitetty opiske-
lijoiden esteettö-
myys- ja saavu-
tettavuussuunni-
telma 

Opetuksen kehit-
tämispäällikkö 

Päivitetty esteet-
tömyys- ja saavu-
tettavuussuunni-
telma on saata-
vissa (kyllä/ei) 

Henkilöstön koulutus 
opiskelijoiden yhden-
vertaisuuden ja tasa-
arvon edistämiseksi 

Lisätään tietoisuutta 
erilaisuuteen ja moni-
naisuuteen liittyen 
niin, että se heijastuu 
opetuksessa ja opis-
kelijoiden kohtaami-
sessa. 

SeAMK Akatemian 
koulutukset, jotka jul-
kaistaan puolivuosit-
tain4 

SeAMK Akatemian 
ohjausryhmä 

Järjestettyjen koulu-
tusten luku-
määrä/vuosi 

 

3.4 Opiskelijoita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2023 

Taulukko 11. Opiskelijoita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 

Teemat Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Aikataulu Resurssit Seurannan mit-
tarit 

Opiskelijaksi ha-
keutuminen 

(jatkuu seuraa-
valla sivulla) 

VeTek-hank-
keen (Vetoa 
tekniikan 
aloille) tulos-
ten hyödyntä-
minen. 

Opiskelijapal-
velut ja hank-
keen projekti-
päällikkö (H. 
Myllymäki) 

Hanke päättyy 
31.8.2022 

Projektikoordi-
naattorin työpa-
nos (250 tuntia) 

Tuloksia on pys-
tytty hyödyntä-
mään (kyllä/ei) 

  

 

4 Ks. myös taulukon 11 toimenpidekohta ”Toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita koskevia henkilöstökoulutuk-
sia osana SeAMK Akatemian koulutustarjontaa”. 
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Opiskelijaksi ha-
keutuminen 

(jatkuu edelli-
seltä sivulta) 

Induktiosil-
mukan pai-
kantaminen 
tai hankkimi-
nen ja käyt-
tömahdolli-
suuksien 
selvittämi-
nen 

Ammatilli-
nen erityis-
opettaja 

Kevät 2022  Induktiosil-
mukka on 
käytettä-
vissä 
(kyllä/ei 

Opetus ja ohjaus 

(jatkuu seuraa-
valla sivulla) 

Opetusmuo-
tojen moni-
puolistami-
nen on ope-
tuksen alu-
eella keskei-
nen toimen-
pide: sen tu-
lee ilmetä 
kaikkien tut-
kinto-ohjel-
mien toimen-
pidesuunni-
telmissa 
(edistää opis-
kelun, työn ja 
perhe-elä-
män yhteen-
sovittamista) 

Osaamisala-
johtajat, ope-
tuksen kehit-
tämispääl-
likkö koulu-
tuspäällikkö, 
YAMK-yli-
opettaja, 
koko opetus-
henkilöstö 

Toimenpide-
suunnitelmat 
valmiina hel-
mikuussa 
2022 

Vuodelle 2022 
osoitettu strate-
giarahaa non-
stop-verkko-
opintojaksojen 
pilotointiin    10 
000 €, muutoin 
kuuluu toimijoi-
den vastuuhenki-
löiden toimenku-
vaan 

Verkkototeu-
tusten pro-
sentuaalinen 
määrä kai-
kista opinto-
jaksoista li-
sääntyy 
(kyllä/ei) 

Suoritettujen 
Campusonline-
opintojen määrä 
opintopisteinä 
kasvaa (kyllä/ei) 

Opinnollistettujen 
opintojen määrä 
kasvaa (kyllä/ei) 

 Kotikansain-
välistymisen 
edistäminen 
opetussuun-
nitelmatasolla 
ja käytän-
nössä 

Opetuksen kehit-
tämispäällikkö, 
koulutuspäälliköt 

Seuraavat 
opetussuun-
nitelmat jul-
kaistaan tam-
mikuussa 
2023 

Kuuluu vas-
tuuhenkilön 
normaaliin 
toimenku-
vaan 

Onko kan-
sainvälistymi-
nen edistynyt 
opetussuun-
nitelmatasolla 
(kyllä/ei) ja 
käytännössä 
esim. koti-
kansainvälis-
tymisen muo-
dossa 
(kyllä/ei) 

 SeAMKin 
opiskelijaba-
rometriin lisä-
tään kysymys 
tasa-arvon ja 
yhdenvertai-
suuden toteu-
tumisesta 
opetuksessa 
ja opetusjär-
jestelyissä 

Opetuksen 
kehittämis-
päällikkö yh-
teistyössä 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suus asian-
tuntijan 
kanssa 

Kyselylomak-
keiden tarkis-
tus kevät 
2022 ja ai-
neistonkeruu 
syksyllä 2022 

Arvioitu suun-
nitteluaika 
yhteensä 
noin 1 työ-
päivä 

Kysymys li-
sätty (kyllä/ei) 
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Opetus ja ohjaus 

(jatkuu edelli-
seltä sivulta 
ja jatkuu seu-
raavalle si-
vulle) 

Opiskelijaba-
rometrin 
AVOP-kyse-
lyn ja uraseu-
rantakyselyn 
tasa-arvoon 
ja yhdenver-
taisuuteen 
liittyvien ky-
symysten tar-
kastelu tut-
kinto-ohjel-
missa. 

Koulutuspääl-
liköt 

Tulosten saa-
vuttua ke-
väällä 2022 
ja 2023 

Kuuluu vas-
tuuhenkilöi-
den toimen-
kuvaan 

Kyselyiden 
tulokset tasa-
arvon ja yh-
denvertaisuu-
den kokemi-
sen osalta 
käsitelty tut-
kinto-ohjel-
missa 
(kyllä/ei) 

 Tarkastellaan 
opetussuun-
nitelmassa 
opintojakso-
jen nimiä 
tasa-arvon ja 
yhdenvertai-
suuden näkö-
kulmasta 
(esim. Tule-
vaisuuden 
esimiestyö -
opintojakso) 

Koulutuspääl-
liköt 

Seuraava 
opetussuun-
nitelmatyö, 
jonka tulok-
sena opetus-
suunnitelmat 
julkaistaan 
1/2023 

 Nimitarkas-
telu tehty 
(kyllä/ei) 

 Digitaalisen 
saavutetta-
vuuden työ-
ryhmän te-
kemä kaksi-
vuotinen työ 
jalkautetaan 
saavutetta-
vuusvastaa-
van koordi-
noimaksi 
SeAMKin 
normaaliksi 
toiminnaksi 
(saavutetta-
vuustyö-
ryhmä laatii 
mallin). Nimi-
tetään saavu-
tettavuusvas-
taava. 

Digitaalisen 
saavutetta-
vuuden työ-
ryhmä ja 
SeAMKin joh-
toryhmä 

Uuden mallin 
aloitus 
1.9.2022 

Digitaalisen 
saavutetta-
vuuden vas-
tuuhenkilölle 
määritellään 
mallin laatimi-
sen yhtey-
dessä 
1.9.2022 
mennessä re-
surssi/kk 

On luotu saa-
vutettavuus-
työlle nor-
maalin toi-
minnan malli 
(kyllä/ei) ja 
nimitetty Digi-
taalisen saa-
vutettavuu-
den vastuu-
henkilö 
1.9.2022 
mennessä 
(kyllä/ei) 
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Opetus ja ohjaus 

(jatkuu edelli-
seltä sivulta) 

Tarkastel-
laan, miten 
asiaa käsitel-
lään urasuun-
nittelun opin-
tojen ja opin-
tojen ohjauk-
sen yhtey-
dessä 

Opetuksen 
kehittämis-
päällikkö 
(ops-työn yh-
teydessä) 

Syksy 2022   

Opiskeluympä-
ristö 

Induktiosil-
mukan käyt-
tömahdolli-
suuksien sel-
vittäminen 

Ammatillinen 
erityisopet-
taja 

Kevät 2021  Voidaanko in-
duktiosilmukkaa 
käyttää 
SeAMKissa tar-
vittaessa riittä-
vän joustavasti 
(kyllä/ei) 

 Hyödynne-
tään Yhden-
vertaisuutta 
korkeakoului-
hin -hank-
keen 2021–
2023 suosi-
tuksia ja työ-
kaluja yhden-
vertaisuus-
työn toteutta-
miseksi yh-
teistyössä 
opiskelija-
kunta 
SAMO:n 
kanssa  

Opetuksen 
kehittämis-
päällikkö, 
SAMO 

2023 Kuuluu vas-
tuuhenkilöi-
den toimen-
kuvaan. Arvi-
oitu työaika 
noin 5 päi-
vää. 

On saatu 
edelleenkehi-
tettyä proses-
seja mahdol-
lisissa yhden-
vertaisuus-
työssä 

Kiusaamisen, 
syrjinnän ja 
häirinnän eh-
käisy 

Tarkistetaan, 
että ano-
nyymi ilmoit-
tamisjärjes-
telmä 
SAMO:n häi-
rintäyhdys-
henkilöille on 
käytössä ja 
toimii 

SAMO Kevät 2022  Anonyymi il-
moittamisjär-
jestelmä toi-
mii ja on käy-
tössä 
SAMO:lla 
(kyllä/ei) 
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Henkilöstön 
koulutus 
opiskelijoiden 
yhdenvertai-
suuteen ja 
tasa-arvon 
edistämiseksi 

Opettajia 
koulutetaan 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suustee-
moista. 

SeAMK Aka-
temia Tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suus asian-
tuntija 

2022–2023 Resursointi 
on otettu 
huomioon 
Taulukon 11 
toimenpide-
kohdassa 
”Toteutetaan 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusasioita 
koskevia 
henkilöstö-
koulutuksia 
osana 
SeAMK Aka-
temian koulu-
tustarjontaa”. 

Järjestetty 
vähintään 
yksi koulutus 
opetushenki-
löstölle 
(kyllä/ei) 

 Erityisesti 
urasuunnitte-
lua pitäville 
opettajille/oh-
jaajille tarjo-
taan koulu-
tusta tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suus tee-
moista (mm. 
segregaatio, 
sukupuoliste-
reotypiat) 

SeAMK Aka-
temia Tasa-
arvo- ja yh-
denvertai-
suus asian-
tuntija 

2022–2023 Resursointi 
on otettu 
huomioon 
Taulukon 11 
toimenpide-
kohdassa 
”Toteutetaan 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suusasioita 
koskevia 
henkilöstö-
koulutuksia 
osana 
SeAMK Aka-
temian koulu-
tustarjontaa”. 

Järjestetty 
vähintään 
yksi pienem-
mälle ryh-
mällle suun-
nattuja koulu-
tuksia tasa-
arvosta ja yh-
denvertaisuu-
desta 
(kyllä/ei) 

Muut toimen-
piteet 

(jatkuu seu-
raavalle si-
vulle) 

Huolehditaan 
opiskelijoiden 
esteettö-
myys- ja saa-
vutettavuus-
suunnitelman 
päivityksestä 

Opetuksen 
kehittämis-
päällikkö, 
ammatillinen 
erityisopet-
taja 

2023 Yhdelle am-
matilliselle 
erityisopetta-
jalle on mää-
ritelty 
SeAMK-ta-
soiseen es-
tettömyys- ja 
saavutetta-
vuustyöhön 
resurssi (50–
100 h) 

Esteettö-
myys- ja saa-
vutettavuus-
suunnitelma 
on päivitetty 
2023 
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Muut toimen-
piteet 

(jatkuu edelli-
seltä sivulta) 

Hyödynne-
tään Yhden-
vertaisuutta 
korkeakoului-
hin -hank-
keen 2021–
2023 suosi-
tuksia kiusaa-
misen ja häi-
rinnän ehkäi-
semiseksi 
sekä sen 
tuottamia työ-
kaluja yhden-
vertaisuus-
työn toteutta-
miseksi 
(esim. mah-
dolliseen häi-
rintään liitty-
vien proses-
sien edel-
leenkehittä-
minen) 

Opetuksen 
kehittämis-
päällikkö, 
SAMO (erit. 
häirintäyh-
dyshenkilöt  

2022–2023 Tehdään 
osana nor-
maalia työtä, 
arvioitu työ-
aika noin 5 
työpäivää. 

SeAMKissa 
on vuoden 
2023 lopussa 
selkeät pro-
sessit mah-
dollisissa häi-
rintätilan-
teissa  

  KUTO-hank-
keen (Kuraat-
toripalveluista 
tukea opintoi-
hin) hyödyn-
täminen pal-
veluihin oh-
jaamisessa 

Korkeakoulu-
kuraattori 
(hanke), 
hankkeen 
projektipääl-
likkö ja ope-
tuksen kehit-
tämispääl-
likkö 

Hanke ajalla 
7.3.2022–
30.6.2023 

Hankeraha 
110 000 € 

Syksyllä 
2023 
SeAMKilla on 
malli ja pro-
sessi, miten 
opiskelijoille 
mahdolliste-
taan kuraat-
toripalvelut 
tai ohjaus nii-
hin (kyllä/ei) 

 Selvitetään 
unisex-ves-
sojen määrä 
ja mahdolli-
nen lisätarve 
(esim. lyhy-
ellä kyselyllä 
opiskelijoille) 

SAMO Syksy 2022  Kysely on to-
teutettu vuo-
den 2022 ai-
kana 
(kyllä/ei) 

Opiskelijoille on koottu yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevia toimintaohjeita Intraan, 

mm. esteettömyys- ja saavutettavuussuunnitelma ja sen seuranta sekä opiskeluhyvinvoin-

nin toimintasuunnitelma. 

Joka kolmas vuosi toteutettava opiskelijabarometri on tärkeä opiskelijoiden kokeman yh-

denvertaisuuden ja tasa-arvon mittaristo, jonka kysymyksiä on syytä kohdentaa vielä 
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nykyistä paremmin tätä aluetta kartoittavaksi. Ammattikorkeakoulujen vuosittain toteutetta-

vassa valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä (AVOP) on tasa-arvoa ja yhdenver-

taisuutta käsitteleviä kysymyksiä. Lisäksi monissa tutkinto-ohjelmissa järjestetyt opiskelija-

foorumit tarjoavat hyvät mahdollisuudet käsitellä opiskelijoiden ajatuksia yhdenvertaisuu-

den ja tasa-arvon kokemisesta. 

4 Seuranta 

4.1 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toteutumista arvioitaessa hyödynnetään mm. työyhtei-

sökyselyn ja opiskelijabarometrin tuottamia aineistoja sekä henkilöstö- ja opiskelijahallin-

non raportteja. 

Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja ilmapiiriä koskeva henkilöstökysely toteutetaan päätoimi-

selle henkilöstölle 2–3 vuoden välein. Kyselyssä kartoitetaan henkilöstön arvioimana muun 

muassa johtamista ja esihenkilötyötä, työn hallintaa, toimintakulttuuria, työskentelyedelly-

tyksiä, osallisuutta. Muun muassa henkilöstökyselyn avulla pyritään kehittämään työyhtei-

söä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi.  

Opiskelijat vastaavat joka kolmas vuosi SeAMKin opiskelijabarometriin. Säännöllistä seu-

rantaa on tehty vuodesta 2000 alkaen, mikä mahdollistaa aikavertailun. SeAMK saa vuo-

sittain monipuolista arvosta tietoa valtakunnallisesta valmistuneiden kyselystä (AVOP), 

jossa tarkastellaan monia opintojen laatuun ja opiskeluviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä, jotka 

linkittyvät osittain myös yhdenvertaisuuskysymyksiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta SAMO toteuttaa lisäksi joka toinen vuosi Skopo-kyselyn. 
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4.2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2023 toteutumi-

nen 

YT-neuvottelukunnan tehtävänä on seurata suunnitelman toteutumista ja huolehtia siitä, 

että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ajantasainen. Suunnitelma tarkistetaan 

joka toinen vuosi. Henkilöstöbarometri, opiskelijabarometrit ja henkilöstötilinpäätösaineisto 

ovat keskeiset seurantatyökalut tasa-arvokysymyksiä arvioitaessa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on sekä opiskelijoiden että henkilöstön nähtä-

villä SeAMKin intranet-sivustolla. 
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Liite 1: Henkilöstökyselyn tutkimuskysymykset 

Työmotivaatio 

1 1 Työni on haastavaa ja mielenkiintoista 

2 Työni on henkisesti raskasta ja stressaavaa 

3 Tunnen, että saan työlläni aikaan jotain hyödyllistä 

4 Työpanokseni on yhtiömme kannalta tärkeä 

5 Työnantaja tukee ammatillista kehittymistäni 

6 Olen viime aikoina harkinnut työnantajan vaihtoa 

Työn hallinta 

7 Tiedän mitä minulta työssäni odotetaan 

8 Osastoni tavoitteet ovat minulle selvät 

9 Saan tehdä työhöni liittyviä päätöksiä riittävän itsenäisesti 

10 Saan riittävästi palautetta toiminnastani 

11 Esimieheni on kiinnostunut ideoistani ja aloitteistani 

Työskentelyedellytykset 

12 Saan tarvittavan tiedon hoitaakseni työni hyvin 

13 \Usein on epäselvää, kuka mistäkin asiasta päättää 

14 Palkkatasoni on mielestäni kilpailukykyinen 

15 Osastoni työvälineet ovat asianmukaiset 

16 Työkuorma osastollani on pysynyt yleensä kohtuullisena 
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Viestintä ja osallistaminen 

17 Tieto kulkee osastollamme hyvin 

18 Osastollamme on hyvä yhteishenki 

19 Osastomme ihmisillä on mahdollisuus osallistua ja tehdä aloitteita 

20 Olemme osastollamme valmiit tekemään tarvittaessa enemmän kuin meiltä nor-

maalisti odotetaan 

21 Osastomme työntekijät jakavat aktiivisesti tietämystään ja osaamistaan työtovereil-

leen 

22 Uskon, että osastollamme ryhdytään toimenpiteisiin tämän kyselyn tulosten perus-

teella  

Esimiestyö 

23 Esimieheni luottaa alaisiinsa 

24 Voin vapaasti esittää näkemykseni esimiehelleni, vaikka olisinkin eri mieltä hänen 

kanssaan 

25 Esimiehelläni on rohkeutta tarttua ongelmiin tarvittaessa 

26 Esimieheni antaa tunnustusta hyvistä työsuorituksista 

27 Perehdyttäminen uusiin työtehtäviin hoidetaan osastollamme  

Tehokkuus ja joustavuus 

28 Työt on järjestetty osastollamme hyvin 

29 Osastomme toiminta on tehokasta 

30 Osastollamme pyritään jatkuvasti löytämään entistä parempia toimintatapoja 

31 Osastomme työntekijät pystyvät tarpeen vaatiessa joustavasti omaksumaan uusia 

menettelytapoja 

32 Työskentely-ympäristöön kiinnitetään osastollamme riittävästi huomiota 

33 Yhtiömme periaatteita ja arvoja noudatetaan osastomme päivittäisessä toiminnassa 

hyvin 
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Työnantajakuva 

34 Yhtiömme on viime aikoina kehittynyt oikeaan suuntaan 

35 Olen hyvin selvillä yhtiömme arvoista ja päämääristä 

36 Yhtiömme arvot ja päämäärät ovat mielestäni tavoittelemisen arvoisia 

37 Uskon, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme erinomaisia tuotteita/palveluita 

38 Yhtiömme kohtelee työntekijöitään reilusti ja tasapuolisesti 

39 Olen valmis suosittelemaan yhtiötämme työnantajana 

40 Yhtiömme tulevaisuus näyttää valoisalta 

Johtamiskulttuuri 

41 Yhtiössämme palkitaan työsuorituksista oikeudenmukaisesti 

42 Yhtiössämme kuullaan henkilöstöä tehtäessä heitä koskevia päätöksiä 

43 Yhtiömme strategia ja tulevaisuuden näkymät on viestitty henkilöstölle hyvin 

44 Luotan ylimmän johdon kykyyn tehdä yhtiömme kannalta oikeita päätöksiä 

45 Yhtiössämme tehdyt muutokset on toteutettu hyvin 

Toimintakulttuuri 

46 Päätöksenteko yhtiössämme on tehokasta 

47 \Liika byrokratia ja muodollisuus haittaavat yhtiömme toimintaa 

48 Yhtiömme huolehtii riittävästi henkilöstön työhyvinvoinnista 

49 \Yhtiössämme liikkuu liikaa huhuja 

50 Yhteistyö muiden osastojen kanssa on sujuvaa 


