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YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMASTA

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.

Vuorovaikeutus -ympäristöekonomistit ry (VV) on moninainen ja tasa-arvoinen yhteisö,
jonka yksi tärkeimmistä arvoista on yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on
otettava huomioon yhteisön kaikessa päätöksenteossa, kommunikaatiossa,
henkilöstöpolitiikassa, tapahtumien järjestämisessä, kokouksissa ja henkilöstön
nimittämisessä.

Jokaisen tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi Vuorovaikeutuksen toiminnassa ja kokea
tasa-arvoista kohtelua. Kenenkään koskemattomuutta ei tule loukata, ja yhdenvertaisuutta
loukkaavaa puhetta ei sallita. Syrjintää, häirintää, rasismia ja epäasiallista kohtelua ei tule
esiintyä Vuorovaikeutuksen toiminnassa. Erilaisia syrjinnän muotoja on monia, kuten
esimerkiksi vammaisuuteen ja terveydelliseen asemaan liittyvä syrjintä, ikäsyrjintä,
sukupuoleen liittyvä syrjintä, etnisyyteen tai taustaan liittyvä syrjintä, uskontoon,
aatteeseen tai mielipiteeseen liittyvä syrjintä sekä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä
syrjintä.

Vuorovaikeutuksen yhdenvertaisuussuunnitelma on toimintaa ohjaava asiakirja, joka kertoo,
kuinka yhdenvertaisuutta tulee edistää kaikessa järjestötoiminnassa. Suunnitelmassa on
listattu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi. Osalla
tavoitteista on useampi toimenpide. Vuorovaikeutuksen tarkoitus ja toimintatavat eivät saa
olla ristiriidassa HYY:n tavoitteiden ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.

Vuorovaikeutuksen yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain
kirjoitettavalla raportilla, ja tavoitteita arvioidaan mittarilla ”saavutettu – osittain
saavutettu – ei saavutettu”. Raportti tuodaan tiedoksi HYYn keskustoimistolle, edustajistolle
ja jäsenistölle. Päävastuu arvioinnista on yhdenvertaisuudesta vastaavalla hallituksen
jäsenellä ja asiantuntijalla. Suunnitelmaa päivitetään vuonna 2023 vastaamaan senhetkisiä
tarpeita ja tavoitteita.

VV:n yleiset yhdenvertaisuuteen liittyvät tavoitteet löytyvät liitteestä 1. Ne liittyvät yleisesti
tasa-arvon edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteet
koskevat myös tapahtumia ja niiden järjestämistä, VV:n ja HYY:n välistä yhteistyötä sekä
uusien toimihenkilöiden ja hallituksen nimittämistä.

SUKUPUOLI, SEKSUAALINEN SUUNTAUTUMINEN SEK� SUKUPUOLTEN V�LINEN TASA-ARVO

Tämän alaotsikon alle on kerätty sellaiset tavoitteet, jotka liittyvät sukupuolten
monimuotoisuuteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen
suuntautumiseen. Tavoitteet liittyvät erityisesti sukupuolten monimuotoisuuden
tunnistamiseen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseen, identiteettien ja
identiteetin mukaisen toimimisen tukemiseen. Selkeimmät syrjintään liittyvät ongelmat
koskevat usein sukupuolivähemmistöjen asemaa. Tulee varmistaa, että sukupuoli,
sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu eivät määrittele opiskelijoiden
toimintaedellytyksiä HYY:ssä, VV:ssä tai muissa yliopiston sisällä toimivissa

VUOROVAIKEUTUS - YMPÄRISTÖEKONOMISTIT RY 2



organisaatioissa. Tavoitteenamme on myös poistaa kaikenlainen sukupuoleen perustuva
syrjintä ja rajoitetut sukupuoliroolit. Sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen sekä
sukupuolten väliseen tasa-arvon liittyvät tavoitteet löytyvät liitteestä 2.

IK� JA MONIKULTTUURISUUS

Tavoitteet, jotka liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen jokaisen henkilön
kohdalla, riippumatta tämän iästä, taustasta, kotimaasta tai kulttuurista, löytyvät liitteestä
3. Jokaisen tulee tiedostaa, että ikä ei määrittele kenenkään persoonaa tai pätevyyttä eri
virkoihin. On tärkeää kunnioittaa kaikenikäisiä ja ottaa tämä huomioon erityisesti valittaessa
uusia toimihenkilöitä/hallitusta.

Monikulttuurisuus ja siihen liittyvät aspektit sekä kielitaito täytyy ottaa huomioon kaikessa
VVn toiminnassa. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan tässä kontekstissa normatiivista
ajattelutapaa, jossa monikulttuurisuutta arvostetaan, vaalitaan ja lisätään.
Monikulttuurisuuteen liittyy mm. ihmisten välinen tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja
mahdollisuudet kommunikointiin, aitoihin kohtaamisiin ja yhteiseen oppimiseen.

Huolehditaan myös, että kansainväliset opiskelijat tuntevat olonsa osaksi yhteisöä, eikä
kielimuuria pääse muodostumaan. Vuorovaikeutuksella on nollatoleranssi rasismiin.
Vuorovaikeutuksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa mahdollisuus esittää asiansa sekä
suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Meillä on myös valmius pitää yhdistyksen kokouksen
englanniksi ja virallisissa kokouksissa myös esityslistamme kohdat on käännetty myös
englanniksi, jotta kaikilla olisi matala kynnys kokouksen seuraamiseen. Tapahtumissamme
käy myös paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja olemme ottaneet heidät avosylin vastaan.
Esimerkiksi syksyn perinne-sieniretkellä on usein useampi kansainvälinen opiskelija
mukana, ja retken ohjeistus on annettu englanniksi.

VAKAUMUS

Jokaisella on oikeus poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen. Tässä kontekstissa
vakaumuksella tarkoitetaan vankkaa ymmärrystä joistakin perusasioista. Jokaisella on oma
vakaumuksensa, kuinka he näkevät tietyt asiat ja ymmärtävät maailmaa. Erilaiset
maailmankuvat ohjaavat ajatuksiamme, tekojamme ja yhteistä elämäämme. Moniarvoisuus
ja suvaitsevaisuus saavutetaan vain jos molemmilla uskomuksilla on oikeus tulla kuulluksi
ja keskusteltava mahdollisista ongelmista yhdessä.

Vuorovaikeutus kohtelee kaikkia maailmankatsomuksia ja ideologioita tasa-arvoisina ja
samalla tavalla. Tavoitteenamme on saavuttaa ilmapiiri, jossa jokainen kunnioittaa toistensa
uskomuksia ja mielipiteitä Vuorovaikeutuksessa, vaikka ei olisi samaa mieltä. Jokaisen
yksilön tahtoa ja uskoa on kunnioitettava kaikissa yliopistoyhteisön välisissä kokouksissa.
Vakaumukseen liittyvät tavoitteet löytyvät liitteestä 4.
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LIITE 1: YLEISET TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT

Tavoite Toimenpide Mittari(t)

1. Yhdenvertaisuutta seurataan ja
toteutetaan aktiivisesti VV:ssä.

Yhdenvertaisuuskoulutus järjestetään vuosittain alkuvuodesta VV:n
hallitukselle. Koulutuksessa käydään läpi yhdenvertaisuussuunnitelman

sisältö, toteutus sekä yhdenvertaisuuden merkitys järjestön arjessa.

Onko koulutus pidetty (kyllä/ei),
koulutusten lkm ja osallistujien lkm

2. Yhdenvertaisuutta seurataan ja
toteutetaan aktiivisesti VV:n hallituksen

ja toimihenkilöiden toimesta.

VV:ssä toimii yhdenvertaisuussektori. Ainakin yhdellä hallituksen
jäsenellä on vastuualueenaan yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti ja
raportoidaan vuosittain HYY:lle. Yhdenvertaisuuden tilannetta

kartoitetaan vähintään joka toinen vuosi toteutettavalla kyselyllä.

Yhdenvertaisuudesta vastaava
hallituksen jäsen (on/ei ole),

yhdenvertaisuussuunnitelman seuranta
tehty (kyllä/ei),

Kysely toteutettu (kyllä/ei)

3. VV tarjoaa tukea ja apua opiskelijoille,
jotka ovat kokeneet kiusaamista,

häirintää, rasismia tai muuta
epäasiallista kohtelua yliopistolla tai

VV:n piirissä.

Tarjotaan häirintäyhdyshenkilöiden apua ja opiskelijoille viestitään
häirintäyhdyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa ovat helposti

löydettävissä. Myös yliopisto sekä muut järjestöt ovat tietoisia VV:n
häirintäyhdyshenkilöistä ja välittävät niistä tietoa.

Kaksi häirintäyhdyshenkilöä (kyllä/ei),
viestitään säännöllisesti jäsenkirjeessä,
järjestötiedotteessa ja nettisivuilla (lkm)

4. VV:n tapahtumat ovat opiskelijalle
hintansa puolesta saavutettavia.

Useat VV:n tapahtumat ovat maksuttomia. Maksullisten tapahtumien
budjetoinnin laatimisessa pyritään pitämään osallistumismaksu

mahdollisimman pienenä.

Maksuttomien tapahtumien lkm ja %,
maksullisten tapahtumien hinnat,

saatu, palaute

5. VV:n tilaisuuksissa tarjoillaan yhtä
laadukkaita vaihtoehtoja eri

ruokavalioita noudattaville henkilöille.
Virvokkeissa on tarjolla alkoholiton
vaihtoehto, joka on muu kuin vesi.

Tilaisuuksissa tarjoillaan yhtä laadukkaita vaihtoehtoja myös erityis-,
kasvis- ja vegaaniruokavalioita noudattaville. VV viestii koulutusten

yhteydessä erilaisista ruokavalioista.

Ruokavaliot selvitetään etukäteen
(kyllä/ei) ja otetaan huomioon (kyllä/ei)

6. VV:n yhdenvertaisuussuunnitelma on
järjestölle tuttu. Järjestön toiminta ja

tarkoitus eivät ole
yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa

ristiriidassa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta viestitään aina vuoden alussa
oleellisena osana VV:lle suunnattua ohjeistavaa viestintää.

Yhdenvertaisuussuunnitelma esitellään vuosittain järjestöjen
yhdenvertaisuusvastaaville.

Suunnitelmasta viestitty (kyllä/ei),
suunnitelma esitelty

yhdenvertaisuusvastaaville (kyllä/ei)

7. VV:llä on yhdenvertaisuusvastaava ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.

VV:ssä valitaan yhdenvertaisuusvastaava sekä luodaan
yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuusvastaavan

Jokaisella järjestöllä
yhdenvertaisuusvastaava (kyllä/ei, %) ja



tehtävänkuvasta ja roolista jaetaan tietoja ja orientoitumista
helpotetaan HYYn oppaiden ja koulutusten avulla.
Yhdenvertaisuusoppaassa on esimerkkejä
yhdenvertaisuussuunnitelmista ja ohjeita sellaisen luomiseksi.

yhdenvertaisuussuunnitelma (kyllä/ei,
%)

8. VV edistää yhdenvertaisuuden
toteutumista toiminnassaan.

Yhdenvertaisuusopas esitellään vuosittain VV:n
yhdenvertaisuusvastaavalle. Yhdenvertaisuusopasta hyödynnetään
koulutuksissa

Oppaasta viestitty (kyllä/ei), opas
esitelty yhdenvertaisuusvastaavalle
vuosittain (kyllä/ei)

9. VV:n yhdenvertaisuustoimintaan on
helppo osallistua ja vaikuttaa.

Kannustetaan ja koulutetaan toteuttamaan yhdenvertaisuustoimintaa,
johon jäsenistö voi matalalla kynnyksellä osallistua. Tällaista toimintaa
on esimerkiksi kyselyt, tempaukset ja keskusteluiltamat.

Koulutusten ja osallistujien lkm, saatu
palaute

10. VV:n toimihenkilöt ja hallitus
tunnistavat toimintatavoistaan ja
kulttuuristaan eriarvoistavat rakenteet
ja tekijät sekä tietävät miten näihin
puututaan.

Koulutetaan yhdenvertaisuusvastaavia kehittämään
yhdenvertaisuustoimintaa. Tarjotaan koulutuksia myös muille kuin
yhdenvertaisuusvastaaville.

Koulutusten ja osallistujien lkm, saatu
palaute

11. Jokainen järjestötoimija tietää miten
toimia häirintätilanteessa.

Tehdään HYY:n häirintäyhdyshenkilöt VV:lle tunnetuksi. Koulutetaan
yhdenvertaisuusvastaavia häirintätilanteiden tunnistamisesta ja niihin
puuttumisesta.

Häirintäyhdyshenkilöistä viestitty
(kyllä/ei), koulutusten ja osallistujien
lkm, saatu palaute

12. VV noudattaa HYY:n
tapahtumaturvallisuusperiaatteita
tapahtumissaan

VV:n hallitus ja toimihenkilöt ovat tietoisia toimintaperiaatteista ja
mahdollisista koulutuksista tapahtumaturvallisuuteen liittyen.
Viestitään tapahtuman turvallisuusperiaatteista.

Periaatteet luotu (kyllä/ei), periaatteista
viestitty (kyllä/ei), koulutusten lkm ja
osallistujien lkm

13. VV tiedottaa HYY:tä
yhdenvertaisuutensa tilanteesta.

VV:n yhdenvertaisuuden tila kartoitetaan vuosittain tehtävällä kyselyllä.
Kyselyn tulokset esitellään VV:n yhdenvertaisuusvastaaville.

Kysely teetetty vuosittain (kyllä/ei),
vastausten perusteella suoritetut
toimenpiteet (lista), kyselyn tulokset
esitelty yhdenvertaisuusvastaaaille
(kyllä/ei)

14. VV ja HYY tekevät aktiivisesti
yhteistyötä yhdenvertaisuuden
edistämiseksi.

Fasilitoidaan järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavien keskinäistä
yhteistyötä. Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä järjestöjen
yhdenvertaisuusvastaavien ja yhteisönkehittämisvaliokunnan (CODE)
välillä. Käytössä on yhteinen, yhdenvertaisuusvastaavien tiedossa oleva
viestintäkanava. Yhdenvertaisuusvastaavia tavataan vuosittain.

Tapaamisten lkm ja osallistujien lkm,
viestintäkanavista viestitty (kyllä/ei)



LIITE 2: SUKUPUOLEEN, SEKSUAALISEEN SUUNTAUTUMISEEN JA SUKUPUOLTEN VÄLISEEN
TASA-ARVOON LIITTYVÄT TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT

Tavoite Toimenpide Mittari(t)

15. VV noudattaa tasa-arvoperiaatetta ja
varmistaa, että eri sukupuolet ovat

tasavertaisessa asemassa ylioppilaskunnan
toiminnassa.

VV tavoittelee eri sukupuolten tasavertaista edustusta
valittaessa henkilöitä eri toimielimiin, kuten hallitukseen.

Edustajistoryhmät pyrkivät täyttämään eri paikat eri
sukupuolten edustajilla.

Toimielimissä yhdellä sukupuolella on
korkeintaan 60% edustus, mikäli
sukupuolta on kysytty (kyllä/ei)

16. VV ottaa huomioon sukupuolten
moninaisuuden toiminnassaan.

VV välttää sukupuoleen perustuvaa jaottelua ja
sukupuolisidonnaisia termejä sekä haastaa stereotyyppisiä
käsityksiä sukupuolista. Jos kyselyissä ja lomakkeissa on

tarpeellista kysyä sukupuolta, vastausvaihtoehtona aina myös
"muu" ja "en halua kertoa"

Saatu palaute, sukupuolta kysyttäessä,
vaihtoehtona on myös vastata "muu" ja

"en halua kertoa" (kyllä/ei)

17. WC-tilojen käyttäjän ei tarvitse määrittää omaa
sukupuoltaan

VV:n tilojen vessat ovat sukupuolineutraaleja. VVn
järjestämissä tapahtumissa on sukupuolineutraali vessa.

VVn WC-tilat sukupuolineutraaleja
(Kyllä/ei), tapahtumissa

sukupuolineutraalit wc-tilat (%)

18. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Henkilö voi
itse päättää, mitä kertoo tai ei kerro omista

henkilökohtaisista asioistaan. Tähän lukeutuvat
sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen,

tausta, tulotaso, terveydentila ja muut
yksityisyydensuojaa nauttivat asiat.

Luodaan VV:n sisällä ilmapiiri, jossa jokainen saa itse päättää
mitä haluaa muille kertoa yksityisasioistaan.

Saatu palaute

19. VV:ssä tiedostetaan sukupuolten moninaisuus
ja mahdollistetaan eri sukupuolten edustajille

yhtäläiset mahdollisuudet toiminnassa.

VV:ssä kehotetaan siirtymään pois sukupuolisidonnaisista
nimikkeistä. Tarjotaan vaihtoehtoisia nimikkeitä. Jos kyselyissä

ja lomakkeissa on tarpeellista kysyä sukupuolta,
vastausvaihtoehtona aina myös vaihtoehdot "muu" ja "en halua

TAHLOon ilmoitettujen
sukupuolisidonnaisten nimikkeiden lkm,

huomioitu koulutuksissa (kyllä/ei)



vastata".

LIITE 3: IKÄÄN JA MONIKULTTUURISUUTEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT

Tavoite Toimenpide Mittari(t)

20. VV:n tapahtumissa laulettavat laulut ei sisällä
eri ihmisryhmiä loukkaavia sanoituksia.

Rasistisia, ableistisia, seksistisiä tai millään muulla tavalla syrjiviä
sanoituksia sisältävät laulut tulee poistaa tai muokata siten,
etteivät ne enää sisällä syrjiviä sanoituksia.

Lauletaanko tapahtumissa syrjiviä
lauluja (kyllä/ei), saatu palaute

21. VV:n viestinnässä otetaan huomioon
jäsenistön ja muiden kohderyhmien
moninaisuus.

VV:n viestinnässä representoidaan erilaisia ja eri näköisiä ihmisiä
myös vähemmistöryhmistä.

Näkyykö VV:n viestinnässä
vähemmistöryhmiä (kyllä/ei)

22. VV kohtelee rekrytoinneissa kaikkia hakijoita
yhdenvertaisesti sukupuolesta, etnisestä
taustasta, iästä tai muusta ominaisuudesta
riippumatta.

VV kannustaa rekrytoinnissa eritaustaisia ihmisiä hakemaan.
Rekrytointien ensimmäinen vaihe on anonyymi

Rekrytointien anonymiteetti
(kyllä/ei)

23. Perheellisten opiskelijoiden opas on
ajantasainen.

Päivitetään perheellisten opiskelijoiden opasta ja viestitään
oppaasta.

Opas päivitetty (kyllä/ei), saatu
palaute

24. VV ottaa yhdenvertaisesti eri-ikäiset ja eri
elämäntilanteissa olevat opiskelijat huomioon
toiminnassaan.

Opastetaan toimihenkilöille ja hallitukselle, miten iältään ja
elämäntilanteeltaan heterogeeninen jäsenkunta voidaan huomioida
paremmin. Tehdään perheellisten opas tunnetuksi VV:lle..

Tuutoreilta saatu palaute, muu
palaute, perheellisten oppaasta
viestitty (kyllä/ei)

25. Kaikki voivat osallistua VV:n toimintaan
kokematta syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

Koulutetaan järjestötoimijoita huomioimaan yksilöiden
moninaisuus. Koulutuksissa huomioidaan mm. monikulttuurisuus,
vammaisuus ja eri sosioekonomiset asemat. Aiheita käsitellään
intersektionaalisen lähestymistavan näkökulmasta.

Koulutusten lkm ja osallistujien lkm,
yhdenvertaisuusoppaasta viestitty
(kyllä/ei), saatu palaute

26. Kaikki opiskelijat voivat kokea kuuluvansa
VV:n opiskelijayhteisöön taustastaan ja
kielestään riippumatta.

VV:lle järjestetään koulutusta monikulttuurisuudesta ja
kansainvälisyydestä. VV:ta kannustetaan toimimaan monikielisesti
ja ottamaan huomioon myös muut kuin suomea puhuvat
opiskelijat.

Koulutusten lkm ja osallistujien lkm,
saatu palaute



LIITE 4: VAKAUMUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA MITTARIT

Tavoite Toimenpide Mittari(t)

27. VV:ssä on toisten vakaumusta ja
mielipidettä kunnioittava ilmapiiri.

Keskustoimiston yhdenvertaisuuskoulutuksessa huomioidaan vakaumukset ja
mielipiteet. Uusi edustajisto koulutetaan erilaisia poliittisia vakaumuksia ja
mielipiteitä kunnioittavaan toimintakulttuuriin

Koulutukset (kyllä/ei), saatu
palaute

28. Koulutetaan uusi hallitus noudattamaan hyvää toimintakulttuuria, luodaan
yhteiset pelisäännöt vaalikampanjoinnille sekä keskustellaan toisten
mielipiteiden kunnioittamisesta.

Pelisäännöt luotu (kyllä/ei),
pelisäännöistä viestitään
eteenpäin ehdokkaille ja muulle
jäsenistölle (Kyllä/ei)


