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Yhdenvertaisuusvastaavan ja
häirintäyhdyshenkilön virkatestamentti

Viran kuvaus:

Yhdenvertaisuusvastaava tarkastaa järjestön yhdenvertaisuusohjelman, kouluttaa sen

sisältöjä jäsenistölle ja valvoo sen toteutumista ainejärjestön jokapäiväisessä toiminnassa.

Lisäksi välität tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista, joita saat

sähköpostiisi liittymällä erinäisille listoille. Yhdenvertaisuusvastaavan on hyvä olla tiiviissä

yhteydessä ainejärjestön jokapäiväisessä toiminnassa ja ottaa kantaa

yhdenvertaisuusnäkökulmasta esimerkiksi kokouksissa ja tapahtumien suunnitteluvaiheessa.

Yv-vastaavan velvollisuudet:

- MaO:n yhdenvertaisuusohjelman tarkastaminen (Mahdollisesti vanhan viranhaltijan

kanssa) ja sen parantaminen kommenttien mukaisesti. Uudet ohjelmat hyväksytetään

kevätkokouksessa tai tarpeen mukaan.

- Ohjelman toteutumisesta huolehtiminen. Kehityskohteiden tunnistaminen ja niiden

kehittäminen vuoden aikana. Yhdenvertaisuussuunnitelman ja muun toiminnan

vakiinnuttaminen sekä jäsenistölle esille tuominen yleensä vaatii säännöllistä toistoa.

Toimintaa kannattaa siis palata tarkastelemaan muulloinkin kuin kauden alussa.

- Voit etsiä ajankohtaisia poliittisesti sitoutumattomia kampanjoita, joihin ainejärjestö

voisi lähteä mukaan.

- Välittäminen MaO:n sähköpostilistalle muilta listoilta tiedotuksia ja uutisia liittyen

yhdenvertaisuuteen ja kehitysyhteistyöhön.

- Vuonna 2022 yv-suunnitelmaa päivitettiin yhdessä aktiivien kanssa HYYn

kommenttien pohjalta.

- Vuonna 2022 toteutettiin yhdenvertaisuuskysely Femma Planning -yrityksen kanssa.

Tulokset viittasivat siihen, ettei suuria kehitystarpeita ollut yhdistyksen

toimintamalleissa.

- Vuonna 2022 kevään aktiivien koulutuspäivässä yv-vastaavat pitivät yhdenvertaisuus-

häirintäyhdyshenkilöpajan.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävät:

- Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista

häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut

häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä

minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

- Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee ja kertoo tarvittaessa saatavilla olevista palveluista,

mutta ei ratkaise tilanteita.

- Mikäli yhteydenottaja haluaa selvittää tilanteen, yhdyshenkilö auttaa tapaamisen

järjestämisessä ja neuvoo siihen valmistautumisessa tai asian eteenpäin viemisessä.
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- Häirintäyhdyshenkilöön voi myös ottaa yhteyttä anonyymisti MaO:n

yhdenvertaisuusasioiden yhteydenottolomakkeen kautta.

- Käyt HYYn järjestämissä yhdenvertaisuusvastaaville ja häirintäyhdyshenkilöille

tarkoitetuissa koulutuksissa.

- Valvot, että tapahtumissa on aina vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö, joka esitellään

ennen tapahtumaa. Häirintäyhdyshenkilöstä tiedotetaan tapahtuman yhteydessä

puhelinnumeron kera. Varmistat myös, että häirintäyhdyshenkilö tuntee roolinsa

tapahtumassa.

- Avustat tuutoreita syksyllä mahdollisissa haasteissa ja teet kirjelmän fukseille, jossa

esittelet tehtäväsi ja kerrot minkälaista käytöstä opiskelijoilta odotetaan.

Vinkkejä häirintäyhdyshenkilölle ja yhdenvertaisuusvastaavalle:

- Saat mukaasi HYYn yhdenvertaisuusoppaan, johon kannattaa perehtyä. Opasta

kannattaa käyttää aina tarpeen tullen.

- HYY:llä on turvallisemman tilan periaatteet, joiden tehtävänä on olla yhteisinä

pelisääntöinä tapahtumissa ja luoda turvallista ja häirintätilanteita ennaltaehkäisevää

ilmapiiriä. MaO on nyt käyttänyt periaatteita tapahtumissaan. Periaatteet kannattaa

olla esillä jossain kaikkien saatavilla jo ennen tapahtumaa ja niistä kannattaa

muistuttaa tapahtuman alussa. Yhteiset pelisäännöt voidaan jopa tulostaa ja teipata

tapahtumatilan seinille. Tulevaisuudessa voidaan pohtia, tekisikö MaO omat

turvallisemman tilan periaatteet.

- On tärkeää, että yhdenvertaisuusvastaavan ja häirintäyhdyshenkilön viranhaltijat

ovat jäsenistön tiedossa, jotta yhteyden ottaminen matalalla kynnyksellä on

mahdollista.

- Muista, että yksin ei tarvitse jäädä! Kannattaa pyytää tukea ja neuvoja esimerkiksi

yliopiston tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiltä tai yv-asiantuntijoilta.

- Myös edellisiltä viranhaltijoilta saa apua ja tukea😊

Linkkejä:

- https://yhdenvertaisuus.fi/oppaat-yhdenvertaisuussuunnitteluun (oppaita

yhdenvertaisuuden kehittämiseen)

- https://moodle.hyy.fi/course/view.php?id=3 (HYYn yv opas)

- https://hyy.fi/fi/uutiset/hyyn-turvallisemman-tilan-periaatteet

- https://hyy.fi/fi/hairintayhdyshenkilot (HYYn ohjeet kootusti

häirintäyhdyshenkilölle)


