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1. JOHDANTO ”YHDENVERTAINEN 
JA MONIMUOTOINEN” SAVONIA

Savonia on korkeakouluyhteisö, 
jossa kaikkia kohdellaan yhden-
vertaisesti ihmisiä arvostaen ja 

tasa-arvosta huolehtien. Arvomme on 
olla luotettava, yhteisöllinen ja roh-
kea.  Näitä arvoja haluamme edistää 
kaikissa toiminnoissamme ja työnan-
tajana. Jokaista kohdellaan tasaver-
taisena korkeakouluyhteisön jäsenenä 
riippumatta iästä, sukupuolesta, ase-
masta, syntyperästä tai seksuaalisesta 
suuntautumisesta.  

Tämän yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelman tavoitteena on 
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 
syrjintää ja sukupuoleen tai sukupuo-

livähemmistöön kuuluvien eriarvoi-
suutta tai eriarvoista kohtelua. 
Yhdenvertaisuussuunnittelun pää-
määrä on syrjinnän tunnistaminen, 
siihen puuttuminen, toiminnan ja 
käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutus-
ten arviointi sekä yhdenvertaisuutta 
edistävien toimenpiteiden toteuttami-
nen ja osallisuuden lisääminen.

Arvolupauksemme on olla Suomen 
paras korkeakoulutyöyhteisö. Par-
haassa korkeakouluyhteisössä on tilaa 
erilaisille ajatuksille, mutta samal-
la meitä yhdistää vahvasti yhteinen 
päämäärä. Tavoitteenamme on mo-
nimuotoisuuden edistäminen työ- ja 

opiskeluyhteisössä. Monimuotoinen 
korkeakouluyhteisö mahdollistaa pe-
rustehtävien toteuttamisen: koulu-
tusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa 
ja liiketoimintaa strategiamme mu-
kaisesti ja vastaamaan monipuolises-
ti aluevaikuttavuuden vaatimuksiin. 
Monimuotoisuus nähdään Savonias-
sa yhdenvertaisuutta laajemmin kor-
keakouluyhteisöä rikastuttavana ja 
kehittävänä arvona. Kehitämme kor-
keakouluyhteisöä moniarvoisena, mo-
nikulttuurisena ja syrjimättömänä 
työ- ja opiskeluympäristönä.

Savonia-ammattikorkeakoulu on työ- ja 

opiskeluyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan 

kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 



2. YHDENVERTAISUUDEN 
  EDISTÄMINEN

T ämä yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma on laadittu 
yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-

votyön edistämiseksi korkeakoulu-
yhteisössä. Suunnitelmassa määri-
tellään tavoitteiden toteuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelma 
toimii samalla viitekehyksenä muil-
le opiskelijoita ja henkilöstöä koske-
ville ohjelmille ja suunnitelmille, jot-
ka osaltaan varmistavat tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
korkeakouluyhteisössä. 

Suunnitelma perustuu yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvon edistämiseen 
kaikkien niiden syrjintäperusteiden 
osalta, jotka ovat mainittu Yhdenver-
taisuuslailla (1325/2014) sekä Laissa 
naisten ja miesten välisestä tasa-ar-
vosta (609/1986). Yhdenvertaisuu-
den lähtökohta on kaikkien ihmisten 
samanarvoisuus riippumatta henki-
lön iästä, sukupuolesta, etnisestä tai 
kansallisesta alkuperästä, kansalai-
suudesta, kielestä, uskonnosta, va-
kaumuksesta, mielipiteestä, vammas-
ta, terveydentilasta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai muusta henki-
löön liittyvästä syystä.

 Tasa-arvolain mukaan naisten ja 
miesten tasa-arvon lisäksi tulee huo-
mioida sukupuolten moninaisuus ja 
ennaltaehkäistä sukupuolivähemmis-
töön kuuluvien syrjintää.  Yhdenver-
taisuuslaki edellyttää lisäksi työn-
antajalta ja koulutuksen järjestäjältä 

kohtuullisten mukautusten tekemistä 
vammaisten henkilöiden osalta. Koh-
tuullisilla mukautuksilla turvataan 
yhdenvertaisuus koulutuksen saan-
nissa, työtehtävistä suoriutumisessa 
sekä uralla etenemisessä.

Tasapuolisen kohtelun vaatimus on 
myös yksi hyvän hallinnon oikeus-
periaatteista. Julkisia hallintotehtäviä 
koskevat toimet on oltava puolueet-
tomia ja oikeasuhtaisia tavoiteltuun 
päämäärään nähden. Edistämistoi-
menpiteitä toteutetaan olosuhteet ja 
voimavarat huomioiden siten, että ne 
ovat tehokkaita ja tarkoituksenmu-
kaisia. Yhdenvertaisuuden toteutu-
mista on arvioitava myös tapauskoh-
taisesti viiteryhmittäin. 

Savonia-ammattikorkeakoulussa toimii 
yhteistyöryhmä, jonka tehtäväaluee-
seen kuuluvat   yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvoasiat. Yhteistyöryhmässä 
on johdon, henkilöstön, työsuojelu-
toiminnan ja opiskelijakunta Savot-
tan edustus

Savonian keskeiset yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvotavoitteet 
2021-2024:

• Opiskelijat ja henkilöstö koke-
vat, että Savonia on tasa-arvoista ja 
yhdenvertaista kohtelua toteuttava 
opiskelu- ja työpaikka

• Monimuotoisuutta arvostavan ja 

lisäävän korkeakouluyhteisön vahvis-
taminen mm. rekrytoimalla eri etni-
siä ryhmiä edustavia työntekijöitä ja 
opiskelijoita

• Edistää ja ottaa huomioon suku-
puolijakauman tasaisuus opiskelu- 
ja työyhteisön toiminnassa, mm. eri 
työryhmissä

• Ehkäistä ennakolta syrjintää ja 
epätasa-arvoista kohtelua

• Avoimen ja saavutettavan korkea-
kouluyhteisön ylläpitäminen, jossa 
jokaisella on mahdollisuus oppia, ke-
hittyä ja vaikuttaa 

• Monipaikkatyötä ja monipaikkais-
ta opiskelua tukevien hyvän työpai-
kan toimintaperiaatteiden luominen 

Seuranta ja kehittäminen:

Suunnitelman seurannasta ja kehit-
tämisestä vastaavat tässä suunnitel-
massa mainitut vastuuryhmät.

Savonia-ammattikorkeakoulu on laatinut tämän yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvosuunnitelman yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

korkeakouluyhteisössä



3. JOHTAMINEN JA 
  TOIMINTAKULTTUURI

Johtaminen perustuu Great Place to 
Learn ja Great Place to Work - hy-
vän työ- ja opiskelupaikan toimin-

takulttuuriin. Hyvän työ- ja opiskelu-
paikan toimintakulttuurissa vallitsee 
avoimet ja luottamukselliset vuorovai-
kutussuhteet. Yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvotyö huomioi osaltaan Savoni-
an strategian mukaisesti YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet, jotka tukevat in-
himillistä turvallisuutta.

Korkeakouluyhteisössämme vallitsee 
välittävä, yhteisöllinen ja saavutetta-
va ilmapiiri. Jokaisella korkeakouluyh-
teisön jäsenellä on velvollisuus omalla 
toiminnallaan edistää yhdenvertaisen 
ja tasa-arvoisen kohtelun toteutumis-
ta ja yhteisöllisyyttä sekä puuttua roh-
keasti havaitsemiinsa epäkohtiin. 

Johtamisella puututaan välittömäs-
ti havaittuun työpaikkakiusaamiseen, 
häirintään ja syrjivään tai epäasialli-
seen kohteluun Savonian menettelyoh-
jeiden mukaisesti. Kaikki opiskelijoita, 
henkilöstön jäseniä ja vierailijoita koh-
dellaan tasa-arvoisesti ja kunnioitta-
vasti riippumatta heidän sukupuoles-
taan tai sukupuolen ilmaisustaan.

Johtamisella ja tiimityöllä edistetään 
monimuotoisuutta arvostavaa toimin-
takulttuuria korkeakouluyhteisössä ja 
Savonian arvojen näkymistä arjen toi-
mintatavoissa. Monimuotoisuus näh-
dään korkeakouluyhteisöä rikastutta-
vana ja se edistää yhdessä oppimista, 
yhteiskehittämistä ja vahvistaa Savoni-
an uudistumiskykyä. 

Henkilöstöjohtamisessa huomioidaan 

eri-ikäiset työyhteisön voimavarana.

Toimenpiteet: 

• Työ- ja opiskeluyhteisön moni-
muotoisuutta hyödynnetään osaamisen 
johtamisessa ja kehittämisessä

• Lisätään eri kansallisuuksista tule-
van henkilöstön rekrytoimista Savoni-
aan ja kehitetään eri kansallisuuksista 
tulevien integroitumista korkeakoulu-
yhteisöön tukevia palveluja

• Vahvistetaan maahanmuuttajien 
koulutusta ja etabloitumista suomalai-
seen yhteiskuntaan

• Arvioidaan yhdenvertaisuuden, ta-
sa-arvon ja monimuotoisuuden to-
teutumista säännöllisesti Great Place 
to Work –henkilöstötutkimuksessa ja 
opiskelijoiden palautekyselyssä ja huo-
mioidaan suunnitelman kehittämistoi-
menpiteissä

• Järjestetään esimiehille monimuo-
toisen työyhteisön (diversiteetti) johta-
misvalmennusta

• Järjestetään henkilöstölle kieli- ja 
kulttuurikoulutusta

Seuranta ja kehittäminen:

Johtoryhmä, pedagoginen johtoryhmä

Savonia-ammattikorkeakoulu on työ- ja 

opiskeluyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan 

tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja arvostaen. 



4. REKRYTOINTI, PEREHDYTYS,    
  PALKKAUS JA URAKEHITYS 

Rekrytointien oikeudenmukai-
suus ja läpinäkyvyys varmis-
tetaan yhtenäisellä ja kes-

kitetysti johdetulla menettelyllä.  
Valintamenettely ja henkilöarvioin-
nit dokumentoidaan yhdenmukai-
sesti järjestelmään.  Eri asiantunti-
juusalueilta koostuva rekrytoinnin 
valmisteluryhmä varmistaa osaltaan 
henkilöarvioinnin monipuolisuuden, 
objektiivisuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun toteutumisen.  Positiivisen 
erityiskohtelun soveltamisen tehtävi-
en täytössä tulee perustua yhdenver-
taisuuslain oikeuttavien säännösten 
vaatimuksiin. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuk-
sen ja tehtävien vaativuuteen, vaikut-
tavuuteen ja osaamiseen perustuvan 
yhdenmukaisen palkkausjärjestelmän 
mukaisesti.  Palkkauksen arviointi-
menettelyt ja –kriteerit valmistellaan 
yhteistoiminnassa.

Osaamisen kehittämistavoitteista so-
vitaan osana tiimisopimuksia ja hen-
kilötasolla ne käsitellään kehitys-
keskusteluissa. Kehittymispolkua 
työuralla suunnitellaan strategialäh-
töisesti

Toimenpiteet:

• Rekrytoinnin menettelytavoilla 
varmistetaan syrjimätön kohtelu, ke-
hitetään rekrytointien anonyymisyyt-
tä ja yhdenmukaisuutta

• Arvioidaan ja kehitetään rekry-
tointimenettelyä hakijapalautteen, 

vetovoimaisuutta ja vaihtuvuutta 
koskevien tunnuslukujen sekä henki-
löstörakennetta (miehet/naiset, ikä-
ryhmät, kansalaisuudet) koskevan ti-
lastoinnin avulla. 

• Vahvistetaan esihenkilöiden 
rekrytointiosaamista

• Osaamisen strategisen johtami-
sen menettelyitä kehittämällä var-
mistetaan henkilöstön yhdenmukaiset 
mahdollisuudet kehittymiseen ja ete-
nemiseen uralla

• Palkitsemismenettelyt ovat yh-
denvertaiset, tehtävästä ja sukupuo-
lesta riippumattomat

• Osaamiseen ja työsuorituksen ar-
viointiin perustuvaa palkkausjärjes-
telmää kehitetään yhdenvertaisesti eri 
henkilöstöryhmät huomioiden

• Toteutetaan selvitys työpaikan 
tasa-arvotilanteesta ja sen erittely 
naisten ja miesten siejoittumiesesta 
eri tehtäviin sekä palkkausjärjestel-
män tehtäväkohtaisten vaativuusryh-
mien mukainen palkkakartoitus

• Tasa-arvoisen palkkauksen toteu-
tumista seurataan vuosittain tehtä-
villä tilastoinneilla ja tilinpäätöksen 
henkilöstöraportissa.

Seuranta ja kehittäminen:
Johtoryhmä, yhteistyöryhmä

Avoinna olevaan tehtävään valitaan soveltuvin henkilö, 

joka täyttää parhaiten tehtävälle asetetut vaatimukset.

Rekrytointimenettelyssä noudatetaan Savonian rekrytoinnin  

menettelyohjetta.



5. MAHDOLLISTAVA JA 
  TURVALLINEN YMPÄRISTÖ 

Savoniassa ketään ei syrji-
tä vamman tai terveydenti-
lan perusteella. Savonia huo-

lehtii tarpeellisista ja asianmukaisista 
kohtuullisista mukautuksista ja eri-
tyisjärjestelyistä, jotka eivät aiheu-
ta suhteetonta rasitetta Savonialle, ja 
joilla varmistetaan erityistuen tar-
peessa olevien henkilöiden mahdolli-
suus opiskeluun ja työhön yhdenver-
taisesti muiden kanssa. 

Jokaisella korkeakoulun jäsenellä on 
oikeus turvalliseen työskentelyilma- 
piiriin ja hyväksytyksi tulemiseen 
omana itsenään. Jokaisella korkea- 
kouluyhteisön jäsenellä on oikeus 
ja velvollisuus viivytyksettä puuttua 
epätasa-arvoiseen kohteluun ja syr- 
jintään sekä tehdä ilmoitus havaitse-
mastaan turvallisuuspoikkeamasta. 

Savoniassa on määritelty Sujuvaa Sa-
voniaa- hyvän toimintatavan peri-
aatteet ja korkeakouluturvallisuuden 
toimintaohjeet.  Niiden tavoitteena on 
edistää korkeakouluyhteisön turval- 
lisuutta ja viihtyisyyttä. Vastuullisten 
toimintatapojen lähtökohtana on, että 
korkeakouluyhteisön jäsenten tulee 
käyttäytyä vastuullisesti sekä kunni-
oittaa yhteisön muiden jäsenten oi-
keutta turvalliseen ja viihtyisään kor-
keakouluyhteisöön ja esteettömään 
työntekoon.

Mahdollistava toimintaympäristö 
(enabling environment) tarkoittaa es-
teettömiä opiskelu- ja työympäris-
töjä sekä saavutettavia käytäntöjä ja 
palveluita, jotka ovat erilaisesta taus- 

tasta tai toimintakyvystä huolimat- 
ta yhdenvertaisesti kaikkien yhteisön 
jäsenten käytettävissä. Mahdollista- 
vassa toimintaympäristössä päivittäi- 
set toiminnot ovat helposti hahmo- 
tettavia, ymmärrettäviä ja opittavia 
kaikille yhteisön jäsenille.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuu-
den edistämistä

Pedagogiseen saavutettavuuteen si-
sältyvät kaikki sellaiset opetukseen ja 
sen järjestämiseen liittyvät toimen-
piteet, jotka tukevat opiskelijoiden 
osallisuutta ja oppimista.  Savonial-
la koulutuksen järjestäjänä on vastuu 
ylläpitää yhdenvertaisuuden toteutu-
mista. Koulutuksen oppimissisältöjen 
pedagoginen saavutettavuus omalta 
osaltaan edistää näiden tavoitteiden 
saavuttamista. 

Pedagogiseen saavutettavuuteen liit-
tyvät sosiaalisen ja digitaalisen saa-
vutettavuuden näkökulmat sekä op-
pimisympäristöjen turvallisuus.  
Savonian toimenpiteet pedagogiseen 
saavutettavuuteen liittyen kuvataan 
Pedagogisessa saavutettavuussuunni-
telmassa. 

Viestinnällinen saavutettavuus tar-
koittaa sitä, että tieto on esitet-
ty sellaisessa muodossa, johon vas-
taanottaja pääsee käsiksi. Savonialla 
viestinnällinen saavutettavuus koskee 
ulkoista ja sisäistä viestintää, kor-
keakoulun käytössä olevia digitaalisia 
järjestelmiä sekä opetusmateriaale-
ja.  Digitaalisessa ympäristössä sisäl-

lön tulee olla käytettävissä käyttä-
jä-, tilanne- ja teknologiakohtaisista 
eroista huolimatta. Verkkopalveluiden 
saavutettavuuteen liittyy sekä tekni-
nen että sisällöllinen saavutettavuus. 
Lisäksi oleellista saavutettavuuden 
kannalta on verkkopalvelun käyttö-
liittymän käytettävyys.

Savonian viestinnällisen saavutetta-
vuustyön tavoitteita ja keinoja kuva-
taan Viestinnällisen saavutettavuuden 
suunnitelmassa. 

Toimenpiteet:

• Saavutettavuuden parantaminen: 
Savonian viestinnällinen ja pedagogi-
nen saavutettavuussuunnitelma 

• Henkilöstön osaamista vahviste-
taan tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen 
ja saavutettavuuteen liittyvillä koulu-
tuksilla

• Syrjinnän, häirinnän ja epäasialli-
sen kohtelun menettelyjen ja toimin-
taohjeiden näkyvyyden lisääminen

• Esihenkilöiden ja työsuojeluhen-
kilöstön valmiuksien parantaminen 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuun-
nitelman toteuttamisessa arjessa

Seuranta ja kehittäminen: 

Turvallisuustyöryhmä, Saavutetta-
vuusryhmä, Yhteistyöryhmä, Johto-
ryhmä

Savonian tavoitteena on turvata kaikille 

saavutettava, turvallinen ja terveellinen työ- 

ja opiskeluympäristö.



6. OPETUS JA OPISKELU

Savoniassa opetusta ja oppimista ohjaavat eettiset ja pedagogiset 

periaatteet, tutkintosääntö ja järjestyssääntö, jotka takaavat kaikille 

perusedellytykset turvalliseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen ja 

kohteluun opintojen aikana.

Savoniassa kaikilla opiskelijoil-
la on yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet saada korkeatasoista 

opetusta. Tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus ilmenevät toimintakulttuurissa 
ja vuorovaikutuksessa.  Opiskelijoita 
kohdellaan yhdenvertaisesti opiske-
lijavalinnoissa, opintojen ohjaukses-
sa ja opintosuoritusten arvioinnissa. 
Syrjintää eikä epäasiallista kohtelua 
ei sallita. 

Opetus, oppimateriaalit ja opetuk-
sen tukipalvelut edistävät eri ryhmi-
en tasa-arvoista kohtelua ja ryhmi-
en välistä dialogia sekä kunnioittavat 
opiskelijoiden yksilöllisyyttä ja kult-
tuurisia erityispiirteitä. Uusi ope-
tusteknologia ja sitä tukeva pe-
dagogiikka, sähköiset työkalut ja 
oppimisympäristöt mahdollistavat 
saavutettavan, aikaan ja paikkaan si-
tomattoman opetuksen, ohjauksen ja 
opiskelun.

Savonian kampuksilla kohtaavat mo-
net eri kielet, kansallisuudet sekä eri 
etnisen taustan omaavat opiskelijat. 
Monimuotoisessa opiskelijayhteisös-
sä kaikki opiskelijat ovat tasavertai-
sia riippumatta taustastaan. Erilaiset 
kulttuurit tuovat oman lisäarvonsa 
korkeakouluyhteisöön. Korkeakoulun 
virallisina opetuskielinä ovat suomi ja 
englanti. Opiskelijoille tarjotaan pal-
veluja sekä suomeksi että englanniksi 
opiskelijan asiointikielen mukaisesti.

Opiskeluyhteisössä ketään ei syrjitä 
vakaumuksen perusteella. Myöskään 
oman syrjivän käytöksen perustele-
mista vakaumuksella ei hyväksytä. 
Vakaumus voi liittyä opiskelijan us-
kontoon, poliittiseen mielipiteeseen 

tai elämäntapaan ja arvoihin. Tavoit-
teenamme on taata jokaiselle opis-
kelijalle esteetön ja turvallinen oppi-
misympäristö.

Opiskelu

Joustavat oppimispolut ja opetusta-
vat tarjoavat opiskelijoille tasa-ar-
voiset mahdollisuudet opiskelulle ja 
opintojen etenemiselle riippumatta 
opiskelijan elämäntilanteesta. Opin-
tojaksojen toteutussuunnitelma, op-
pimateriaalit, opetusteknologia sekä 
opintojen arviointimenettelyt kohte-
levat kaikkia tasapuolisesti. 

Koulutuksen yhdenvertaisuutta edis-
tävät myös avoin koulutustarjonta, 
opintojen vaihtoehtoiset suoritusta-
vat, aiemman osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen sekä työn 
opinnollistaminen.  Tavoitteena on, 
että jokaisen opiskelijan opinnot ete-
nevät tasavertaisesti huolimatta yk-
silöllisistä oppimiseen tai opiskeluun 
liittyvistä haasteista tai esteistä.  

Opetus

Opetuksessa huolehditaan siitä, että 
opetus on avointa ja saavutettavaa ei-
vätkä sisällöt sisällä syrjiviä element-
tejä.  Opiskelijalle turvataan riittä-
vä opetus ja ohjaus sekä huolehditaan 
oppimisympäristöjen teknisestä toi-
mivuudesta. Oppimateriaalit ovat sel-
keitä, tarvittaessa selkokielisiä. 

• Tasa-arvoista ja yhdenvertaista 
kohtelua tukeva suunnittelu on avoin 
prosessi ja osa opetussuunnitelma- 
työtä ja opiskelijan ohjauksen kehit-
tämistä

• Savoniassa on käytössä yhtenäi-
nen opiskelijan osaamistavoitteet, 
erilaiset suoritustavat, oppimateri-
aalit ja osaamisen arviointia kuvaava 
strukturoitu opintojakson toteutus-
suunnitelma,

• Kehitetään opintojaksojen jousta-
via ja monimuotoisia opiskelumah-
dollisuuksia, joiden avulla yksityis- 
elämän, työssäkäynnin ja opiskelun 
yhteensovittaminen on mahdollista 
(luentotallenteet, etätentit, verkko-
opintojaksot)

• Opetustyö jakautuu asiantunti-
juuteen perustuen tarkoituksenmu-
kaisesti ja tasa-arvoisesti opettajien 
kesken.

• Opintojen mitoitus pyritään jaka-
maan ajallisesti tarkoituksenmukai-
sesti.

Toimintaperiaatteet ja –tavat:

• Tutkintosääntö

• Järjestyssääntö

• Pedagoginen 
saavutettavuussuunnitelma

Seuranta ja kehittäminen:

Koulutuksen ryhmä 



7. OPISKELIJAN OHJAUS, OPISKELU-
HYVINVOINTI JA OPISKELIJAVALINTA 

Opiskelijoiden ohjaus on osa 
ammattikorkeakoulussa työs-
kentelevän opetushenkilöstön 

pedagogista toimintaa. Kaikki ohja-
ukseen osallistuvat huolehtivat sii-
tä, että opiskelijat voivat opiskella 
yhdenvertaisesti. Kaikkien opiskeli-
joiden on voitava hyötyä samanar-
voisesti koulukseen liittyvistä toi-
minnoista ja järjestelyistä. 

Ohjaus toimintana on kokonaisval-
taista ja opiskelijan hyvinvointia sekä 
opiskelukykyä tukevaa. Opiskeluky-
ky koostuu opiskelutaidoista, ope-
tustoiminnasta, opiskeluympäristöstä 
ja omista voimavaroista. Savonias-
sa käytössä olevan henkilökohtaisen 
opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) 
avulla varmistetaan, että opiskelijoil-
la on yhdenvertaiset valmiudet opin-
noista suoriutumiseen. Opiskelijan 
henkilökohtainen opiskelu- ja ura-
suunnitelma (HOPS) kokoaa opinto-

polulle sovitut yksilölliset ratkaisut.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvoinnin edistäminen 
on osa Savoniassa tehtävää opiskeli-
joiden ohjausta, jota tehdään yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa (mm. 
opiskelijakunta, YTHS).  Opiskelu-
hyvinvointityö edistää opiskelijoi-
den terveyttä ja opiskelukykyä sekä 
opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. Ta-
voitteena on myös yhteisöllisen että 
yksilöllisen tuen avulla luoda yhden-
vertainen ja turvallinen oppimis- ja 
opiskeluympäristö sekä suojata opis-
kelijan mielenterveyttä. 

Savonian opiskeluhyvinvointipalvelut 
ovat kaikkien opiskelijoiden saata-
villa. Jokaisella koulutusalalla toimii 
hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävä-
nä on toimia sekä ennaltaehkäisevä-
nä että moniammatillisena keskuste-

lufoorumina ja valmistella ja käsitellä 
opiskeluhyvinvointiin liittyvä asioita.

Erityisen tuen järjestelyt ja muut 
tukipalvelut

Erityisen tuen järjestelyillä ja tu-
kipalveluilla turvataan opiskelijoi-
den yhdenvertaisuus ja tasavertaiset 
mahdollisuudet osaamistavoittei-
den saavuttamiseen. Opiskelua tuke-
via erityisjärjestelyjä voidaan tehdä 
opintojen aikana opiskelijan itsen-
sä ilmaisemien tai henkilöstön ha-
vaitsemien tukitarpeiden perusteella. 
Tällöin opiskelua tuetaan ammat-
tikorkeakoulun omien käytettävis-
sä olevien resurssien ja keinojen sekä 
verkostoyhteistyössä toteutettavien 
palvelujen avulla. 

Savoniassa toteutettavan opiskelijan ohjauksen lähtökohdat, osa-alueet, 

toimijat ja vastuut on kuvattu Ohjaus Savoniassa-suunnitelmassa.



Toimintaperiaatteet ja –tavat

• Ohjaus Savoniassa –suunnitelma

• Opettajatuutorin opas

• Lukuvuosittainen opiskeluhyvin-
voinnin edistämisen toimintasuunni-
telma

• Opiskeluhyvinvointityöryhmät ja 
varhaisen puuttuminen toimintamalli

• Yhdenvertaisten opiskelumahdol-
lisuuksien turvaaminen

• Opetushenkilöstön ja opiskelijoi-
den tietoisuuden lisääminen mahdol-
lisista oppimisen tuen järjestelyistä

• Erityisjärjestelyjen hakemista 
koskevan ohjeistuksen säännöllinen 
tarkastelu ja arviointi.

• Opiskelijoiden hyvinvoinnin 
edistäminen 

• Opiskelija saa opiskelua ja 
hyvinvointiaan edistäviä palveluja ja 
ohjausta suomen ja englannin kie-
lellä opiskeluterveydenhuollon, kor-
keakoulukuraattorin, erityisopettajan, 
oppilaitospastorin, opinto-ohjaajan, 

opettajatuutorin tai muun tarvitse-
mansa asiantuntijan taholta. 

Seuranta ja kehittäminen

Ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin-
ryhmä koordinoi opiskelun esteettö-
myyttä ja kehittää yhteisiä käytäntöjä 
(HOPS, oppimisen tuki sekä yksilölli-
set opintojärjestelyt).

Opiskelijavalinta

Savoniassa opiskelijavalinnan pe-
rustana ovat tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus.  Opiskelijat valitaan ennalta 
määriteltyjen ja yhtenäisten valin-
taperusteiden mukaisesti ilman että 
mitkään laissa esitetyt syrjintäpe-
rusteet vaikuttavat asiaan.  Valin-
taperusteet ja arviointiperusteet on 
kirjoitettu hakijoiden näkökulmas-
ta selkeäksi, luettavaksi ja ymmärret-
täväksi. Arviointi opiskelijavalinnassa 
on yhdenvertaista.  

Valintakokeet järjestetään siten, että 
ne ovat esteettömiä ja hakija voi tar-
vittaessa saada perustellusta syystä 
yksilöllisiä järjestelyjä valintakokees-
sa. Yksilöllisissä järjestelyissä nou-
datetaan valtakunnallista Korkea-
koulujen esteetön opiskelijavalinta 

–suositusta ja ammattikorkeakoulu-
jen yhteisiä käytäntöjä. 

Opiskelijarekrytointiin liittyvät ma-
teriaalit ja viestintä suunnitellaan 
ja suunnataan tasapuolisesti kaikil-
le.  Materiaalit ja sisällöt ovat saavu-
tettavia.  

Toimintaperiaatteet ja –tavat:

• Esteettömyyskartoitus

• Opiskelijavalinnan kehittäminen 
saavutettavuuden ja esteettömyyden 
näkökulmasta,

• Yksilöllisten järjestelyjen hake-
mista koskevan ohjeistuksen sään-
nöllinen tarkastelu ja arviointi.



8. VAIKUTTAMINEN OPISKELIJANA   
  JA TYÖNTEKIJÄNÄ

Kannustamme opiskelijoita ja 
henkilöstöä vaikuttamaan 
korkeakouluyhteisössä ja ver-

kostoissa. Tahtotilamme on strate-
giamme mukaisesti tehdä tekemistä 
ja osaamista näkyväksi.

Savonia-ammattikorkeakoulun opis-
kelijakunta SAVOTTA sekä koulutus-
aloilla toimivat opiskelijayhdistykset 
toimivat yhtenä opiskelijoiden osal-
listumisen ja vaikuttamisen areenana. 
Toimijuuden kehittyminen edellyt-
tää mahdollisuuksia tehdä aloittei-
ta ja päätöksiä, antaa palautetta sekä 
nähdä oman toiminnan vaikutus sekä 
omaan että muiden elämään. Aktii-
visen osallistumisen ja elinikäisen 
oppimisen taidot ovat tärkeitä ele-

menttejä yhdenvertaisuuden, hy-
vän elämän ja hyvinvoinnin rakentu-
mi sessa.

Opiskelijakunta valvoo kaikkien Sa-
vonia-ammattikorkeakoulun opis-
kelijoiden etua tutkinto-ohjelmasta, 
opiskelupaikkakunnasta tai kansal-
lisuudesta riippumatta ja osallistuu 
yhdenvertaisuutta edistävään keskus- 
teluun sekä ammattikorkeakoulussa 
että ympäröivässä yhteiskunnassa.

Toimintaperiaatteet ja tavat:

• Opiskelijajäsenten nimeäminen kes-
keisiin koulutuksen kehittämisryhmiin

• Henkilöstön edustajien osallistu-

minen keskeisiin henkilöstöasioiden 
valmisteluryhmiin ja muihin asiantun 
tijaryhmiin

• Opiskelijapalautteet ja arvioinnit

• Henkilöstökyselyt, tulevaisuus-
katsaukset, Savonia-päivät ja muut 
yhteiskehittämisen työpajat sekä tii-
mitoiminta

• Välitön yhteistoiminta johdon ja 
henkilöstön edustajien kesken

• Avoin keskustelukulttuuri ja ta-
paamiset johdon, opiskelijakunnan ja 
-yhdistysten kesken

Savoniassa kaikilla korkeakouluyhteisön kuuluvilla on Great Place to 

Work ja Great Place to Learn -toimintakulttuurin ja roolinsa mukaiset 

mutta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, antaa palautetta ja vaikuttaa 

toimintaan ja sen kehittämiseen.



9. SEURANTA JA ARVIOINTI

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön seuranta ja arviointi  

on osa ammattikorkeakoulun toiminnanohjausta, 

suunnittelua ja toiminnan arviointia. 

Savonian yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelman toimin-
taperiaatteiden toteutumista 

seurataan vuosittain Great Place to 
Work –henkilöstötutkimuksen mitta-
reilla, rekrytointimenettelyn palaute-
kyselyllä ja hakijatilastoilla, OKM:lle 
raportoitavilla mittareilla, opiskelija-
palautteella sekä varhaisen välittämi-
sen toimenpiteiden (mm. kirjatut pu-
heeksiottotilanteet) ja työyhteisössä 
esiintyvien sovittelutilanteiden (mm. 

työpaikkakiusaaminen, epäasiallinen 
kohtelu, häirintä) perusteella. 

Seuranta ja kehittäminen

Palautekyselyjen tulokset raportoi-
daan ja käsitellään Savonian toimin-
nanohjausjärjestelmän mukaisesti 
niistä vastaavissa ryhmissä.

Henkilöstöä koskevien tulosten osalta 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuun-
nitelman toteutumista arvioidaan 

vuosittain Savonian yhteistyöryhmäs-
sä ja johtoryhmässä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toi-
mintaperiaatteiden toteutumisen ko-
konaisarviointi on osa strategian to-
teutumisen väliarviointia.



 

 

 

LIITE: 

Arvio yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman 
toimintaperiaatteiden toteutumisesta  
Savonia-ammattikorkeakoulussa 2018-2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savonian tasa-arvotilanteen toteutumista kuvataan liitteenä olevissa taulukoissa seuraavasti: 

Liitteenä olevassa taulukossa 1 on kuvattu miesten ja naisten osuutta eri henkilöstöryhmissä. 
Kansainvälisen henkilöstön määrä ja jakauma sukupuolittain on kuvattu taulukossa 2. Taulukossa 3 on 
kuvattu hakijoiden määrä ja jakauma sukupuolittain avoimessa rekrytointimenettelyssä. Taulukossa 4  
on keskimääräisiä palkkoja henkilöstöryhmittäin vuoden 2020 tasolla. Taulukossa 5 on kuvattu naisten ja 
miesten määrä Savonian hallituksessa ja johtoryhmissä. Taulukossa 6 on kuvattu kevään 2020 
yhteishaussa hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä ja jakauma sukupuolittain, taulukossa 7 
valittujen YAMK-opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain ja sukupuolittain ja taulukossa 8 valittujen AMK-
opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain ja sukupuolittain. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelmassa 
2018-2020 esitettyjen tavoitteiden toteutumista on kuvattu taulukossa 7.  
 
Taulukko 1 
Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2020 

 Miehet Naiset Yhteensä 
Opetushenkilöstö 97,28 158,10 255,38 
TKI -henkilöstö 77,35 55,74 133,09 
Htp -henkilöstö 42,54 62,30 104,84 
Yhteensä 217,17 276,14 493,31 

 
Sukupuolijakauma TKI-henkilöstön ja HTP-henkilöstön osalta on melko tasainen. Molemmissa 
henkilöstöryhmissä vähintään 40 % on vähemmistöä edustavaa sukupuolta. Opetushenkilöstössä miehiä 
on 38 %. Opetushenkilöstön osalta eroa selittänee osaltaan Savonian koulutusalojen monialaisuus ja 
jakauma.  

 

Taulukko 2 
Kansainvälisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin 2020 

 Miehet Naiset Yhteensä 

Opetushenkilöstö 4 1 5 

TKI -henkilöstö 1 4 5 

Htp -henkilöstö 0 1 1 

Yhteensä 5 5 11 

 

Kansainvälisen henkilöstön määrään ei sisälly harjoittelijoita eikä lyhytaikaisia projektityöntekijöitä. 

 

 

 

 



Taulukko 3 

Avoimiin tehtäviin hakeneet sukupuolittain 2020 
Yksikkö Sukupuolijakauma 
Savonia-ammattikorkeakoulu Hakijamäärä Nainen Mies Ei määritelty 
 201 119 76 6 

 

Avoinna oleviin tehtäviin on hakeutunut 38 % miehiä ja 59 % naisia. Osittain eroa selittänee avoinna 
olleiden tehtävien luonne, joista valtaosa on ollut opetustehtäviä. Sosiaali- ja terveysalan ikärakenteesta 
johtuen eläkepoistumaa ja avoinna olevia tehtäviä on ollut eniten. 

Taulukko 4 
 Naiset Miehet Koko henkilöstö 
Opetushenkilöstö 4829,06 5300,84 5008,89 
TKI -henkilöstö 3314,52 3756,41 3550,77 
Htp-henkilöstö 3111,68 3329,95 3193,89 
Htp –henkilöstö*  3625,10*  4318,37*  3927,12* 
Koko henkilöstö 4169,76 4464,20 4293,12 
Koko henkilöstö*  4251,33* 4608,88*  4405,29* 

*sisältää myös johdon ja esimiesten palkkauksen 

Keskipalkat on laskettu marraskuun säännöllisen työajan ansioista. Keskipalkkojen laskennassa on otettu 
huomioon vain kokoaikainen henkilöstö, joka on saanut koko kuukauden täyttä palkkaa. 
Opetushenkilöstön osalta miesten ja naisten palkkaero johtuu pääosin työehtosopimuksen määräyksiin   
perustuvasta tekniikan ja liikenteen alan korkeammasta palkkatasosta. Savoniassa tekniikan ja liikenteen 
ala on suuri ja valtaosa koulutusalan opetushenkilöstöstä on miehiä. TKI-henkilöstön ja HTP-henkilöstön 
palkkaus perustuu paikallisesti sovittuun työehtosopimusta soveltavaan palkkausjärjestelmään, jossa 
palkkaus määräytyy työtehtävien vaativuuden ja vastuun, monipuolisuuden ja osaamisen perusteella. 
Tehtäväkohtaiset palkat perustuvat tehtävänimikkeiden perusteella jaettuihin vaativuusryhmiin ja niiden 
yhtenäisiin kriteereihin. Miesten ja naisten palkkaeroissa heijastunee osittain eri toimialoilla yleisesti 
vallitseva palkkatasojen ero. 
 
Taulukko 5 

Ryhmän nimi Naisia (lkm.) Miehiä (lkm.) 

Hallitus 5 4 

Laajennettu johtoryhmä 7 3 

Pedagoginen johtoryhmä 4 1 

TKI-johtoryhmä 2 3 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallituksessa naisia on 55,6 % ja miehiä 44,4 %. Hallituksen nimittää 
yhtiökokous nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta lukuun ottamatta vaaleilla valittua henkilöstön 
valitsemaa jäsentä ja opiskelijoiden valitsemaa jäsentä. Laajennetussa johtoryhmässä naisia on 70 % ja 
miehiä 30 %. Laajennetun johtoryhmän muodostavat johtosäännön mukaiset hallituksen nimittämät 



tulosyksiköiden vastuujohtajat. Pedagogisen ryhmän jäsenistä 20 % on miehiä ja 80 % naisia. Rehtorin 
nimittämään pedagogisen johtoryhmään kuuluvat amk-, yamk- ja jatkuvan oppimisen koulutuksista ja 
opiskelijapalveluista vastuussa olevat johtajat. TKI-johtoryhmän jäsenistä 60 % on miehiä ja 40 % on 
naisia. TKI-johtoryhmän muodostavat TKI- ja yrityspalvelujen vastuujohtajat, liiketoimintapäällikkö, 
tietopalvelupäällikkö ja digipalvelujen edustaja. 
 
 
Arvio Savonia-ammattikorkeakoulun yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelmassa 2018-2020 
esitettyjen toimintaperiaatteiden/tavoitteiden toteutumisesta: 
 
Miesten ja naisten osuudet hakijoista ja opiskelijoista:  
 
Taulukko 6 
 

 Kaikki hakijat Ensisijaiset hakijat Valitut opiskelijat 
Miehet 3042 1335 771 
Naiset 4848 2064 1023 
Ei tiedossa 906 477 216 

 
Luvuista ilmenee, että sukupuolen mukainen segregaatio koulutusaloilla on voimakas. Lisäksi näkee, että 
naiset hakevat korkeakouluun enemmän kuin miehet.  Luvut ovat ihan samankaltaiset kuin ovat 
ammattialoilla työelämässä. Sen huomioin voi myös luvuista tehdä, että miehet pääsevät helpommin 
opiskelemaan kuin naiset. Eli heidän osuutensa valituissa opiskelijoissa on suurempi kuin se ensisijaisesti 
hakeneissa. 
 
Eroa hakijoiden ja valittujen sukupuolijakaumassa voi selittää se, että miehet hakeutuvat aloille joihin 
pääsee helpommin kuin aloille joihin naiset hakevat tai sitten valintamenettelyssä miehet pärjäävät naisia 
paremmin. Asiasta on meneillään valtakunnallinen tutkimus, joka liittyy ammattikorkeakoulujen 
valintaperusteuudistukseen. Yhtenä sen osana tehdään tutkimusta, jossa selvitetään sekä 
opiskelijavalinnassa että opinnoissa menestymistä vertaamalla sitä hakijoiden taustamuuttujiin (ikä, 
sukupuoli, pohjakoulutus, äidinkieli, kansallisuus).  
 
Naisten ja miesten osuudet opiskelijoista koulutusaloittain: 
 
Taulukko 7 Koulutusala/Sukupuoli (YAMK) 
(tilanne 31.12.2020)     Mies  Nainen  Yht. 

Kulttuuriala 6 24 30 
Luonnonvara- ja ympäristöala 5 10 15 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 42 46 
Sosiaali- ja terveysala 66 394 460 
Tekniikan ja liikenteen ala 124 28 152 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 33 105 138 
Yhteensä 238 603 841 

 
YAMK-tutkintojen opiskelijoista enemmistö on naisia. Sukupuolijakaumaa selittää osaltaan YAMK-
tutkinto-ohjelmien määrä eri aloilla. YAMK-tutkinto-ohjelmia on 2020 ollut eniten sosiaali- ja terveysalalla, 
joka myös hoitoalan ammateissa on naisvaltainen ala. Koulutusaloista tekniikan ja liikenteen ala poikkeaa 
miesvaltaisena alana muista aloista.  
 
 



Taulukko 8 Koulutusala/Sukupuoli (AMK) 
 
(tilanne 31.12.2020)     Mies  Nainen  Yht. 

Kulttuuriala 93 517 610 
Luonnonvara- ja ympäristöala 90 156 246 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 306 408 
Sosiaali- ja terveysala 381 1756 2137 
Tekniikan ja liikenteen ala 2050 468 2518 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 501 664 1165 
Yhteensä 3217 3867 7084 

 
Valittujen opiskelijoiden määrä AMK-tutkinnoissa jakautuu YAMK-tutkinto-opiskelijoita tasaisemmin 
miesten ja naisten välillä. Merkittävin ero miesten ja naisten sukupuolijakaumassa on samansuuntaisesti 
YAMK-tutkintojen kanssa sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. 
 
Tilastojen lisäksi Savonia-ammattikorkeakouluissa on seurattu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista alakohtaisissa opiskeluhyvinvointiryhmissä, opiskelijahyvinvointikyselyn avulla ja keräämällä 
aktiivisesti palautetta opiskelijoilta. 
 
 
Seuraavassa on esitetty arvio yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmassa 2018-2020 esitettyjen 
toimintatapojen /tavoitteiden toteutumisesta teemoittain 
 
 
Johtaminen ja toimintakulttuuri 
 

Toimintatapa/tavoite Arvio toteutumisesta 
Työyhteisön monimuotoisuutta ja osaamista 
hyödynnetään nykyistä paremmin 

Toteutetulla organisaatiouudistuksella ja 
meneillään olevalla osaamisen strategisen 
johtamisen kehittämisprojektilla sekä 
tulosyksiköiden välisillä kehittämisryhmillä 
pyritään osaltaan parantamaan työyhteisön 
monimuotoisuuden ja osaamisen hyödyntämistä. 
Työyhteisön monimuotoisuuden ja osaamisen 
hyödyntäminen erityisesti horisontaalisia 
toimintatapoja vahvistamalla on 
jatkokehittämiskohde.  

Edistetään kansainvälisen ja kansainvälistä 
kokemusta omaavan henkilöstön rekrytoitumista 
Savoniaan  

Savoniaan on rekrytoitu vuosittain eri 
kansallisuuksia ja kansainvälistä kokemusta 
edustavia henkilöitä. Osaamisvaatimukset 
määritellään tehtäväkohtaisesti ja kansainvälisyys 
on huomioitu sen mukaisesti. 

Johtamisessa otetaan huomioon henkilöstön 
monimuotoisuus, sen asettamat haasteet ja 
tarjoamat mahdollisuudet    

Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän 
uudistamisella eri tulosyksiköihin on pyritty 
parantamaan henkilöstön ja tiimien mahdollisuutta 
hyödyntää monimuotoista osaamista ja työn 
painopisteitä strategisia valintoja ja tiimin 
yhteiskehittämistä tukien. 



Esimiestyössä ja tiimityössä toimitaan 
vastuullisesti tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja 
osallistavan toimintakulttuurin luomiseksi   

Great Place to Work -johtamis- ja toimintakulttuuri 
perustuu luottamukseen johdon ja henkilöstön 
kesken ja sitä arvioidaan vuosittain 
henkilöstötutkimuksessa, joka on kehittynyt 
positiivisesti myös Oikeudenmukaisuuden -
dimension osalta. Esihenkilö osallistuu tiimien 
arviointi- ja tavoitekeskusteluihin, joka sisältää 
myös GPTW-toimintakulttuurin tavoitteiden 
toteutumisen arviointia. 

Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
toteutumista arvioidaan säännöllisesti osana 
toimivuus- ja henkilöstökyselyjä hyödyntäen tulok-
sia monimuotoisen ja –arvoisen toimintakulttuurin 
kehittämisessä 

Great Place to Work -henkilöstötutkimus 
toteutetaan vuosittain ja se sisältää 
Oikeudenmukaisuuden -dimension. Lisäksi 
toteutetaan toimivuuskysely. Tulokset käsitellään 
hallituksessa, esihenkilöforumissa, 
johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä ja tiimeissä ja 
huomioidaan kehittämistoimenpiteissä eri tasoilla. 

Osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin 
toimintatapaa kehitetään parantaen sen pohjalta 
erilaisen osaamisen hyödyntämistä tiimien 
toiminnassa ja johtamisessa 

Osaamisen strategisen johtamisen 
kehittämisprojekti on käynnistetty ja jatkuu 
kuluvalla kaudella 2021-2022. Osaamisen 
kehittäminen on kirjattu tiimien tiimisopimuksiin. 

Johtajille ja esimiehille järjestetään 
monimuotoisen työyhteisön johtamisen koulutusta 

Johdolle, esihenkilöille ja tiimivastaaville on 
järjestetty valmentavan johtamisen ja tiimityön 
valmennusta sekä toteutettu esihenkilöiden ja 
tiimivaikuttajan CLP-arvioinnit. Monimuotoisen 
työyhteisön ja erilaisuuden johtamisen valmennus 
on jatkokehittämiskohde. 

Kehitetään kansainvälisen henkilöstön 
korkeakouluyhteisöön integroitumista tukevia 
palveluja    

Kansainvälisen henkilöstön korkeakouluyhteisöön 
integroitumista tukevien palvelujen kehittäminen 
on kirjattu palvelusuunnitelmiin ja on 
jatkokehittämiskohde. 

Henkilöstölle järjestetään mahdollisuuksia 
kielikoulutukseen 

Henkilöstölle on järjestetty vuosittain EF:n kautta 
henkilökohtaisen taitotason arviointiin pohjautuvaa 
ja työtehtävissä tarvittavaa verkkokielikoulutusta 
henkilökohtaisilla lisensseillä. 

 
Rekrytointi palkkaus ja urakehitys 
 

Toimintatapa/tavoite Arvio toteutumisesta 
 Rekrytointimenettelyt ovat läpinäkyviä ja 
toimintaohjeessa huomioidaan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden periaatteet    

Rekrytointimenettely toteutetaan yhtenäisen ja 
päivitetyn menettelyohjeen mukaisesti. Osin 
keskitetysti toteutetulla menettelyllä ja 
monijäsenisellä valintaryhmällä varmistetaan 
menettelyn yhdenvertaisuuden ja läpinäkyvyyden 
toteutumista.  

Rekrytointiprosessissa    toimitaan    siten, että 
avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä miehiä 
että naisia 

Avoinna olevien tehtävien osaamisprofiilit 
määritellään tehtävien vaatimuksiin perustuen 
yleispätevästi ja syrjimättömästi. Työnantajakuvan 
ja viestinnän vahvistaminen rekrytoinneissa on 
jatkokehittämiskohde.  

Ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmä edistää 
palkkauksen oikeudenmukaisuutta, tukee 

Opetushenkilöstön palkkausjärjestelmä perustuu 
TES-määräyksiin. HTP-henkilöstön osalta 



osaltaan osaamisen kehittymistä ja kannustaa 
henkilöstöä parempiin työsuorituksiin   

paikallisesti sovittuun palkkausjärjestelmään, 
jossa tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy 
yhtenäisen kriteeristön pohjalta 
vaativuusryhmittäin tehtävien vaativuuden ja 
vastuun, monipuolisuuden ja osaamisen 
perusteella. Osaaminen ja tehtävien olennaiset 
muutokset huomioidaan tehtäväkohtaisen 
palkanosan muutoksena. Paikallisten 
järjestelyerien kriteerit ja menettely valmistellaan 
yhdessä luottamusmiesten kanssa ja niissä on 
huomioitu hyvä työsuoritus kannustavana 
elementtinä.  

Ammattikorkeakoulu huolehtii yhdenmukaisin 
periaattein henkilöstön mahdollisuuksista 
osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen 

Opetushenkilöstön osalta työaikasuunnittelun 
periaatteissa on sovittu yhtenäisistä 
vähimmäisresursseista osaamisen kehittämiseen 
ja henkilökohtaisesti suunnatuista 
kehittämissuunnitelman mukaisista resursseista. 
Osaamisen kehittäminen on kirjattu 
tiimisopimuksiin ja otetaan esille 
henkilökohtaisissa keskusteluissa. Osaamisen 
kehittämisen ja uralla etenemisen systemaattinen 
kehittäminen on jatkokehittämiskohde osana 
osaamisen strategisen johtamisen 
kehittämisprojektia. 

Rekrytointiprosessin toimivuuden arviointi, 
vaihtuvuuden tilastointi ja esimiesten 
rekrytointiosaamisen vahvistaminen 

Rekrytointiprosessin toimivuutta ja vaihtuvuutta 
arvioidaan säännöllisesti avoinna olevien 
tehtävien osalta ja raportoidaan 
välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä. 
Esihenkilöille on järjestetty rekrytointimenettelystä 
koulutusta ja henkilökohtaista opastusta tarpeen 
mukaan. Rekrytointiosaamista on vahvistettava 
edelleen. 

Henkilökohtaisessa   perehdytyksessä    otetaan 
huomioon yleisperehdytyksen ohella erilaisten 
työntekijöiden tarpeet 

Savoniassa on otettu käyttöön yhtenäinen 
perehdytysohjelma, joka sisältää kaikille 
yhtenäisen preboarding-valmistautumisvaiheen, 
työyhteisöön integroitumisen ja 
onnistumisvaiheen ja huomioi henkilökohtaisen 
perehdytyssuunnitelman kautta eri tehtävissä 
tarvittavan yksilöllisen perehdytyksen. 

Palkkauksen arviointiryhmä huolehtii osaltaan 
yhdenvertaisten periaatteiden toteutumisesta 
palkkausjärjestelmässä, arvioi 
palkkausjärjestelmän toimivuutta ja toteuttaa 
tarpeen mukaan tasa-arvolain edellyttämän 
palkkakartoituksen tai hyödyntää muun tahon 
toteuttamaa kartoitusta 

Palkkausjärjestelmän toimivuutta on arvioitu mm. 
paikallisten järjestelyerien valmistelun yhteydessä 
palkkauksen arviointiryhmässä. Systemaattinen 
arviointi ja vaativuusryhmittäin toteutettava 
palkkakartoitus on kehittämiskohde sekä 
palkkauksen arviointijärjestelmän edelleen 
kehittäminen yhteiskehittämisen työpajoissa.  

Tiimien ja yksilöiden palaute- ja 
kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen 

Tiimien arviointi- ja tavoitekeskustelut ovat 
käytössä osana tiimisopimusten toteutumisen 
arviointia ja päivittämistä. Tiimien ja yksilöiden 
kehityskeskustelukäytännön edelleen 
kehittäminen on osana meneillään olevaa 



osaamisen strategisen johtamisen 
kehittämisprojektia. 

 
 
Mahdollistava ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö 
 

Toimintaperiaate/tavoite Arvio toteutumisesta 
Esteettömyyssuunnittelun ottaminen osaksi 
Savilahti 2020 –kampus-hanketta 
Esteettömyyskartoitusten päivittäminen 
kampuksilla ja kampusten esteettömyyden 
parantaminen liikunta- ja aistivammaisille kohtuul-
lisin kustannuksin toteutettavilla es-
teettömyysratkaisuilla (mm. selkeät opasteet 
kulkureiteille, ovien avausmekanismit, valaistus 
ym. kiinteistötekniset ratkaisut)     

Microkadulla Savonian tilat sijaitsevat Novapolisen 
kiinteistöissä, joten Novapolis kiinteistön-
omistajana huolehtii merkittävästä määrästä 
esteettömyyttä.  
 
Savonian tilojen suunnittelun yhdessä 
esteettömyyteen on kiinnitetty huomioita 
kynnyksien suunnittelussa niin ettei ne aiheuta 
estettä pyörätuolilla liikkumiseen. Tiloihin pääsee 
hissillä ja hissikuiluja on useita, jolloin myös 
liikuntarajoitteinen henkilö pystyy liikkumaan 
kampuksen sisällä.  Keskeistä 3. kerroksen 
kulkuväylää on korjattu niin, että palo-ovissa on 
aukipitolaitteet, jotka sulkeutuva palohälytyksen 
sattuessa, mutta ovat muutoin auki. Tilat 
varustettuna pääsääntöisesti automaattivaloilla, 
jolloin valoja ei tarvitse sytyttää erikseen. Inva-wc 
tiloja on aulatiloissa ja eri kerroksissa riittävästi. 
Invaparkkipaikkoja on käytössä. 

Saavutettavuuden parantaminen työssä mm. 
kehittämällä digitaalisia toimintaympäristöjä, 
viestintää (mm. oppaat, verkkosivut, esitteet, 
asiakirjat, informaatiojärjestelmät) ja ohjeistusta 

Järjestetty koko henkilöstölle 
saavutettavuuskoulutuksia. Käytössä 
Saavutettavuus Teams-ympäristö, jossa 
koostetaan aineistoja, jaetaan ajankohtaisia 
asioita ja käydään keskustelua. 

Syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun 
toimintaohjeiden ja varhaisen tuen 
menettelytapojen päivittäminen arjen toimintaa 
paremmin palveleviksi 

Opiskelijoille ja opetushenkilöstölle on laadittu 
ohje epäasiallisen kohtelun tunnistamisesta ja 
siihen puuttumisesta. Savoniassa on käytössä 
varhaisen tuen kolmivaiheinen malli, joka tukeutuu 
alakohtaisten opiskeluhyvinvointityöryhmien 
työskentelyyn.  

Esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön valmiuksien 
parantaminen valmennuksella, johon sisällytetään 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat ja 
varhaisen tuen menettelyt käytännössä 

Savoniassa on käytössä varhaisen välittämisen 
malli ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 
toteutettu Sirius-seurantajärjestelmä ja 
dokumentaatio. Mallin uudistamisen yhteydessä 
on järjestetty esihenkilöille ja 
työsuojeluhenkilöstölle perehdytystä. Yhteistyössä 
Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-amk: kanssa on 
järjestetty työyhteisösovitteluun valmennusta. 
Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen 
toteuttamana on toteutettu Podcast vastuullisesta 
työkäyttäytymisestä. 

 
 
 



Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 

Toimintaperiaate Arvio toteutumisesta 
Kaikkia opiskelijoita, henkilöstön jäseniä ja 
vierailijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja 
kunnioittavasti riippumatta heidän 
sukupuolestaan, sukupuolen ilmaisustaan tai 
suku-puolisidonnaisesta tilastaan 

Tiimejä on velvoitettu käymään läpi 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. 
Sukupuolittunutta käsitteistöä on muutettu 
neutraaliksi mm. opetussuunnitelmissa ja 
esihenkilöiden ohjeistuksissa.  

 
Opetus, opiskelu ja osaamisen arviointi 
 

Opetus ja opiskelu; toimintaperiaate/tavoite Arvio toteutumisesta 
Tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua tukeva 
suunnittelu on avoin prosessi ja osa 
opetussuunnitelmatyötä ja opiskelijan ohjauksen 
kehittämistä 

Opettajille on laadittu pedagogisen 
saavutettavuuden ohje, jolla edistetään 
yhdenvertaista kohtelua. 

Kehitetään opintojaksojen joustavia ja 
monimuotoisia opiskelumahdollisuuksia, joiden 
avulla yksityiselämän, työssäkäynnin ja opiskelun 
yhteensovittaminen on mahdollista 
(luentotallenteet, etätentit, verkko-kurssit) 

Opetusta on monimuotoistettu ja siirretty 
verkkovälitteiseksi osaltaan myös 
koronaepidemiasta johtuen. Otettu käyttöön 
uudenlaisia tenttimahdollisuuksia sekä Moodle-
oppimisympäristössä että kampuksen Exam-
tenttitilassa. 

Opetustyö jakautuu asiantuntijuuteen perustuen 
tarkoituksenmukaisesti ja tasa-arvoisesti 
opettajien kesken 

Esihenkilöt huolehtivat opettajien 
työaikasuunnittelussa tehtävien jaon 
tasapuolisuudesta.  

Opintojen mitoitus pyritään jakamaan ajallisesti 
tarkoituksenmukaisesti 

Tutkinto-ohjelmilla on käytössään opintojen 
puolivuosisuunnittelu –työkalu, jossa tulee 
näkyviin opintojen kuormittavuus. 

 
Osaamisen arviointi; toimintaperiaate/tavoite Arvio toteutumisesta 
Savonian arviointi- ja tenttiohje Käytössä osaamisen arviointiohje, jota päivitetään 

tarpeen mukaan.  
Savoniassa on käytössä yhtenäiset 
osaamistavoitteet, erilaiset suoritustavat, 
oppimateriaalit ja osaamisen arviointia kuvaava 
strukturoitu opintojakson toteutussuunnitelma    

Kattavassa käytössä strukturoitu opintojakson 
toteutussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. 

Savoniassa on käytössä aiemman osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen sekä työn 
opinnollistamisen menettelyt, joiden avulla 
osaamista arvioidaan 

Savonia on edelleen kehittänyt osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyjä ja 
ohjeita, joilla osaamisen voidaan hyväksilukea ja 
arvioida läpinäkyvästi ja yhdenvertaisuutta 
noudattaen.    

 
Opiskelijan ohjaus ja opiskeluhyvinvointi 
 

Toimintaperiaate Arvio toteutumisesta 
Ohjaus Savoniassa –suunnitelma Toteutettu ohjauksen itsearviointi keväällä 2020 
Yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen 
opiskeluun ja opinnoista selviytymiseen kaikille 
monimuotoisin ohjaus- ja tukitoimenpitein 
riippumatta elämäntilanteesta 

Kiinnitetty huomiota HOPS-ohjaukseen ja 
erityistuen huomioimiseen osana opintojen 
suunnittelua. Avattu ja lisätty verkkovälitteisiä 



ohjauskanavia. Tavoitetta edistetty OKM 
eritysavustettuna hanketyönä; Suotuisa-hanke. 

Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoisuuden 
lisääminen mahdollisista erityisjärjestelyistä, 
mikäli opiskelijalla on oppimisvaikeus, sairaus tai 
vamma, joiden perusteella hän on oikeutettu 
erityisjärjestelyihin 

Toteutunut osana lukuvuosittaisia Ohjauksen 
ajankohtaisaamupäiviä. 

Opiskelijavalinnan kehittäminen    
saavutettavuuden ja esteettömyyden 
näkökulmasta  

Toteutunut OKM:n kärkihankkeessa, jossa 
Savonia mukana. Opiskelijavalintoja uudistamalla 
on edistetty myös mahdollisuuksien tasa-arvoa. 

Valintakokeeseen osallistuvien erityisjärjestelyjen 
hakemista koskevan ohjeistuksen säännöllinen 
tarkastelu ja arviointi 

Ohjeet tarkastetaan vuosittain. Hakijat voivat 
hakea yksilöllisiä valintakoejärjestelyjä 
Opintopolku.fi –palvelussa olevan kansallisen 
ohjeistuksen mukisesti.  

 
Vaikuttaminen opiskelijana ja työntekijänä 
 

Toimintaperiaate/tavoite Arvio toteutumisesta 
Opiskelijajäsenten    nimeäminen keskeisiin 
koulutuksen kehittämisryhmiin   

Opiskelijakunta SAVOTTA nimeää 
opiskelijaedustajat Savonian kehittämisryhmiin. 

Henkilöstön edustajien nimeäminen keskeisiin 
henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmiin ja muihin 
asiantuntijatyöryhmiin     

Henkilöstön edustaja on mukana 
esihenkilöforumissa. Rehtorin tapaamiset laajalle 
ryhmälle henkilöstön edustajia järjestetään 
säännöllisesti. Yhteiskehittäminen on Savonian 
strategiaan ja toimintakulttuuriin sisäänkirjoitettu 
toimintatapa. Valmistelua tehdään erilaisissa 
työpajoissa ja henkilöstöä osallistuu niihin 
asiantuntijuusalueittain laajasti. Tiimejä 
osallistetaan kehittämistyöhön ja tiimivastaavat 
ovat osittain mukana esihenkilöforumeissa. 

Opiskelijapalautteet ja arvioinnit   Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa 
palautetta säännöllisesti ja yhdenvertaisesti. 

Henkilöstökyselyt, kehityskeskustelut, tiimien 
arviointi- ja tavoitekeskustelut 

Great  Place to Work – ja toimivuuskysely on 
toteutettu säännöllisesti vuosittain. Tiimien 
arvointi- ja tavoitekeskustelut on toteutettu 
tiimisopimusten arvioinnin ja päivittämisen 
yhteydessä. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 
on toteutettu vähintään joka toinen vuosi ja Covid-
pandemian aikana vähintään tilannekeskustelut 
osana kehityskeskustelukäytäntöä. 

Välitön    yhteistoiminta. Savonian Great Place to Work -johtamis- ja 
toimintakulttuuri perustuu avoimeen ja välittömään 
vuorovaikutukseen. Johdon ja henkilöstön välinen 
luottamus ja matalan kynnyksen palautekulttuuri 
on avainasemassa.  

 
 
 
 


