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Mitä on 
yhden-
vertaisuus?



Yhdenvertaisuus

• ”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset 
ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, 
iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja 
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, 
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai 
muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

• ”Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate 
viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten 
yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, 
rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat 
syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.”

(Lähde: yhdenvertaisuus.fi, oikeusministeriö)



Yhdenvertaisuus 
järjestötoiminnassa



Miksi järjestöjen tulee edistää 
yhdenvertaisuutta?

• Järjestöillä on keskeinen vaikutus siihen, miten yksilöt 
ja eri väestöryhmät pääsevät osallistumaan 
yhteiskunnassa ja yhteisöissä.

• Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva lainsäädäntö 
velvoittaa myös järjestöjä.

• Yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa, että 
järjestö todella edustaa niitä, joita se 
luulee edustavansa, se houkuttaa mukaan uusia 
ihmisiä, saa järjestön toimimaan hyvin, luo vakaata 
arvopohjaa ja tekee järjestön toiminnasta eettisesti 
oikeudenmukaista.



Mitä jokaisen järjestön olisi 
hyvä muistaa:

• Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on 
jokaisella, ei ainoastaan 
yhdenvertaisuusvastaavalla

• Yhdenvertaisuussuunnitelma, sen seuraaminen 
ja päivittäminen

• Yhdenvertaisuuskyselyt

• Yhdenvertaisuusvastaavat

• Yhdenvertainen käytös myös muita järjestöjä 
kohtaan



Tapahtumien järjestäminen yhdenvertaisesti

• Tapahtuman järjestäminen on järjestöissä konkreettinen asia, jonka kautta 
yhdenvertaisuuden periaatteet näkyvät myös ulospäin.

• Yhteiset, mahdollisimman saavutettavat tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja 
kasvattavat ilmapiiriä, jossa apua on helpompi pyytää sitä tarvitessaan.

• Tapahtumailmoittautumiseen kannattaa sisällyttää selkeät pelisäännöt.
• Helppo tuoda kaikille tapahtumaan osallistuville tiedoksi se, kuinka toimitaan, jos järjestön 

tapahtumissa tai toiminnassa tulee ilmi häirintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä.

• Useiden tapahtumatyyppien kohdalla voi tehdä paljon pieniä konkreettisia toimia, joiden 
kautta tapahtuma on laajemman joukon ulottuvilla.



JYYn checklist yhdenvertaisen 
tapahtuman suunnitteluun:

• Tapahtuman suunnittelu

• Tilat, aikataulu, ruokavaliot ja alkoholittomat 
vaihtoehdot, sisäinen viestintä ja tiedotus,  
yhdenvertaisuusvastaava

• Tapahtuman viestintä

• Kattavuus, kaksikielisyys, 
yhdenvertaisuuskäytänteistä viestiminen, 
ilmoittautumiskäytänteet, saavutettavuus

• Tapahtuman aikana

• Tiedotus, tekniikka, aikataulutus, informoiminen ja 
epäasialliseen käytökseen puuttuminen

• Tapahtuman jälkeen

• Palautteen kerääminen, mahdollisten materiaalien 
toimittaminen



• Yhdenvertaisuus on paljon muutakin kuin 
yhdenvertaisesti toteutettuja tapahtumia 

• Yhdenvertaisuuden tulisi olla koko 
toimintaa läpileikkaava teema

• Muista huomioida yhdenvertaisuus myös muun 
muassa:

• Viestinnässä ja kielenkäytössä
• Hallituksen sisäisessä toiminnassa
• Toiminnan suunnittelussa
• Järjestön taloudellisessa toiminnassa
• Omassa toiminnassa  edistä omalla 

toiminnallasi yhdenvertaisempaa 
järjestötoimintaa

Yhdenvertaisuus järjestöjen 
muussa toiminnassa



Esimerkkitilanteita



Olet järjestösi tapahtumassa. Huomaat 
viereisessä pöydässä tilanteen, jota epäilet 
häirinnäksi. Miten toimisit tilanteessa?

Esimerkkitilanne:



Olet osa ainejärjestön hallitusta. Eräs 
toinen hallituksen jäsen käyttäytyy 
toistuvasti hallitusten kokouksissa epäasiallisesti. 
Hän ei ole valmis tekemään kompromisseja, eikä 
ota huomioon muiden hallituslaisten 
näkökulmia. Miten toimisit tilanteessa?

Esimerkkitilanne:



Mitä meidän järjestömme voisi konkreettisesti 
tehdä, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi 
paremmin toiminnassamme?

Mitkä yhdenvertaisuuden osa-alueet koskettavat 
juuri omaa tehtävääni järjestössä?

Missä yhdenvertaisuuteen liittyvässä aiheessa 
olemme jo edistyneet?

Pohtikaa yhdessä:



Yhdenvertaisuus-
vastaavat ja JYYn
häirintäyhdyshenkilöt



Yhdenvertaisuusvastaava

• Järjestön toiminnassa ja kaikissa tapahtumissa on suositeltavaa olla 
mukana yhdenvertaisuusvastaava.

• Yhdenvertaisuusvastaavan tarkoitus on luoda turvallisuuden tunnetta osallistujille 
ja auttaa järjestäjiä kehittämään entistä yhdenvertaisempia tapahtumia ja toimintaa. 

• Järjestöjen toiminnassa kannattaa puhua 
yhdenvertaisuusvastaavista häirintäyhdyshenkilöiden sijaan.

• Yhdenvertaisuusvastaavana voi toimia kuka tahansa tehtävään soveltuva henkilö.

• Sama henkilö voi toimia yhdenvertaisuusvastaavana pidempään (esim. koko vuoden) tai 
yhdenvertaisuusvastaava voidaan valita tapahtumakohtaisesti.



JYYn häirintäyhdyshenkilöt

Ylioppilaskunnassa on kolme häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat tukea häirintää, 
ahdistelua, kiusaamista, rasismia, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille 

opiskelijoille. Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä 
minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Noora Koskela
hairinta.nainen[at]jyy.fi

Teemu Vasama
hairinta.mies[at]jyy.fi

Petro Pitkänen
hairinta.mies[at]jyy.fi

Yleinen: hairinta [at]jyy.fi



Kiitos!


