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OHJEET YHDENVERTAISUUSTUTKAN KÄYTTÄJÄLLE 

Tämä Yhdenvertaisuustutka on väline arvioida ohjausalan koulutusten opetussuunnitelmia ja -sisältöjä sekä ohjaustyötä 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä segregaation purun näkökulmasta. Tutkaa voi yhtäältä käyttää ohjauksen 

koulutuksen opetushenkilöstön yhteisenä keskustelu- ja arviointivälineenä, toisaalta yksittäisen opettajan tai ohjaajan 

tukena pohtia yhdenvertaisuuden huomioimista omassa työssään.  

Yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää, että kullakin yksilöllä on yhdenvertaiset oikeudet riippumatta heidän 

sukupuolestaan, iästään, etnisyydestään, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, vammastaan tai muusta 

henkilöön liittyvästä syystä mahdollisuus saada ohjausta sekä päästä koulutukseen ja työelämään. Tutkassa kuvataan 

erojen eri ulottuvuuksia omilla värisektoireillaan. Kussakin sektorissa avataan tarkemmin ulottuvuuteen liittyviä, 

yhdenvertaisuutta haastavia esimerkki-ilmiötä.   

Tukikysymysten avulla voitte arvioida moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioimista ja käsittelyn toteutumista 

ohjauksen koulutuksen opetussuunnitelmissa sekä ohjaustyössä. Kysymykset auttavat tiedostamaan ja arvioimaan erojen 

ja eriarvoisuuksien käsittelyn nykytilaa sekä haastavat ohjaajia/opettajia kriittiseen itsereflektioon. Kysymyslauseiden 

kursivoidut sanat ovat korvattavissa toisilla vastaavilla. Asteikossa 1-5 yksi merkitsee tiedostamista suppeassa mielessä, 

kun taas numero viisi tarkoittaa laajaa ja monipuolista huomioimista ja soveltamista käytännössä. Alla esimerkki tutkan 

soveltamisesta: teemana sukupuolen moninaisuuden huomiointi ohjauksen koulutuksen opetussuunnitelmassa ja 

opettamisessa / oppilaitoksen opinto-ohjauksessa.  

Kysymys: Miten kattavasti sukupuolen moninaisuus näkyy esim. oppilaitoksen markkinointi- ja oppimateriaaleissa? 

1 = Sukupuolen moninaisuus huomioidaan vain vähänlaisesti. Materiaalit pikemminkin toistavat perinteisiä dikotomisia 

naisten ja miesten malleja (esim. nainen sairaanhoitajana, insinöörimies).   

5 = Sukupuolen moninaisuus huomioidaan materiaaleissa moninaisesti ja systemaattisesti niin kuvissa, teksteissä, 

esimerkeissä ja tehtävissä dikotomioita ja vastakkainasetteluita välttäen. Sukupuolen moninaisuus on läsnä kaikkialla, ja 

kaikissa oppiaineissa. Materiaaleja luetaan ja tarkastellaan tietoisesti moninaisten eri roolien näkökulmasta (esim. 

muunsukupuolinen, naismainen poika). 

 

  



TUKIKYSYMYKSET 

Erojen rakentumisen tiedostaminen ja 

ymmärtäminen 

Erojen puheeksi ottaminen 

 Miten tuetaan tunnistamaan yhteiskunnan 

valtarakenteita ja sosioekonomiseen asemaan ja 

ikään liittyviä hierarkioita seurauksineen? 

 Miten sukupuoli ja valkoisuus vaikuttavat 

kouluttautumiseen ja työllistymiseen? 

 Miten mahdollistetaan ohjattavien ja 

opiskelijoiden oikeus itsemäärittelyyn, niin 

sukupuolen kuin seksuaalisuudenkin suhteen? 

 Miten otetaan puheeksi jännitteiset ilmiöt kuten 

köyhyys ja vääräikäisyys? 

 Puhutaanko ilmiöistä kuten seksismistä ja 

rasismista niiden oikeilla nimillä eikä 

kiertoilmaisuksin (esim. suvaitsevaisuus, 

värisokeus)? 

 Miten onnistutaan välttämään dikotomioita ja 

vastakkainasettelua rakentavaa puhetta tai 

käsitteitä (suomalaiset-ulkomaalaiset, naiset-

miehet)? 

 

Erojen huomioiminen ja eriarvoisuuden purkaminen 

(käytännössä) 

Ohjausvalmiuksien vahvistaminen 

 Miten kattavasti sukupuolen ja etnisyyden 

moninaisuus näkyy esim. markkinointi- ja 

oppimateriaaleissa? 

 Miten yhdenvertaisesti tarjotaan samaistumisen 

mahdollisuuksia vammaisille ja LHBTIQ-

opiskelijoille? 

 Miten vakaumusta ja alueellisuutta käsitellään 

osana holistista ohjausta? 

 Miten tunnistetaan sukupuolen ja etnisyyden 

merkitys vertaisryhmien muodostumisessa? 

Miten tämä huomioidaan ohjausmenetelmien 

soveltamisessa ja opettamisessa? 

 Millaisia tiedollisia ja emotionaalisia 

valmiuksia annetaan esimerkiksi köyhyyden ja 

sateeenkaariperheiden kohtaamiseen ja niiden 

parissa työskentelyyn? 

 Millaisia valmiuksia annetaan tilanteisiin, joissa 

yksilö havaitsee esiintyvän syrjintää ym. 

epäoikeudenmukaisuutta (sekä opinnoissa että 

työelämässä)? 

 Millaisia valmiuksia annetaan 

sukupuolittuneiden valintojen tunnistamiseen, 

tutkimiseen ja tarvittaessa kyseenalaistamiseen? 
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