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1 Tasa-arvotyön lähtökohdat 
 

Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välistä syrjimättömyyttä (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). 

Tasa-arvolain muuttaminen (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014) laajensi 

syrjinnän kiellot koskemaan mm. myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuoli-

identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista 

esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 8.) 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan syrjimättömyyttä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 8; Sisäasiainministeriö 2010, 32). Henkilöä 

voidaan syrjiä kahden tai useamman syyn perusteella, jolloin kyseessä on moniperusteinen syrjintä. Yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo eivät siksi ole toisistaan erillisiä, vaan saattavat kietoutua toisiinsa syrjintätilanteessa.  

Oamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tässä luvussa esiteltäviin lainsäädännön kohtiin ja muihin 

valtakunnallisiin linjauksiin sekä Oamkin strategiaan, opiskelijapalautteesta nousseisiin asioihin sekä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustilanteen yleiseen kartoitukseen. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutuminen opiskelijavalintojen, opetuksen järjestämisen, oppimiserojen sekä opintosuoritusten arvioinnin osalta, sekä 

syrjinnän ehkäisemisen näkökulma. Tämä suunnitelma on tehty erityisesti Oamkin opiskelijoille ja kaikille opiskelijoiden kanssa 

toimiville ja siinä on huomioitu sekä tasa-arvon että yhdenvertaisuuden edistäminen. 

1.1  Tasa-arvolaki 
 

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Lain 

tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014 § 1.) Se velvoittaa ammattikorkeakoulun laatimaan tasa-

arvosuunnitelman, joka sisältää  

– selvityksen ammattikorkeakoulun tasa-arvotilanteesta 

– tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 

– arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista 

 

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta 

suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 

muuttamisesta 1329/2014 § 5 a.) 

Tasa-arvolain mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja 

opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen 

(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014 § 5 a). Myös sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tulee ennaltaehkäistä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti (Laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014 § 6 c). Koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että tytöillä 
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ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus 

ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 

muuttamisesta 1329/2014 § 5). 

1.2  Ammattikorkeakoululaki 

 

Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijoiden valinta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään 

ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin järjestetään korkeakoulujen yhteishaussa (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 

§ 28, Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 257/2015 § 28 a). Ammattikorkeakoulu päättää opiskelijavalinnan perusteista. 

Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin 

on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 257/2015 § 28.) 

Ammattikorkeakoululain lakimuutoksen (257/2015 § 28 b) mukaan ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että eri 

hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta 

kohtuuttoman erilaisiksi. Lain mukaan ammattikorkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavista opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista 

korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa tai ovat ottaneet opiskelupaikan 

vastaan kevätlukukaudella 2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, mutta eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa. 

Säädöksessä mainitaan tilanteet, jolloin opiskelupaikkoja ei tarvitse erikseen varata. Ammattikorkeakoulun tulee turvata 

asianmukainen mahdollisuus päästä koulutukseen myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille.  

Opiskelijavalinnassa käytetään hakijan hakuvaiheessa ilmoittamia tietoja. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes 

haussa käytetyt todistukset on tarkistettu ja todettu asianmukaisiksi. Opiskelijavalinnan yhteiset käytänteet on määritelty 

ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa.  

Tasa-arvon toteutumiseen liittyy toimintaympäristön esteettömyys. Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 26) mukaan hakijan 

”terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida 

ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, 

jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin 

poistaa.” Ammattikorkeakoulun tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja 

muita edellytyksiä opintoihin liittyy.  

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 57) mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua 

opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei 

saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Laissa säädetään myös muista 

oikaisuvaatimusten käytänteistä. 

1.3 Yhdenvertaisuuslaki 

 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014 § 15) mukaan koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on 

tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi 
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yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja 

palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 

joutuneen oikeusturvaa. Lain 8 § syrjinnän kiellon mukaan: ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 

vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Syrjintä on kielletty riippumatta 

siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän 

lisäksi yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 

(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 8.) Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella 

epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta. Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö 

saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 10 ja § 13.) 

Koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 

yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat 

ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on 

huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Ammattikorkeakoulun on varattava opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. 

(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 6.)  

1.4 Oamkin strategian linjaukset 

 

Vahvistetun Oamkin strategian 2017–2020 (Ammattikorkeakoulun hallitus 2016) mukaan visiona on olla pohjoisen Suomen 

johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Oamkin strategisista linjauksista ainakin opetuksen laatuun 

panostaminen, opintojen joustavoittaminen ja toteutustapojen moninaistaminen, opinto-ohjauksen tehostaminen, digitalisaation 

edistäminen ja hyödyntäminen sekä kansainvälisyyteen panostaminen luovat pohjaa myös tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnittelulle. Kyseiset asiat on mainittu strategiassa seuraavasti: 

– Laadukas ja vetovoimainen opetus varmistetaan jatkuvan kehittämisen avulla ja aluetta palvelevaa tki-toimintaa 

vahvistetaan panostamalla valittuihin painoaloihin. 

– Opintoja nopeutetaan ja joustavoitetaan lisäämällä monimuotototeutuksia, mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu 

sekä tehostamalla opinto-ohjausta. Hakeutumista amk-opintoihin nopeutetaan tiivistämällä yhteistyötä toisen asteen 

kanssa. 

– Oamkin kansainvälistyminen varmistaa opiskelijoille globalisoituvan työelämän ja kansainvälistyvän väestörakenteen 

edellyttämät valmiudet. Kansainvälistymistä edistetään työelämäyhteistyöllä sekä tarjoamalla riittävä määrä 

englanninkielistä opetusta. 

– Digitalisaation edistämiseen ja hyödyntämiseen liittyvässä kehittämisessä tavoitellaan eKampus-konseptin 

ohjaamana laajaa vaikuttavuutta uudistuvan ammattikorkeakoulun opettajuuden kehittymisessä sekä koulutuksen 

toteutustavoissa. 

 

Strategiassa on esitelty myös muut linjaukset, Oamkin arvot, tehtävä ja painoalat sekä strategian toteuttaminen. 
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1.5 Opiskelijakyselyn tasa-arvo-osion tulokset 

 

Vuonna 2016 toteutettiin opiskelijakysely, jossa pyydettiin palautetta palveluyksiköiden tarjoamista palveluista. Opiskelijakyselyn 

taustakysymysten sukupuoli-kohtaan lisättiin ”Nainen” ja ”Mies” vastausvaihtoehtojen lisäksi ”Muu” ja ”En halua määritellä”. 

Tämän tarkoituksena oli viestiä siitä, että Oamkissa hyväksytään kaikki sukupuolet. Nämä kohdat valinneita oli yhteensä 1,85 % 

vastaajista. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 2375. 

Kyselyyn sisällytettiin oma osionsa tasa-arvokysymyksille, jotka koskivat eriarvoisuuden ja häirinnän kokemuksia sekä 

tietoisuutta tasa-arvoon liittyvistä yhteystahoista. Osiossa sai myös kertoa avoimesti muista mahdollisista asioista tai huomioista 

tasa-arvoon liittyen, jotka vaativat toimenpiteitä tai parantamista. 

Liitteenä 1 on tasa-arvo-osion vastausten webropol-raportti, josta on poistettu suorat avoimet vastaukset. Avoimista 

vastauksista on kuitenkin koottu pääteemat tähän lukuun ja tarkemmin niitä on eritelty liitteessä 1. Avoimista vastauksista 

nousset asiat on otettu mukaan, jos ne on mainittu vähintään kaksi (2) kertaa. Seuraavaksi esitellään kootusti kyselystä 

nousseet keskeiset tulokset.  

Kysyttäessä Oletko joutunut korkeakouluyhteisössä eriarvoiseen asemaan, eniten vastauksia oli kohdassa ”En ole” (89,64 %). 

Viisi (5) eniten valittua syytä eriarvoiseen asemaan joutumiselle olivat ”Muu syy”, ”Mielipide”, ”Ikä”, ”Sukupuoli” ja 

”Oppimisvaikeudet”. ”Muu syy”-kohdan valinneet (3,71 %) olivat kokeneet joutuvansa eriarvoiseen asemaan mm. alla esiteltyjen 

asioiden takia.  

 Opiskelijoiden erilainen kohtelu 

– Muun kuin normaalin yhteishaun kautta tulleet opiskelijat, esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-

opiskelijaksi päässeet tai siirto-opiskelijat 

– Opiskelijat, jotka suorittavat opintoja monimuoto-opiskelijana, etänä tai muilla eri tavoilla henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman mukaan 

 Eriarvoisuutta esimerkiksi tiedotuksessa, ohjauksessa ja ryhmään mukaan pääsyssä 

 Mahdollisuuksia esimerkiksi luentojen kuuntelemiseen tai materiaalin saamiseen jälkeenpäin toivottiin 

– Tiettyjen opiskelijoiden suosiminen 

– Koulutus- tai työkokemustaustaan liittyvä eriarvoinen kohtelu, esimerkiksi ammattikoulutaustaa koettiin arvostettavan 

enemmän kuin lukiotaustaa 

– Erilaisten opetustyylien käyttäminen; kaikkia ei saisi laittaa samaan muottiin 

 

 Erilaisten elämäntilanteiden huomiointi 

– Eri paikkakunnalla asuvat 

– Perheelliset  

 Enemmän etäopiskelumahdollisuuksia sekä huomiointi lukujärjestyksiä tehdessä 

 

 Vaikeudet ryhmäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyen 
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Kysyttäessä Millaisessa tilanteessa tai asioissa olet kohdannut eriarvoisuutta, eniten vastauksia oli kohdassa ”En ole 

huomannut eriarvoisuutta esiintyvän missään tilanteissa” (79,92 %). Viisi (5) eniten valittua eriarvoista tilannetta tai asiaa olivat 

”Opetustilanteissa”, ”Ryhmätöissä”, ”Opiskeluryhmässä”, ”Opintosuoritusten arvioinnissa” ja ”Harjoittelussa”.  

Kysymykseen Oletko kokenut seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, melkein kaikki vastanneet valitsivat 

vaihtoehdon ”En ole” (98,86 %). Pieni osa opiskelijoista oli kuitenkin sellaista kokenut joko henkilökunnan (0,51 %) tai 

opiskelijoiden (0,84 %) taholta. 

Kysymykseen Jos kohtaat tasa-arvoon liittyvää eriarvoisuutta tai seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, niin tiedätkö 

keneen tai mihin tulee olla yhteydessä, eniten vastattiin ”Luulen tietäväni” (44,13 %). Vastausvaihtoehto ”En” valittiin toiseksi 

eniten (35,58 %) ja ”Kyllä” vähiten (20,29 %).  

Avoimen palautteen kysymykseen Tasa-arvoon liittyvä asia tai muu huomio, joka vaatii toimenpiteitä tai tilanteen parantamista, 

oli 182 vastaajaa. Seuraavat pääteemat vastauksista on nostettu esiin:  

– Opettajien tulisi kohdella opiskelijoita tasavertaisesti 

– Arviointi kaikille samanlaiseksi 

– Eri elämäntilanteiden huomioiminen opiskelussa 

– Opettamisen ja ohjauksen tasapuolisuus 

– Hyvän opiskeluympäristön luominen kaikille 

– Naisten ja miesten tasavertainen kohtelu 

– Yleiset asenteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

– Yhteystahot selvästi esille 

 

Opiskelijakyselyn tasa-arvoa koskevista tuloksista nousseet teemat otetaan käsiteltäviksi mm. eri työryhmissä ja niitä pyritään 

kehittämään palautteen mukaisesti. 

1.6 Sukupuolisegregaatio ja ikäjakauma Oamkissa 

 

Selvitys Oamkin sukupuolijakaumasta ja ikäjakaumasta eri koulutusaloilla on osa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun 

tietopohjaa. Liitteenä 2 ovat Oamkin sukupuolisegregaatiotaulukot. Niiden avulla tarkastellaan sukupuolisegregaatiota, jolla 

tarkoitetaan sukupuolten välistä eriytymistä ja epätasapainoa koulutuksessa. Sillä tarkoitetaan naisten ja miesten valintoja ja 

sijoittumista eri aloille. Sukupuolijakauma-taulukoissa on valittu tarkasteltavaksi naisopiskelijoiden määrä eri koulutusaloilla. 

Yhtä hyvin olisi voinut tarkastella myös miesopiskelijoiden määrää. Taulukoista saadaan tietoa sukupuolijakaumasta eri aloilla ja 

voidaan tämän perusteella tehdä päätelmiä ja miettiä mahdollisia toimenpiteitä sukupuolisegregaation pienentämiseksi. 

Naisopiskelijoiden määrä on ollut keskimäärin hieman laskussa koko ajan nuorten tutkintoon johtavissa (2012–2014)  ja 

päivätoteutuksena toteutettavissa (2015) koulutuksissa. Aikuisopiskelijoissa (2012–2014) ja monimuotototeutuksena 

toteutettavissa (2015) koulutuksissa naisia on puolestaan keskimäärin enemmän kuin miesopiskelijoita. Koulutusalojen eroja on 

kuvattu tarkemmin liitteessä 2. 
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Koska aikuisopiskelijoiden ja monimuoto-opiskelijoiden määrä on selvästi pienempi, sukupuolisegregaatiota on järkevämpi 

tarkastella tarkemmin nuorten ja päivätoteutuksena toteutettavien koulutusten osalta. Nuorten ja päivätoteutuksena 

toteutettavien koulutusten osalta sukupuolisegregaatio koulutusaloittain on selkeä. Tekniikan ja liikenteen sekä luonnontieteiden 

koulutusalat ovat miesvaltaisia. Sen sijaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala on naisvaltainen. Myös kulttuurialalla sekä 

luonnonvara- ja ympäristöalalla on enemmän naisopiskelijoita. Eniten sukupuolisegregaatio on vähentynyt yhteiskuntatieteiden, 

liiketalouden ja hallinnon alalla. Liitteessä 2 on kuvattu naisten määrä koulutusaloittain myös monimuotototeutuksena 

toteutettavissa koulutuksissa ja aikuisopiskelijoissa. Tietoja voidaan hyödyntää mm. koulutusalojen markkinoinnissa 

huomioimalla sukupuolineutraalius; mikään ala ei saisi näyttäytyä tiettyä sukupuolta suosivaksi. 

Liitteenä 3 ovat myös Oamkin ikäjakaumataulukot. Niiden avulla saadaan tietoa siitä, minkä ikäisiä opiskelijoita Oamkissa 

opiskelee aloittain. Päivätoteutuksena (2015) aloittaneiden opiskelijoiden ikäjakauman keskiarvo on 23,6 ja monimuotona 

(2015) aloittaneiden ikäjakauman keskiarvo 31,2. Liitteen 3 taulukoissa on eritelty myös alakohtaiset ikäkeskiarvot. Taulukon 

tietoja voidaan hyödyntää mm. markkinoinnin suuntaamisessa sekä huomioimalla erilaiset elämäntilanteet opetustarjontaa, 

opetusmuotoja ja opiskelijaksi pääsemisen väyliä kehitettäessä. Ikä ei saa tuoda opiskelijalle ulkopuolisuuden tunnetta tai 

syrjinnän kokemusta.  

Oamk ei voi suoraan vaikuttaa eri sukupuolten tai eri ikäisten opiskelemaan hakeutumiseen, mutta pyrkimyksenä on luoda 

kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun sukupuolesta ja iästä huolimatta. Naisten ja miesten sekä ikään liittyvä tasa-

arvoinen kohtelu tulee näkyä myös opetuksessa ja muussa Oamkin toiminnassa. Nämä asiat nousivat esiin myös 

opiskelijakyselyssä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tasa-arvotyötä mm. tasa-arvosuunnitelmia ja niiden 

toimeenpanoa seuraamalla ja sukupuolen mukaista tilastointia kehittämällä. Sukupuolten tasa-arvo on ollut yksi koulutuksen 

ulkopuolisen arvioinnin painopisteitä 2012−2015. (Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012–2015). Hallitus valmistelee parhaillaan 

uutta tasa-arvo-ohjelmaa. 
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2 Tasa-arvotyön tavoitteet Oamkissa 
 

Oulun ammattikorkeakoulun tasa-arvotyön tavoitteena on  

– edistää kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, 

uskonnosta, vakaumuksesta tai mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, 

terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä 

riippumatta sekä ehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää (ks. 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 8 ja Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 

1329/2014 § 7 ja § 6 c). 

– selvittää Oamkin tasa-arvotilanne 

– suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 

– arvioida aikaisemman tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamista ja tuloksia (ks. Laki naisten 

ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 1329/2014 § 5 a). 

– ohjeistaa tasa-arvotyön toteuttamista ja menettelytapoja 

– lisätä tietoisuutta tasa-arvotyöstä  

 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkemmin kolme keskeistä tavoitekokonaisuutta, jotka antavat uutta suuntaa tasa-arvotyölle. 

Kyseiset tavoitteet perustuvat edellä mainittuihin päivitettyihin lakeihin, Oamkin strategiaan ja sukupuoli- ja 

ikäjakaumataulukoiden tietoihin sekä opiskelijakyselyyn 2016. Tavoitekokonaisuudet ovat: opiskeluympäristön esteettömyys ja 

saavutettavuus, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäiseminen sekä 

kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja monikielisyyden edistäminen. Tasa-arvotyön toteutuminen edellyttää, että ohjeistus 

ja tiedottaminen ovat toimivia. Lisäksi suunnitelman tulee olla ajantasainen ja noudattaa valtakunnallisia linjauksia. 

2.1 Opiskeluympäristön esteettömyys ja saavutettavuus 
 

Saavutettavuudesta puhutaan rinnakkain ja usein synonyymina esteettömyyden kanssa. Esteettömyyttä voidaan pitää yhtenä 

saavutettavuuden osa-alueena: hyvä saavutettavuus on myös esteettömyyttä. Saavutettava korkeakouluympäristö on sellainen, 

jossa jokainen korkeakouluyhteisön jäsen pystyy ominaisuuksistaan riippumatta toimimaan ja osallistumaan yhdenvertaisesti 

muiden kanssa. Saavutettavuus sisältää ajatuksen, että ympäristö soveltuu mahdollisimman erilaisten ihmisten käyttöön. 

Korkeakouluympäristö voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen ulottuvuuteen. Fyysinen ympäristö viittaa 

rakennuksiin, oppimateriaaleihin, opetusmenetelmiin ja välineisiin. Sosiaalinen ympäristö viittaa yhteisön jäsenten tietoihin, 

taitoihin ja asenteisiin. Psyykkinen ympäristö puolestaan liittyy monenlaisuuden arvostamiseen voimavarana koko oppilaitoksen 

tasolla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012) on julkaissut esteetöntä korkeakouluympäristöä koskevan selvityksen, jossa tarkastellaan 

saavutettavuuden nykytilaa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä siinä tapahtunutta kehitystä. Oamk oli myös mukana 

selvityksessä. Tulosten perusteella korkeakouluissa selkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousevat saavutettavuuteen liittyvän 

strategisen suunnittelun jäntevöittäminen sekä opetushenkilökunnan pedagogisten taitojen kehittäminen niin, että kaikenlaisilla 

opiskelijoilla on hyvät opiskelumahdollisuudet. Selkeä kehittämiskohta on myös sähköisessä viestinnässä, joka on vielä monin 
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paikoin esteellistä. Tuloksissa näkyy, että korkeakouluissa panostetaan tällä hetkellä etenkin opetuksen ja ohjauksen 

saavutettavuuden kehittämiseen. Esimerkiksi valintakokeiden ja tenttien erityisjärjestelyt alkavat olla kunnossa, mutta 

haasteena on vielä etenkin lukihäiriöisten sekä mielenterveyden ja jaksamisen kanssa kamppailevien opiskelijoiden huomiointi. 

Myös Oamkissa oppimisvaikeuksia esiintyy entistä enemmän, edellä mainittujen asioiden lisäksi myös keskittymisvaikeudet 

ovat lisääntyneet. Oamkissa suunnitellaan esteettömyysselvityksen tekemistä kaikilla pääkampuksilla. Alla olevat 

esteettömyyteen liittyvät tavoitteet on mukailtu Opetus-ja kulttuuriministeriön tekemän selvityksen pohjalta. 

2.1.1 Fyysisen ympäristön saavutettavuus 

Tavoitteet ja toimenpiteet 
 

– Rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen 

– Apuvälineiden ja laitteiden ottaminen osaksi esteettömyyssuunnittelua 

 

Liikkumisesteiset tulee huomioida tarkistamalla ja lisäämällä tarvittaessa mm. seuraavia asioita: käsijohteet ja tukikahvat, leveät 

kulkuväylät ja esteettömät kulkureitit, esim. kynnykset, luiskat ja hissinkäyttömahdollisuudet sekä oviautomatiikka. Tarkistus 

tehdään myös luokkatiloissa. Jokaisella kampuksella tulee olla myös selkeät opasteet kulkureiteistä. Myös valaistus, ergonomia 

ja ääniympäristö tulisi olla toimivia (mm. induktiosilmukan käyttöönoton harkitseminen). Oamkissa on menossa tilaselvitys 

mahdollisia tilamuutoksia varten. Samassa yhteydessä huomioidaan myös opiskeluympäristön tilojen esteettömyys. 

– Sähköisen viestinnän saavutettavuudesta huolehtiminen 

 

Tiedonvälitys, oppaat ja ohjeet opiskelijoille tulee olla monikanavaisia ja selkeitä. Opiskelijaintra Oivan sisältöä kehitetään 

parantamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuutta niin, että sieltä löytyy kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot sekä suomeksi että 

englanniksi. Viestinnän ja tiedottamisen siirtyessä yhä enemmän verkkoon ja sähköiseen muotoon, tulee huolehtia kaikkien 

sähköisten kanavien saavutettavuudesta. Verkko-oppimisympäristöjen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota ja verkkosivujen 

toteutuksessa huomioidaan verkkosisältöjen saavutettavuusohjeet (esim. http://www.esok.fi/esok-

hanke/kaytannot/viestinta/html) ja verkkosivujen muuntautuminen mahdollisuuksien mukaan eri aisteille ja apuvälineille sopiviksi 

(mm. näkövammaisten apuvälineet sekä sivujen kuunneltavuus).  

Verkko-opiskelua ja -ohjausta kehitetään Oamkissa mm. vuonna 2015 alkaneen Verkko-ohjaaja-hankkeen myötä. Esimerkiksi 

monimuoto-opiskelijoille sekä hakijoille tulisi pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdolliset ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta 

tai elämäntilanteesta riippumatta. Verkko-ohjaaja -hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja opiskelijan ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi opiskelijan polun eri vaiheissa. Myös useita ohjeita ja oppaita on tulossa 

videomateriaalina Oamkin www-sivuille. Videomateriaali on erinomaista ajasta ja paikasta riippumatonta ohjaus- ja 

neuvontamateriaalia erilaisten oppijoiden ja palveluiden tasa-arvoisen saavutettavuuden näkökulmasta (esim. lukivaikeudet tai 

etä- ja monimuoto-opiskelijat ja hakijat). 

– Opiskelumateriaalien saavutettavuudesta huolehtiminen 

 

Opetukseen liittyvät asiat kuten opetus, opiskelumateriaalit, harjoitustyöt ja oppimisympäristöt pyritään tekemään saavutettaviksi 

kaikille opiskelijoille Oamkissa. Laitteet ja materiaalit tulee olla kaikkien käytettävissä ja materiaali tulisi olla saatavilla 
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ennakkoon tai jälkikäteen ja mahdollisesti eri muodoissa (kuunneltavana/luettavana). Oamkin kirjastossa on myös saatavilla 

kuunneltavia kirjoja (CELIA-kirjasto). Oamkin henkilöstöä tulee perehdyttää siihen, millaisia ovat saavutettavat, sähköiset 

opiskelumateriaalit. Tällaisten materiaalien tulee olla kaikkien niitä tarvitsevien opiskelijoiden ulottuvilla.  

– Hyvien opiskelumahdollisuuksien takaaminen kaikenlaisille opiskelijoille 

– Tukitoimet ja erityisjärjestelyt tarvittaessa 

 

Kaikenlaisilla opiskelijoilla pitää olla hyvät opiskelumahdollisuudet. Tähän päästään muun muassa mahdollistamalla joustavat 

opintojen suorittamismahdollisuudet, huolehtimalla opiskelumateriaalien saavutettavuudesta ja järjestämällä opiskelijan tarpeen 

mukaisia tukitoimia.  

Tukitoimia valintakokeissa ja tenteissä voi olla esimerkiksi lisäaika, mahdollisuus oman apuvälineen käyttöön sekä tarvittaessa 

tietokone kirjoitusvälineenä. Myös avustajia, kirjureita ja tulkkeja tulisi voida käyttää tarvittaessa. Vaihtoehtoisia suoritustapoja 

(esim. visuaalisuuteen ja kuuloon perustuvat) tulisi lisätä, esimerkkinä suulliset tentit. Myös erilaisia opetustyylejä tulisi käyttää 

huomioiden erilaiset opiskelijat, esimerkkinä keskustelut vs. kopioiminen. Myös häiriöttömän opiskeluympäristön tarjoaminen 

tulisi huomioida mahdollisuuksien mukaan. 

Oamkin www-sivuilla ja hakijan oppaassa on kerrottu esteettömyydestä opiskelijavalinnoissa. Mikäli hakija tarvitsee 

terveydentilansa tai vammansa perusteella erityisjärjestelyä valintakokeessa, hänen tulee täyttää valintakokeen 

erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Erityisjärjestelyn tarpeiden ilmoittaminen tulee olla mahdollista myös tenttiin ilmoittautuessa 

ja tenttitilanteessa. Erityistarpeista ja järjestelymahdollisuuksista tiedotetaan myös opettajille. Tenttimismahdollisuuksia on 

laajennettu vuonna 2016 Oamkissa käyttöön otetulla sähköisen tenttimisen järjestelmä Examilla. Tenttijärjestelmä mahdollistaa 

opiskelijoiden joustavan tenttimisen kampusten aukioloaikojen ja opettajien tenteille asettamien aikojen rajoissa. Examilla voi 

tehdä myös henkilökohtaisen tentin erityistarpeiden mm. lisäajan tarpeen vuoksi. Esteettömyys tenttitiloissa huomioidaan 

esimerkiksi nostettavilla pöydillä. Erityistarpeista kerrotaan tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.  

2.1.2 Sosiaalisen ympäristön saavutettavuus 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

 

– Erilaiset oppijat (mm. opiskelijat, joilla on lukihäiriö tai muita oppimisvaikeuksia) tulee tunnistaa osaksi korkeakoulujen 

opiskelijayhteisöä ja tunnistaa olemassa olevien käyttäytymismallien kehittämistarpeet 

 

Kaikki opiskelijat tulee ottaa osaksi korkeakouluyhteisöä ja kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet opiskella. Erilaisten 

oppijoiden tunnistaminen ja huomioiminen tulisi olla luonnollinen osa korkeakoulun toimintaa. Oppimisvaikeudet eivät saa tuoda 

opiskelijalle ulkopuolisuuden tunnetta tai syrjinnän kokemusta. 

 

– Opetus ja ohjaus tulee olla kaikille saavutettavaa 

 

Opetus ja opintojen ohjaus tulee olla Oamkissa kaikille opiskelijoille yhdenvertaista ja saavutettavaa. Ammattikorkeakoululakiin 

(932/2014, Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 325/2015 § 14) ja Oamkin strategiaan perustuen ohjausta tulee 
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tehostaa ja opiskelijan ammatillista kasvua tukea. Opiskeluhyvinvointi kattaa koko ammattikorkeakouluympäristön ja Oamkin eri 

toimijat. Ohjaus kuuluu kaikille Oamkissa työskenteleville. 

Oamkissa käynnistyi kampus-opo -toiminta lukuvuoden 2015–2016 alussa. Kampus-opo -toiminnan tarkotuksena on järjestää ja 

kehittää opintojen ohjauspalveluita ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä hakijoiden tarpeisiin. Toiminnan tavoitteena on, 

että yhdenmukaiset ja laadukkaat opintojen ohjauspalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden ja hakijoiden saatavilla. Lisäksi 

tavoitteena on edistää opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset 

oppimisedellytykset niin, että tutkinnot ja opinnot on mahdollista suorittaa tavoitteellisessa ajassa. Opiskelun tueksi järjestetään 

myös monialaisia opintoryhmiä (esim. Valtti), joilla pyritään edistämään opintojen etenemistä ja opiskelijoiden hyvinvointia 

ohjaussuunnitelman mukaisesti. Myös opiskelijapalveluiden keskittämisellä ja tehtävien täsmentämisellä pyritään 

laadukkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan kaikille opiskelijoille.  

 

– Opettajien tukeminen saavutettavuutta edistävien pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa 

 

Opettajia tulee tukea erityistarpeiden tunnistamisessa ja saavutettavuutta tukevien pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa 

sekä erilaisten opiskelijaryhmien huomioinnissa. Tietoa oppimisvaikeuksista laajennetaan sekä opiskelijoille että 

henkilökunnalle. Opettajatuutoreita koulutetaan uuden ohjaussuunnitelman mukaisesti huomioiden myös erilaiset oppijat. 

Sopiviin opintojaksoihin otetaan mukaan tietoa esteettömyydestä ja oppimisvaikeuksista. Oamkissa mietitään myös muita 

kanavia hyvien käytänteiden levittämiseen ja syntymiseen. Henkilökohtaisen tuen, tiedottamisen ja mahdollisten koulutusten 

lisäksi voidaan esimerkiksi tehdä sähköisiä tietopankkeja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimisesta opetuksessa. Tuella ja 

tiedotuksella pitää olla vaikuttavuutta ja niiden pitää tavoittaa henkilöstö kattavasti.  

2.1.3 Psyykkisen ympäristön saavutettavuus 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

 

– Monenlaisuuden arvostamisen ja hyväksymisen edistäminen 

 

Edistetään monenlaisuuden arvostamista ja hyväksymistä niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujen henkilöstönkin keskuudessa. 

Yksi keino siihen on vaikuttaa asenteisiin ja suhtautumiseen, joiden taustalla on tietämättömyyttä esimerkiksi tukitoimien 

järjestämisestä. Tällaiset asiat voidaan ottaa huomioon esimerkiksi koulutuksessa ja tiedotuksessa. 

Opiskelua pyritään monipuolistamaan ja tekemään joustavaksi. Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet 

opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa. Oamkissa pyritään tarjoamaan erilaisia opiskelun toteutusmahdollisuuksia ja 

opiskelijaksi pääsemisen väyliä. Opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään. Nykyään 

korostuukin opintojen henkilökohtaistuminen ja oma opintopolku voi olla kaikilla erilainen.  

(Mukailtu asiakirjan ” Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-

luvulla. 2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:10” pohjalta.) 
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2.2 Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän 
ennaltaehkäiseminen  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) on julkaissut tietopaketin sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, 

työpaikoille ja viranomaisille. Tietopaketti tarjoaa apua sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän 

ennaltaehkäisyyn. Tietopakettia varten tehdyn kyselyn mukaan kehittämisen varaa löytyy sukupuoli-identiteettien ja sukupuolen 

ilmaisujen huomioimisessa ja niihin liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisyssä. Kyselyssä esille tuotuja parannusideoita ja eläviä 

esimerkkejä hyödynnetään myös Oamkin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyössä.  

Tavoitteet ja toimenpiteet 

 

– Kehitetään opiskeluympäristöä turvallisemmaksi kaikkien sukupuolten kannalta 

 

Tavoitteena on taata kaikille sukupuolille turvallinen ja sukupuolen moninaisuutta tukeva ilmapiiri. Yksi osa tätä on ymmärtää, 

että mukana voi aina olla myös joku sukupuolivähemmistöihin kuuluva. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sukupuolen 

moninaisuudesta ja sukupuolivähemmistöistä mm. tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla. Asian voi myös 

ottaa osaksi sekä opiskelijoiden että henkilökunnan perehdytystä tai mukaan sopiville opintojaksoille.  

 

– Puututaan sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaan häirintään 

 

Käytetään apuna tutkimustietoa opiskelijakyselystä nousseista asioista. Tarkistetaan ohjeet ja tiedotetaan siitä, mitä opiskelijat 

voivat tehdä ja keneen ottaa yhteyttä, jos joutuvat kiusatuiksi tai häirityiksi. 

 

– Käytetään sukupuolivähemmistöihin kuuluvien käyttämiä termejä 

 

Tällä hetkellä laajasti käytettyjä termejä ovat mm.: transsukupuolinen, transvestiitti, muunsukupuolinen tai transgender, 

intersukupuolinen ja sukupuolenkorjaus. Henkilöstä puhuttaessa kunnioitetaan itsemäärittelyä ja käytetään henkilön itse 

käyttämää termiä. Tiedotetaan laajasti asiasta mm. tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla. 

 

– Kehitetään sitä, miten opetuksessa ja opiskelumateriaalissa näkyy sukupuolen moninaisuus 

 

Kiinnitetään huomiota sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen opiskelumateriaaleissa. Sukupuolistereotypioiden (esim. 

tiettyjen roolien antaminen naisille/miehille) toistamisen vaikutus opiskelijoihin opetuksessa ja opiskelumateriaaleissa pitäisi 

huomioida. Kaikkia voidaan vastuullistaa havainnoimaan sukupuolistereotypioita. Eri ryhmissä voidaan esimerkiksi päättää, että 

aina saa kertoa, jos huomaa sukupuolistereotypian materiaaleissa tai jonkun puheessa. Näin sukupuolen moninaisuus tulee 

huomioitua arjessa. Voidaan myös pohtia, minkälaisia termejä (pronomineja ja verbejä) esimerkiksi kieltenopetuksessa 

muunsukupuolisiksi itsensä tuntevista käytetään ja miettiä tähän yhtenäisiä käytänteitä.  
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– Puhutellaan opiskelijoita ja henkilöstöä ilman oletuksia sukupuolesta tai mukauttaen puhuttelua tarvittaessa 

 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus valita oma kutsumanimi. Tätä helpotetaan esimerkiksi mahdollistamalla kutsumanimen 

merkintä viralliseen opiskelijarekisteriin. Myös opettajia tiedotetaan käyttämään tunnilla sukupuolineutraalia kieltä. Pelkästään 

tytöistä ja pojista tai naisista ja miehistä puhuminen saa näihin kategorioihin kuulumattomat opiskelijat tuntemaan itsensä 

näkymättömiksi. 

 

– Luodaan käytäntöjä, joiden tarkoitus on ennaltaehkäistä syrjintää esimerkiksi opiskelijavalinnoissa 

 

Tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että opiskelijavalinnoissa ei saa syrjiä ketään sukupuoli-

identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Opiskelijavalintoja ja esimerkiksi hakijoiden haastatteluja tekevät ihmiset saavat 

mm. tämän suunnitelman avulla tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja ohjeita syrjimättömyydestä. Näistä asioista voidaan 

laatia tarvittaessa lisäohjeita. 

 

– Järjestetään sukupuolineutraaleja tiloja 

 

Kenenkään ei tulisi joutua esimerkiksi miettimään kummalle sukupuolelle tarkoitettuun vessaan hän uskaltaa mennä. 

Sukupuolineutraaleja vessoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijoille.  

 

– Varmistetaan mahdollisuus suoritetuista opinnoista annettavien todistusten nimi- ja sukupuolimerkintöjen 

muuttamiseen jälkikäteen  

 

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus saada muuttaa tutkintotodistusten nimi- ja sukupuolimerkinnät jälkikäteen. Myös opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutetun toimisto ovat antaneet suosituksen opinto- ja tutkintotodistusten antamisesta uudella 

nimellä ja henkilötunnuksella. Sukupuolen korjaamiseen liittyvästä henkilötunnuksen muuttamisesta on tulossa päivitetty kohta 

Oamkin tutkintotodistuksen ja sen liitteiden ohjeisiin.  

(Mukailtu asiakirjan ”Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. 2015. 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:22” pohjalta.) 

2.3 Kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja monikielisyyden edistäminen 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa monikulttuurisen ammattikorkeakouluyhteisön laatua. Oamkiin voi hakea opiskelemaan 

kaikenlaisista kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat. Oamk haluaa olla aidosti kansainvälinen.  

Lukuvuonna 2015–2016 Oamkissa opiskelee 243 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa ja 243 vaihto-opiskelijaa 48 eri maasta. 

Oamkissa kunnioitetaan opiskelijoiden ja henkilöstön erilaisia uskonnollisia ja vakaumuksellisia näkemyksiä. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia (2009) linjasi korkeakoulujen 

kansainvälistymisen suunnan vuosille 2009–2015. Konkreettisina toimenpiteinä kansainvälistymisen esteitä ja heikkouksia 

pyrittiin poistamaan sekä vahvistamaan korkeakoulujen kansainvälisen yhteistyön toimintaedellytyksiä. Strategia nosti 

kansainvälistymiselle viisi päätavoitetta: aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö, korkeakoulujen laadun ja vetovoiman 

lisääminen, osaamisen viennin edistäminen, monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja globaalin vastuun edistäminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää strategian toteutumisesta kansainvälisen loppuarvioinnin vuonna 2016.  Opetus- ja 

kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen uusien linjauksien valmistelu on käynnissä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

 

– Kansainvälisyyden integroituminen perustoimintaan 

 

Tavoitteena on integroida kansainvälisyys strategian ja toiminnan tasolla muuhun toimintaan. Kansainvälisyys on osa kaikkia 

kehittämiskohteita. Oamkin kansainvälisyyttä edistetään mm. kehittämällä liikkuvuutta, yhteistä opetusta, monipuolista 

englanninkielistä koulutustarjontaa (tutkinnot ja vaihdot), sekä tki-toimintaa keskeisten kumppaneiden kanssa. 

Opiskelijavaihdoissa pyritään riittävän kokoisten opiskelijaryhmien liikkuvuuteen. Niitä tuetaan henkilöstövaihdoilla samojen 

kumppaneiden kanssa. Tavoitteena ovat kaksoistutkinnot ja yhteistyössä tuotetut laajat tutkintojen osat. Hanketoiminnassa 

tavoitellaan monikansallisia hankkeita, joilla voidaan tukea strategisia tavoitteita. Koulutusviennin edellytyksiä parannetaan ja 

koulutusvientiä lisätään. Markkinointia ja sen suuntaa kehitetään kokoajan. 

 

– Monikielisyyden edistäminen opintojaksoilla ja opetuksen sisällöissä 

 

Jokaiseen tutkinto-ohjelmaan rakennetaan tarjolle sekä suomalaisille että ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettu normaaliin 

opetukseen integroitu 30 opintopisteen englanninkielinen opintojen kokonaisuus. Opiskelija suorittaa 30 op englanninkielisiä 

opintoja joko Oamkissa tai vaihtojaksolla ulkomailla. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa myös 

englanninkielisiä lab-opintokokonaisuuksia (esim. GameLab, DevLab, EduLab) sekä muita kieliopintoja. Kaikkien opintojaksojen 

sisällöissä tulisi huomioida yhteiskunnan monikulttuuristuminen esimerkiksi erilaisten opintojaksojen orientaatioperustassa, 

tavoitteissa, sisällöissä ja kurssikirjallisuudessa. Tavoitteena on myös digitaalinen kansainvälisyys, englanninkielinen 

monimuototarjonta sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja luennoitsijoiden toteutuksiin mukaan saaminen. 

 

– Opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu opiskelijavaihto- ja harjoitteluohjelmissa 

 

Kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen esimerkiksi vaihtojen muodossa. Opiskelijoille tulee olla 

riittävästi vaihtomahdollisuuksia. Tutkinto-ohjelmiin suunnitellaan kansainväliselle liikkuvuusjaksolle muutama suositeltava aika, 

jonka opintotarjonta tukee tutkinnon suorittamista sekä vaihtoon lähteville että ei-lähteville. Kotikansainvälistymistä opiskelijan 

omalla kampuksella tukee se, että suomalaiset opiskelevat yhdessä ulkomaalaisten kanssa eikä erillisiä vaihto-opiskelijoiden 

ryhmiä ole. 
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Oamkin opiskelijavaihto-ohjelmissa ja harjoitteluissa tulee kiinnittää huomiota eri kanavien kautta saapuvien/lähtevien 

opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun. On huolehdittava siitä, että myös itse vaihto- tai harjoittelupaikan hankkiville 

erityisjärjestelyjä tarvitseville opiskelijoille on tarjolla tietoa ja tukea harjoittelun ja vaihdon järjestelyistä ja saavutettavuudesta. 

 

– Englanninkielisestä viestinnästä huolehtiminen 

 

Kansainvälisyyden lisääntyessä englanninkieliseen viestintään tulee panostaa. Tällä hetkellä esimerkiksi opiskelijaintra Oiva, 

Oamkin ja opiskelijakunta OSAKOn internet-sivut sekä tiedotteet ja opasmateriaali ovat saatavilla sekä suomeksi että 

englanniksi. Opiskelijoita koskevat lomakkeet ja tärkeät asiakirjat on myös käännetty englanniksi. Näitä tulee päivittää jatkuvasti 

ja pyrkiä laajentamaan englanninkielistä viestintää. Tavoitteena on myönteinen ja joustava suhtautuminen englannin kielen 

käyttöön työskentelykielenä. Tiedotus, ohjaus- ja neuvontapalvelut, ja kaikki opiskelijoita koskevat tärkeät materiaalit ja viralliset 

asiakirjat tulee olla saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. 

 

– Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen 

 

Monikulttuurisen yhteiskunnan tukemiseksi Oamk vahvistaa vieraskielisen koulutuksen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden 

osaamisen tunnetuksi tekemistä paikalliselle elinkeinoelämälle. Tavoitteena on edistää harjoittelupaikkojen saatavuutta ja 

parantaa työllistymistä. Vieraskielisiä koulutusohjelmia ja opetustarjontaa markkinoidaan Pohjois-Pohjanmaan 

maahanmuuttajille. Lisäksi heille järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Oamk on myös 

osallistunut Oulun kaupungin kotouttamisohjelman laatimiseen, jota päivitetään vuonna 2016 ja se hyväksyttäneen uudella 

valtuustokaudella. 

 

Yhteenveto 

 

Kaikki tässä suunnitelmassa mainitut tavoitteet tarvitsevat onnistuakseen hyvää tiedottamista, ohjeistamista sekä käytäntöön 

viemistä sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden tulee olla läpileikkaavia kaikessa 

toiminnassa. Kiusaamista ja häirintää kohtaan on nollatoleranssi. Henkilöstön ja opiskelijoiden tulee tietää Oamkissa 

tapahtuvasta tasa-arvotyöstä ja toimintamalleista epätasa-arvoa kohdatessa. Tasa-arvotyöstä tiedotetaan ja se konkretisoituu 

luvussa 3 esiteltävien työryhmien kautta. Tärkeää on myös tunnistaa nykyisiä käytänteitä ja parantaa valmiutta kehittää niitä. 
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3 Tasa-arvoon liittyvät asiakirjat, työryhmät ja yhteystahot 
 

3.1 Tasa-arvoon liittyvät asiakirjat 
 

Seuraavissa taulukoissa esitetään asiakirjat, joihin perustuu Oamkin opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu. 

Oamkin tutkintosäännössä, arviointimenettelyssä ja opetussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin tasa-arvolain edellyttämät 

opiskelijarekrytoinnin käytänteet, opetussisällöt, opetusjärjestelyt sekä muut toiminnat, joilla tuetaan tasa-arvotyötä. 

Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien ja opinto-ohjauksen avulla opiskelijoita rohkaistaan monipuolisiin ja ennakkoluulottomiin 

valintoihin ja urasuunnitteluun. Osa alla olevista asiakirjoista ottaa kantaa myös Oamkin tapaan toimia, yleiseen turvallisuuteen 

ja päihteiden käyttöön.  

Tutkintosääntö (Ammattikorkeakoulun hallitus 2015a, Ammattikorkeakoulun rehtori 2015a) täsmentää Oulun 

ammattikorkeakoulun (Oamk) tehtävää ja annettavaa opetusta, opiskelijavalintaa, ilmoittautumista ja opiskeluoikeutta, 

opetuksen ja opintojen järjestämistä, opiskelua, tutkintojen hyväksymistä ja todistuksia sekä muita määräyksiä (ks. taulukko 5). 

  

https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/tutkintosaanto/
https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/arviointisaanto/
http://www.oamk.fi/opinto-opas/
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Asiakirja Näkökulma tasa-arvoon Valmistelu Päätös 

Tutkintosääntö 
Ammattikorkeakoulun 
hallitus 16.3.2015  
§ 11 
Rehtorin päätös 
8.4.2015 § 30 

 

 Tutkinto-ohjelmien ja erikoistumiskoulutusten aloituspaikat  Hallintoyksikkö, 
Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 Rehtori 

 

 Opiskelijavalinnan perusteet, muu opiskelijavalinnan 
toimeenpano ja opiskelijaksi ottaminen 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 Rehtori 

 

 Karsintamenettely suuntautumisvaihtoehtoihin, avoimessa amk 
opetuksessa, tutkinnon osia sisältävissä erillisissä opinnoissa, 
erillisen opiskeluoikeuden myöntämisessä, siirto-
opiskelijavalinnassa, täydennyskoulutuksessa tai 
maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 

 Rehtori 

 

 Ilmoittautumisen menettelytapaohjeet  Opiskelijapalvelut, 
OSAKO 

 Rehtori 

 Opiskeluoikeus mukaan lukien opiskeluoikeuden palauttaminen, 
lisäaika, erillinen opiskeluoikeus ja eronneeksi kirjaaminen 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut, 
OSAKO 

 Rehtori 

 Tutkintoon ja ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluvien 
osien tavoitteet 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 Rehtori 

 Suuntautumisvaihtoehdot, tutkintoon kuuluvien osien laajuudet, 
opetussuunnitelmat ja opintojaksojen kuvaukset, opintojen 
hyväksymismenettely 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 

 Rehtori 

 Erikoistumiskoulutuksista, avoimesta 
ammattikorkeakouluopetuksesta, tutkintojen osia sisältävistä 
erillisistä opinnoista ja täydennyskoulutuksesta perittävät 
maksut 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 

 Rehtori 

 Tutkintolautakunnan ohjesääntö  Hallintoyksikkö, 
koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut, 
OSAKO 

 AMK-
hallitus 

 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen menettely  Koulutusosastot  Rehtori 

 Opiskelijan kielitaitovaatimukset erityistilanteissa, 
kielitaitovaatimuksista vapauttaminen ja kypsyysnäytteen kieli 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut, 
Kv-palvelut 

 Rehtori 

 Tutkintojen hyväksymismenettely, tutkintotodistuksen sekä sen 
liitteiden muoto ja allekirjoittaminen  

 Opiskelijapalvelut, 
Kv-palvelut, 
Viestintäpalvelut 

 Rehtori 

 Erikoistumiskoulutuksen, avoimen 
ammattikorkeakouluopintojen, tutkintojen osia sisältävien 
erillisten opintojen ja muusta koulutuksesta annettavien 
todistusten sekä niiden liitteiden muoto ja allekirjoittaminen 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut, 
Kv-palvelut, 
Viestintäpalvelut 

 Rehtori 

 Kirjallinen oikaisu opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 
sekä opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 
(Menettelyohje oikaisuvaatimuksen käsittelyyn) 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut 

 Rehtori 

Taulukko 5. Tutkintosääntöön perustuva opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu. 

Ammattikorkeakoululaissa (932/2014 § 31) sanotaan opiskelijalla olevan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, 

opiskelun esteetöntä sujumista sekä ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Taulukossa 6 esitetään 

Järjestyssäännöt-dokumentti (Ammattikorkeakoulun hallitus 2015b), jonka mukaan vastuu hyvästä käyttäytymisestä kuuluu 

https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/tutkintosaanto/
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Oamkissa kaikille. Häiritsevä, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen on kielletty kaikessa toiminnassa. Sopimattomaksi 

käyttäytymiseksi katsotaan esimerkiksi yleistä järjestystä häiritsevä tai väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, syrjintä tai 

kiusaaminen, toisen fyysinen tai sanallinen uhkailu sekä toisen työn esittäminen omanaan ja muu opiskeluvilppi. 

Järjestyssäännöissä on myös tarkempia kohtia yleiseen turvallisuuteen liittyen. 

 

Asiakirja Näkökulma tasa-arvoon Valmistelu Päätös 

Oulun 
Ammattikorkeakoulun 
Järjestyssäännöt  
Ammattikorkeakoulun 
hallitus 14.4.2015 § 9 

 Turvataan ammattikorkeakoulun yleinen turvallisuus, työ- ja 
opiskeluviihtyvyys sekä edistetään tasapuolista kohtelua 

 Tila- ja 
turvallisuusjohtaja 

 AMK-hallitus 

Taulukko 6. Oulun ammattikorkeakoulun Järjestyssäännöt -asiakirjaan perustuva opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu. 

 

Opintosuoritusten arviointimenettelyn (Ammattikorkeakoulun rehtori 2015b) mukaan arviointi on tasapuolista, luotettavaa, 

kehittävää ja kannustavaa (ks. taulukko 7). Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan osaamisen arviointikehikon 

tarkoituksena on muun muassa selkiyttää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua (Ammattikorkeakoulun rehtori 2010). Osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on tukea opiskelijan motivaatiota, luoda hänelle mielekäs opintopolku, välttää 

opintojen päällekkäisyyttä sekä edistää opintojen etenemistä. Oamkin AHOT-ohjeistus päivitetään siihen liittyvän uuden lain 

mukaisesti vuonna 2016.  

 

Asiakirja Näkökulma tasa-arvoon Valmistelu Päätös 

Opintosuoritusten 
arviointimenettely, 
Rehtorin päätös 
29.6.2015 § 78 

 Arvioinnin toteuttaminen mm. arviointikehikot, opinnäytetyön 
arviointikriteerit, opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT), 
vilppi 

 Koulutusosastot, 
Opiskelijapalvelut, 
OSAKO 

 Rehtori 

Taulukko 7. Opintosuoritusten arviointimenettelyyn perustuva opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu.  

 

Taulukossa 8 esitetään Oamkin laatujärjestelmästä kertova Oamkin tapa toimia -käsikirja. Oamkissa on linjattu, että 

opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ammattikorkeakouluyhteisön toiminnassa vahvistetaan. Tämän myötä on otettu käyttöön 

kaikille koulutusosastoille yhteinen opiskelijapalautejärjestelmä, joka koostuu laajasta opiskelijakyselystä, kaikilta opintojaksoilta 

kerättävästä oppimispalautteesta sekä valmistumisvaiheen työllistymiskyselystä.  

 

 

 

 

 

 

 

https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/jarjestyssaannot/
https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/jarjestyssaannot/
https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/jarjestyssaannot/
https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/arviointisaanto/
https://heimo.oamk.fi/materiaalit/toiminnan_ohjaus/saadokset/arviointisaanto/
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Asiakirja 

 

Näkökulma tasa-arvoon Valmistelu Käsittely 

Oamkin tapa toimia –
käsikirja (julkaistaan 
2016) 

”…opiskelijat antavat säännöllisesti palautetta 
yleisen opiskelijakyselyn ja opintojaksoilta 
kerättävän oppimispalautteen keinoin.” 

 Koulutussuunnittelija, 
Kehityspäällikkö 
(opiskelijakysely)  

 Tutkintovastaavat, 
Opettajat, 
Koulutussuunnittelija 
(opintojaksoilta kerättävä 
oppimispalaute)  

 

 Tutkinto-ohjelmatiimit, 
KTKI-johtajat, 
Tutkintovastaavat 
(opiskelijakysely)  

 KTKI-johtajat, 
Tutkintovastaavat 
(opintojaksoilta kerättävä 
oppimispalaute) 

Taulukko 8. Oamkin tapa toimia –käsikirjaan perustuva opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu. 

  

Oamk haluaa ehkäistä opiskelijoiden päihteiden käyttöä ja puuttua opiskelijoiden haitalliseen päihteiden käyttöön. Taulukon 9 

dokumentit sisältävät keskeisimmät päihteitä koskevat lainsäädännön kohdat sekä toimintaohjeet liittyen opiskelijan haitalliseen 

päihteiden käyttöön tai käytön epäilyyn (Ammattikorkeakoulun opintoasioiden johtaja 2016a, Ammattikorkeakoulun rehtori 

2016). Myös Järjestyssäännöissä (ks. taulukko 6) on kohta Päihteet ja tupakointi (§ 4). Oamkissa kiinnitetään huomiota tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen opetuksen ja ohjauksen käytännön toteutuksessa. Opintojen ohjaussuunnitelma 

tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia saattaa opinnot päätökseen ja helpottaa siirtymistä työelämään (Ammattikorkeakoulun 

opintoasioiden johtaja 2016b). 

Asiakirja Näkökulma tasa-arvoon Valmistelu Päätös 

Puuttuminen on välittämistä - 
Opiskelijoiden haitalliseen 
päihteiden käyttöön 
puuttuminen,  
Opintoasioiden johtaja 
23.5.2016 (päivitys) 

 Toimintaohjeet epäiltäessä opiskelijoiden haitallista 
päihteiden käyttöä 

 Oamkin opinto-
ohjaajat, 
Opiskeluhyvinvointi-
ryhmät 

 Opintoasioiden 
johtaja  

Opiskeluun 
soveltumattomuuden 
ratkaisuja (SORA), 
Soralainsäädännön 
soveltamisohje, 
Rehtorin päätös  
25.4.2016  
§ 32 

 Turvallisen oppimisympäristön järjestäminen  Opiskelijapalveluiden 
johtotiimi, Sosiaali- ja 
terveysalan 
tutkintovastaavat, 
AMOK, OSAKO 

 Rehtori 

Oamkin opintojen 
ohjaussuunnitelma, 
Opintoasioiden johtaja 
23.5.2016 (päivitys) 

 Ohjaus kuuluu kaikille opiskelijoille 

 Ohjaus on opiskelijalähtöistä ja perustuu opiskelijan 
yksilölliseen ohjaustarpeeseen 

 Ohjaus on luottamuksellista 

 Kampusopot, 
OSAKO, 
Opiskelijapalveluiden 
johtotiimi 

 Opintoasioiden 
johtaja 

Taulukko 9. Puuttuminen on välittämistä, Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja ja Oamkin opintojen ohjaussuunnitelma -asiakirjoihin 

perustuva opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu.  
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3.2 Tasa-arvoa käsittelevät työryhmät 

 

Asiat menevät käsiteltäväksi työryhmiin kyseessä olevan tapauksen mukaan. Ensimmäiset kanavat tasa-arvoasioihin liittyvän 

opiskelijapalautteen antamiseen voivat olla esimerkiksi tutkinto-ohjelmatiimit ja palautekyselyt. 

Taulukkoon 10 on koottu työryhmät, joissa suunnitellaan, toteutetaan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään Oamkin opiskelijoiden 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Työryhmissä on opiskelijaedustaja/-edustajia. OSAKO nimeää opiskelijoiden edustajat 

ammattikorkeakoulun hallitukseen, ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun 

toimielimiin ja opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan. Opiskelijaedustajat voivat 

tuoda käsiteltäväksi mm. tasa-arvoasioita työryhmän kokouksiin.  
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Työryhmä Tehtävä 

Tutkinto-ohjelmatiimit  Opintosuunnitelmien sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisen pedagoginen kehittäminen 

 Tutkinto-ohjelman laadun ja tuloksellisuuden seuranta  

 Opiskelijapalautteen käsittely ja palautetilaisuuksien järjestelyt 

 Osallistuminen muuhun pedagogiseen kehittämiseen 

 Tiedotus ja raportointi 

Opintotukilautakunta 
 
 

Opiskelijoiden tasavertainen kohtelu 

 opintotukilain 

 opintotukiasetuksen 

 opintotukilautakunnan ohjesäännön ja 

 menettelytapa- ja pysyväisohjeiden perusteella 

Opiskeluhyvinvointi-
ryhmät 
 

 Opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä 

 Edistää opiskelun fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi 

 Koordinoida ja suunnitella kampuksen ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä 

 Käsitellä huolta herättäneet opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien asiat ja ehdottaa toimenpiteitä niiden 
ratkaisemiseksi 

 Käsitellä käytännön ohjeistukset opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseksi ja sopia erityisjärjestelyistä 

 Tiedottaa ja tarvittaessa järjestää koulutusta opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista 

 Yhteistyö opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon, kampusten turvallisuus- ja kriisivalmiusryhmien sekä 
opiskelijajärjestöjen kanssa 

 Osallistua opiskeluhyvinvointiin liittyvien kyselyjen laadintaan, käsitellä tulokset ja valmistella mahdolliset 
jatkotoimenpiteet 

Opinto-ohjaajien 
työryhmä 
 

 Kehittää tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita mm. esteettömyys 

Opiskelijapalveluiden 
johtotiimi 
 

 Opiskelijarekrytointi, opintojen suunnittelu, opintojen ohjaus, tutkinnon hyväksyminen 

 Opintoasioita koskevien päätösten valmistelu, toimeenpano, ohjeistaminen ja tiedottaminen 

 Opintoasioiden ajantasainen seuranta ja tilastointi sekä toiminnallisten tavoitteiden raportointi 

Kansainvälistymisen 
koordinaatiotyöryhmä 
 
 

 Yhtenäisistä opiskelija- ja harjoittelijavaihdon käytänteistä ja menettelytavoista sekä ulkomaanvaihdon 
valintakriteereistä sopiminen 

 Vaihtomahdollisuuksista (partnerikorkeakoulut, hakukäytänteet, apurahat jne.) tiedottaminen 

 Kaikille opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet kansainväliseen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon (mm. 
perheellisten ja erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistymisen tukeminen) 

 Edistää sitä, että syksystä 2016 alkaen kaikkien uusien opintonsa aloittavien opiskelijoiden 
opetussuunnitelmissa on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja 30 op englanniksi 

 Opiskelijoiden ja henkilöstön kotikansainvälistyminen, avoimuus ja myönteinen asenneilmasto 
kansainvälistymiselle ja monikulttuurisuudelle 

 Mahdollisimman hyvien palveluiden tuottaminen sekä lähteville että saapuville opiskelijoille 
kansainvälistymisasioissa 

 Toteutuneiden vaihtojen systemaattinen arviointi ja seuranta 

 Kansainvälisyysvaihtoon liittyvien ongelma- ja kriisitilanteiden käsittely 

Yhteistoiminta-
neuvottelukunta 

 Toimii lain mukaisena tasa-arvotoimikuntana 

 Edistää tasa-arvoa Oamkissa 

Taulukko 10. Tasa-arvotyötä suunnittelevat, toteuttavat, seuraavat, arvioivat ja kehittävät työryhmät sekä niiden tehtävät. 
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3.3 Opiskelijan yhteystahot tasa-arvoasioissa 
 

Taulukossa on esitelty yhteystahot siinä järjestyksessä, jossa asiat voivat esimerkiksi edetä. Ne etenevät kuitenkin aina 

tapauskohtaisesti ja kaikkiin yhteystahoihin voi olla yhteydessä missä tahansa tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvässä 

asiassa. Taulukkoon 11 on koottu Oamkin opiskelijoiden yhteystahot tasa-arvoasioissa. Niiden lisäksi taulukossa 10 esitetyt 

työryhmät voivat toimia tasa-arvoa käsittelevinä yhteystahoina.  

Yhteystaho Vaikutusmahdollisuus tasa-arvoasioihin 

Opiskelijakunta OSAKO 

 OSAKOn opiskelijaedustajat 
 

 

 OSAKOn nimeämät opiskelijoiden edustajat tuovat esille opiskelijoiden näkökulman 
ammattikorkeakoulun päätöksentekoon sekä tasa-arvoon liittyviä asioita työryhmiin 

 OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt  Häirintää ja/tai syrjintää kokeva opiskelija voi ottaa yhteyttä OSAKOn kouluttamiin 
häirintäyhdyshenkilöihin 

 Opiskelijatuutorit 

 

 Opiskelijatuutorit toimivat vertaisohjaajina toisille opiskelijoille, erityistä tukea tarvitseville ja tekevät 
yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa tuoden esille opiskelijan 
näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun 

Koulutus- ja tki-johtaja, 
tutkintovastaava, opettaja, 
opettajatuutori 

Opiskelijapalautejärjestelmä 

 oppimispalaute kaikilla opintojaksoilla 

 vuosittain järjestettävä opiskelijakysely 
 

Henkilökohtaiset tai ryhmäkeskustelut mm. epätasa-arvoisen kohtelun ennaltaehkäisy, käsittely ja 
poistaminen 

Oamkin ohjauspalvelut 

 kv-koordinaattori / kv-suunnittelija / 
kv-partnerikorkeakoulun edustaja 

 korkeakoululiikunta 

 opiskelijapalvelupäällikkö ja muu 
opiskelijapalveluiden henkilöstö 

 kampus-opo/opinto-ohjaaja 

 opintopsykologi 

 opettajatuutori 

 verkko-ohjaus 

Henkilökohtaiset tai ryhmäkeskustelut mm. epätasa-arvoisen kohtelun ennaltaehkäisy, käsittely ja 
poistaminen 

Oamkin ulkopuoliset palvelut 

 opiskeluterveydenhuolto 

 seurakuntien oppilaitospalvelut 

Henkilökohtaiset tai ryhmäkeskustelut mm. epätasa-arvoisen kohtelun ennaltaehkäisy, käsittely ja 
poistaminen 

Tutkintolautakunta 
Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Opintosuoritukset pitävät sisällään myös 
hyväksi lukemista koskevista päätöksistä tehdyt oikaisupyynnöt. (L 932/2014 § 15, 19 ja 57.) 

Rehtori Mm. 

 Vastaa Oamkin strategian mukaisten päätehtävien toteutumisesta, toiminnan ohjauksesta ja 
tuloksellisuudesta 

 Käsittelee opiskelijaksi hakeneen oikaisut ja opiskelijan oikaisut opiskeluoikeuden menettämisestä 

Ammattikorkeakoulun hallitus 

 

Mm. 

 Päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja 
ohjauksen periaatteista 

 Hyväksyy johtosäännöt, muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset, 
päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta 

 Päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä 

Taulukko 11. Opiskelijan yhteystahot tasa-arvoasioissa. 

http://www.osakoweb.fi/
https://oiva.oamk.fi/yhteystiedot/kv/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/palvelut_opiskelijoille/kampusten_opiskelijapalvelut/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/palvelut_opiskelijoille/opintojen_ohjaus/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/palvelut_opiskelijoille/opintopsykologi/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/yhteystiedot/tuutorit/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/palvelut_opiskelijoille/terveydenhuolto/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/palvelut_opiskelijoille/seurakuntien_oppilaitospalvelut/index.php?kirjautumisok
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/saannokset/tutkintolautakunta/index.php?kirjautumisok
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4 Tasa-arvotyön seuranta ja arviointi Oamkissa 
 

Edellisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet tiedottamiseen ja ohjeistamiseen, ajantasaisuuteen ja kielipoliittisen ohjelmaan 

liittyen ovat toteutuneet ja niitä sovelletaan osittain edelleen. Tasa-arvotyöstä tiedotetaan monikanavaisesti. Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma käännetään myös englanniksi, samoin kuin tasa-arvotyötä koskevat tiedotteet, materiaalit ja 

asiakirjat.  

Tasa-arvotyön toteutumista seurataan ja arvioidaan esitellyissä työryhmissä vuosittain. Esille nousseet tasa-arvoasiat 

käsitellään tapauskohtaisesti siihen liittyvässä työryhmässä ja kyseisen työryhmän menettelytavan mukaan. Käsiteltävät asiat 

voivat välittyä eteenpäin esimerkiksi tutkinto-ohjelmatiimien tai muiden työryhmien ja yhteystahojen kautta. Mahdollisista 

kehittämistarpeista raportoidaan opintoasioiden johtotiimille. Se vie tarvittaessa asioita eteenpäin Oamkin johdolle ja päivittää 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tunnistettujen kehittämistarpeiden perusteella kerran kolmessa vuodessa. 

Päivitettävän suunnitelman valmistelutyö tehdään yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.  

Tasa-arvon toteutumista seurataan ja arvioidaan myös opiskelijakyselyillä ja -palautteilla. Oamkin tutkinto-opiskelijoille 

suunnattu opiskelijakysely järjestetään vuosittain. Tiettyyn teemaan keskittyvät kyselyt pyritään pitämään lyhyinä, jotta 

vastausprosentti säilyy hyvänä. Opiskelijoiden antamaa palautetta käsitellään tutkinto-ohjelmatiimeissä, koulutusosastojen 

johtoryhmissä sekä Oamkin johtoryhmässä. Sovituista toimenpiteistä raportoidaan ja niiden toteutusta seurataan. Palautteen 

vaikutuksista järjestetään opiskelijoille palautetilaisuuksia ja asiaa esitellään myös henkilökunnalle työpaikkakokouksissa.  

Pääsääntöisesti kaikilta opintojaksoilta kerätään oppimispalautetta. Palautetta kerätään opiskelijaintra Oivassa anonyymin 

palautelomakkeen avulla. Tilastolliset yhteenvedot saadusta palautteesta voidaan julkaista opintojakson työtilassa opettajan 

kommenttien kera. Lukukausikohtaiset yhteenvedot julkaistaan opiskelijaintra Oivassa sekä henkilöstöintra Heimossa. 

Palautetta käsitellään sekä opettajan ja esimiehen välisissä kehityskeskusteluissa että tutkinto-ohjelmatiimien kokouksissa. 

Vuoden 2016 opiskelijakyselyn tasa-arvo-osion tuloksista on kerrottu luvussa 1.5 ja vastausten pohjalta on nostettu esiin 

kehittämiskohteita ja tavoitteita. Kyselyn vastauksia käsitellään palveluyksiköissä ja tutkinto-ohjelmissa. Opiskelijapalautteesta 

esiin nousseista kehittämiskohteista ja toimenpiteistä raportoidaan työryhmissä. Kansainvälisiin asioihin liittyen oli kyselyssä 

myös oma osionsa, jonka tulosten perusteella kansainvälisiä palveluita arvioidaan ja kehitetään. Tuloksia käsitellään kv-

koordinaatiotyöryhmässä, jossa on mukana myös opiskelijaedustus. Myös muita palveluyksiköitä kehitetään saadun palautteen 

perusteella. 

Tämä suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä opiskelijapalveluiden, opiskelijakunta OSAKOn, koulutusosastojen henkilöstön 

(opinto-ohjaajat, työsuojeluvaltuutettu), kansainvälisten palveluiden sekä toiminnanohjauksen ja laadun edustajan kanssa 

lukuvuonna 2015-2016. Näiltä henkilöiltä on pyydetty kommentteja suunnitelman teon eri vaiheissa. Suunnitelmaa on käsitelty 

kahdenkeskisissä palavereissa, opinto-ohjaajien työryhmässä, opiskelijapalveluiden johtotiimissä, OSAKOn työryhmissä sekä 

yhteistoimintaneuvottelukunnassa. Suunnitelma lisää tietoisuutta mm. syrjinnän kiellosta sekä toimintatavoista ja yhteystahoista 

syrjintää kohdatessa. Siinä esitetään myös uusia näkökulmia, tavoitteita ja kehittämiskohteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. Seuraavassa suunnitelmassa otetaan huomioon tavoitteiden toteutuminen.  
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Liitteet  
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Liite 1: Opiskelijakysely 2016 – Tasa-arvo  

(1/5) 

 

TAUSTAKYSYMYKSET 

 

1. Monesko lukuvuosi (mukaan lukien kuluva lukuvuosi) sinulla on menossa läsnä olevana nykyisessä tutkinto-ohjelmassasi? 

Vastaajien määrä: 2375 

 

 

 

 

2. Mikä on sukupuolesi? 

Vastaajien määrä: 2375 
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Opiskelijakysely 2016 – Tasa-arvo                                                                                                  LIITE 1  

(2/5) 

 

TASA-ARVO 

3. Oletko joutunut korkeakouluyhteisössä eriarvoiseen asemaan? 

Vastaajien määrä: 2375 

 

 

Avoimet vastaukset: Olen, muun syyn vuoksi, minkä? (Näitä käsitelty tekstissä luvussa 1.5.) 
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Opiskelijakysely 2016 – Tasa-arvo                                                                                                  LIITE 1  

(3/5) 

 

4. Millaisessa tilanteessa tai asioissa olet kohdannut eriarvoisuutta? 

Vastaajien määrä: 2375 

 

Avoimet vastaukset: Muussa yhteydessä, missä?  

5. Oletko kokenut seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää korkeakouluyhteisössä? 

Vastaajien määrä: 2375 

 

6. Jos kohtaat tasa-arvoon liittyvää eriarvoisuutta tai seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, niin tiedätkö keneen tai 

mihin tulee olla yhteydessä? 

Vastaajien määrä: 2375 
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Opiskelijakysely 2016 – Tasa-arvo                                                                                                  LIITE 1  

(4/5) 

7. Tasa-arvoon liittyvä asia tai muu huomio, joka vaatii toimenpiteitä tai tilanteen parantamista. 

Vastaajien määrä: 182. Vastauksista on koottu seuraavia teemoja:  

Opettajien tulisi kohdella opiskelijoita tasavertaisesti 

– Opiskelijoiden suosiminen pois 
– Pohjakoulutuksesta tai työkokemuksesta riippumatta 
– Iästä tai elämäntilanteesta riippumatta 
– Sukupuolesta riippumatta 
– Mielipiteestä riippumatta 
– Kulttuuritaustasta riippumatta 
– Tutkinto-ohjelman laajuudesta riippumatta 
– Harjoitteluun liittyvissä epäoikeudenmukaisuuksissa 
– Hyväksiluvuissa 
– Ryhmätöissä 
– Poissaoloissa 
– Huomioida erilaiset ja eritasoiset oppijat 
– Huomioida erilaista opintopolkua hopsin mukaan kulkevat opiskelijat 
– Huomioida vaihto-opiskelijat ja muut kansainväliset opiskelijat 

 
Arviointi kaikille samanlaiseksi 

– Arviointikriteerit 
o Ryhmätöissä 
o Opintojaksoilla 

– Valintakriteerit 

 
Eri elämäntilanteiden huomioiminen opiskelussa 

– Perheelliset 
– Ikä 
– Avoimen, erilisen ja siirtohakujen kautta tulevat 
– Monimuoto-opiskelijat 
– Etäopiskelijat 
– Aikuisopiskelijat 
– Työssäkäyvät 
– Vaihto-opiskelijat 
– Syrjäytymisvaarassa olevat 
– Oppimisvaikeuksia omaavat  
– Erilaiset kulttuuritaustat 

o Erilaiset koulutustaustat 
o Erilaiset osaamisen tasot 

  
Missä asioissa? 

– Tiedotus 
– Vaihtoehtoiset opiskelu/oppimismuodot 
– Lukujärjestykset ja aikataulut tietoon aikaisemmin 
– Luentojen ja materiaalien saatavuus etukäteen ja/tai jälkikäteen 
– Luennot ja/tai materiaalit verkkoon 
– Joustavuus opinnoissa ja harjoittelussa esim. poissaolot perheenjäsenen sairastumisen vuoksi 
– Ryhmäytyminen myös verkossa 
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Opiskelijakysely 2016 – Tasa-arvo                                                                                                  LIITE 1  

(5/5) 

 
Opettamisen ja ohjauksen tasapuolisuus 

– Syrjintä esimerkiksi vakaumuksiin liittyen ei saa näkyä opetuksessa tai opettajan puheessa  
– Tasapuolisuus ryhmätöiden tehtävänjaossa ja arvioinnissa 
– Erilaisten oppimistyylien huomioiminen opetusmuodoissa  
– Opettajien pätevyys ja laadukkuus 
– Opetuksen laatu 
– Vaihtoehtoisten suoritustapojen tarjoaminen 
– Erityisopetuksen ja tukitoimien käyttäminen 
– Sähköisten opetusmenetelmien kehittäminen ja käyttö 
– Opetusmateriaalien saavutettavuus 
– Ohjaus tunneilla tulisi olla tasapuolista 
– Erilaisiin henkilökohtaisiin opintopolkuihin (hops) ohjausta ja organisointia 
– Kaikille opiskelijoille tasavertainen mahdollisuus päästä opintopsykologille 

 
Hyvän opiskeluympäristön luominen kaikille 

– Opiskelurauha tunneilla 
– Keskittymismahdollisuus tunneilla 

 
 Naisten ja miesten tasavertainen kohtelu 

– Naisten ja miesten eriarvoinen kohtelu pois 
– Naisopiskelijoiden aliarvostaminen pois 
– Naisten ja miesten epätasa-arvoinen tai stereotypinen erottelu ei saa näkyä opetuksessa tai opettajan puheessa 
– Miehet ja naiset soveltuvat yhtä hyvin kaikille aloille, alakohtainen erottelu pois  
– Nais- ja miesopiskelijoita opiskelemaan kaikille aloille 

 
Yleiset asenteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

– Asennekasvatusta opiskelijoille ja henkilökunnalle kaikkien tasa-arvoisesta kohtelusta 
– Yhtenäiset säännöt ja sopimukset tutkinto-ohjelmissa 
– Erilaisen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun huomioiminen 
– Englannin kielen taito ja käyttö korkeakoulussa luonnolliseksi myös henkilökunnalle 
– Eri kulttuuritaustoista tulevien sekoittaminen ryhmässä suotavaa 
– Pyrkimys saada kaikki mukaan, vähentää ulkopuolisuuden tunnetta 
– Luokan ilmapiiri 
– Opettaja-opiskelijasuhteen ja opiskelija-opiskelijasuhteen kunnioittaminen ja molemminpuolinen arvostaminen 
– Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyökyky 
– Kiusaamista ei saa esiintyä yhtään 
– Syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen puuttuminen 

 
Yhteystahot selvästi esille 

– Häirintätapauksissa 
– Tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyvissä tapauksissa 
– Jos havaitsee jonkun tarvitsevan apua 
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Lukuvuodesta 2014–2015 alkaen koulutusta ei luokiteltu enää nuorten ja aikuisten tutkintoon johtavaan koulutukseen. Uudet 

käytettävät käsitteet ovat päivätoteutus ja monimuotototeutus. Alla olevat taulukot on tästä syystä eroteltu niin, että vuoden 

2015 (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ovat erillisinä. Nuorten ja aikuisten naisopiskelijoiden määrät on esitelty vuosilta 

2012–2014. Mukana ovat kaikki ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaneet mukaan lukien erillisellä 

opinto-oikeudella ja siirto-opiskeluoikeudella opiskelevat sekä avoimen kautta tutkinto-opiskelijana aloittaneet. Tilastoissa ei ole 

mukana ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa aloittaneita.  

 

KOULUTUSALA, Nuoret NAISOPISKELIJOITA (%) / VUOSI 

  2 012 2 013 2 014 

Kulttuuriala  73,6 72,7 73,0 

Luonnontieteiden ala  17,1 23,2 21,6 

Luonnonvara- ja ympäristöala  69,0 63,6 68,6 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  87,7 91,4 86,8 

Tekniikan ja liikenteen ala  13,0 12,4 11,7 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala  64,2 63,2 62,8 

KOULUTUSALAT KESKIMÄÄRIN 52,5 50,2 49,9 

 
n=1635 n=1652 n=1696 

Taulukko 1: Oamkissa nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaneiden naisten osuus prosentteina koulutusaloittain vuosina 2012–

2014 

 

KOULUTUSALA, Päivätoteutus NAISOPISKELIJOITA (%) / VUOSI 

  2 015 

Kulttuuriala  80,0 

Luonnontieteiden ala  19,6 

Luonnonvara- ja ympäristöala  80,0 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  85,4 

Tekniikan ja liikenteen ala  12,5 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala  55,9 

KOULUTUSALAT KESKIMÄÄRIN 46,0 
 

n=1467 

Taulukko 2: Oamkissa päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa aloittaneiden naisten osuus prosentteina koulutusaloittain vuonna 

2015 
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KOULUTUSALA, Aikuiset NAISOPISKELIJOITA (%) / VUOSI 

  2012 2 013 2 014 

Kulttuuriala  58,8 59,1 72,2 

Luonnontieteiden ala  36,6 41,7 29,4 

Luonnonvara- ja ympäristöala  93,3 ei aloit 88,5 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  90,0 88,3 98,8 

Tekniikan ala  17,5 18,3 15,4 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala  72,6 66,2 73,7 

KOULUTUSALAT KESKIMÄÄRIN 62,3 57,7 62,0 
 

n=414 n=378 n=368 

 

Taulukko 3: Oamkissa aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaneiden naisten osuus prosentteina koulutusaloittain vuosina 2012–

2014 

 

KOULUTUSALA, Monimuotototeutus NAISOPISKELIJOITA (%) / VUOSI 

  2015 

Kulttuuriala  67,6 

Luonnontieteiden ala  19,4 

Luonnonvara- ja ympäristöala  100,0 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  81,0 

Tekniikan ala  13,0 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala  68,8 

KOULUTUSALAT KESKIMÄÄRIN 56,6 
 

n=410 

Taulukko 4: Oamkissa monimuotototeutuksena toteutettavassa koulutuksessa aloittaneiden naisten osuus prosentteina koulutusaloittain 

vuonna 2015 
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Liite 3: Ikäjakauma Oamkissa 2015  

 

Taulukoissa esitellään Oamkissa päivätoteutuksena toteutettavien sekä monimuotototeutuksena toteutettavien koulutuksissa 

aloittaneiden opiskelijoiden ikäjakaumat koulutusaloittain vuonna 2015. Mukana ovat kaikki ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavassa koulutuksessa aloittaneet mukaan lukien erillisellä opinto-oikeudella ja siirto-opiskeluoikeudella opiskelevat sekä 

avoimen kautta tutkinto-opiskelijana aloittaneet. Tilastoissa ei ole mukana ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 

aloittaneita. 

 

KOULUTUSALA, päivätoteutus         IKÄ         KESKIARVO 

  -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Yht.   

Kulttuuriala  2 14 7 2 0 0 0 0 25 23,3 

Luonnontieteiden ala  14 66 20 8 2 1 1 0 112 23,3 

Luonnonvara- ja ympäristöala  10 16 8 5 0 1 0 0 40 23,4 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  55 194 76 52 24 11 11 2 425 25,5 

Tekniikan ja liikenteen ala  123 324 72 23 12 10 0 2 566 22,7 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 

hallinnon ala  
44 194 31 15 13 1 0 1 299 

23,0 

Yhteensä 248 808 214 105 51 24 12 5 1467 23,6 

 

Taulukko 4. Oamkissa päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden ikäjakaumat koulutusaloittain vuonna 

2015 

 

KOULUTUSALA, Monimuotototeutus (ei 

YAMK) 
        IKÄ         

KESKIARVO 

  -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Yht.   

Kulttuuriala  5 40 10 7 4 3 1 1 71 25,8 

Luonnontieteiden ala  0 8 9 5 7 7 0 0 36 31,4 

Luonnonvara- ja ympäristöala  0 0 0 0 1 0 0 0 1 39,0 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  3 34 23 32 33 19 14 4 163 32,9 

Tekniikan ja liikenteen ala  0 14 28 14 17 10 7 2 92 32,4 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 

hallinnon ala  
2 9 11 12 7 6 1 0 48 

30,5 

Yhteensä 10 105 81 70 69 45 23 7 410 31,2 

 

Taulukko 5. Oamkissa monimuotototeutuksena toteutettavassa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden ikäjakaumat koulutusaloittain 

vuonna 2015
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