
Atlas ry:n yhdenvertaisuusohjelma 

1. Yleisesti 

Yhdenvertaisuusohjelma on laadittu, jotta kaikki voisivat nauttia Atlaksen sekä muiden 

yliopistolla toimivien järjestöjen tapahtumista. 

Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä ovat ikäviä asioita, jotka Atlas ottaa vakavasti. 

Yhdenvertaisuusvastaavat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan puuttumaan näihin asioihin, 

kuitenkin jokaisen meistä kuuluu puuttua häirintään, kiusaamiseen ja syrjintään. 

• Häirintä = Ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, 

vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Subjektiivinen 

kokemus, missä olennaista häirinnän kohteen kokemus asiasta epämiellyttävänä. 

• Kiusaaminen = Toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa epäasiallista käytöstä kiusattua 

kohtaan. Tavoitteena on tuottaa henkilölle vahinkoa tai mielipahaa. Kiusaaminen voi 

aiheuttaa vakavia psyykkisiä ongelmia, joten puututtava heti! 

• Syrjintä = Henkilöä kohdellaan vertailukelpoisessa tilanteessa huonommin kuin toisia 

nimenomaan yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden takia. 

Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä, voi olla myös rikos. 

2. Yhdenvertaisuusvastaavat 

Atlas ry:lle valitaan joka vuosi syyskokouksessa toimihenkilöiksi yksi tai useampi 

yhdenvertaisuusvastaava. Vastaavien tehtävänä on huolehtia siitä, että Atlaksen 

tapahtumissa, toiminnassa ja kiltahuoneella ei tapahdu häirintää, kiusaamista tai syrjintää. 

Yhdenvertaisuusvastaavat auttavat ongelmatilanteiden sattuessa joko keskustelu- tai 

sovitteluapuna asianomaisten välillä sekä tarvittaessa ohjaavat asian eteenpäin viemisessä 

esimerkiksi OYY:n häirintäyhdyshenkilölle. 

Yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät heille kerrottuja asioita aina luottamuksellisesti, 

eivätkä vie asiaa eteenpäin esimerkiksi Atlaksen hallituksen tietoon ilman asianomaisen 

suostumusta. Mikäli asianomainen kokee aiheelliseksi asian tuomisen hallituksen tietoon tai 

vaatii rangaistusta tapahtuneesta, yhdenvertaisuusvastaava ilmoittaa asiasta hallituksen 

jäsenille. Asiasta voidaan keskustella hallituksen kanssa myös anonyymisti ilman nimiä 

keskittyen enemmän tapahtuneeseen ilmiöön. 

Tapahtumia suunniteltaessa ja järjestettäessä yhdenvertaisuusvastaavat ovat yhteistyössä 

tapahtumavastaavien kanssa, jotta tapahtumien ilmapiiri olisi mahdollisimman avoin ja 

turvallinen kaikille Atlaksen jäsenille.  

Yhdenvertaisuus on kaikkien yhteinen asia ja sen toteutumista tulee jokaisen edesauttaa 

teoilla ja toiminnallaan. 

  



3. Yhdenvertaisuus tapahtumissa 

Atlas ry:n tapahtumissa on voimassa tapahtumasäännöt, joita kuuluu noudattaa. 

Tapahtumasääntöjen lisäksi jokaisen tapahtumaan osallistuvan tulee muistaa seuraavat 

asiat: 

1. Välitä ja pidä huolta ympärillä olevista ihmisistä.  

2. Kunnioita muita. 

3. Ajattele ja ennakoi omaa käytöstäsi. 

4. Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin. 

5. Noudata tapahtumajärjestäjien ohjeita (esim. saunavuorot). 

6. Puutu epäkohtiin niitä havaitessasi. 

4. Yhdenvertaisuus kiltahuoneella 

Kiltahuone on syrjinnästä vapaa alue. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen 

syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot 

tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Kiltahuoneella on esillä 

syrjinnästä vapaa alue -kyltti sekä yhteisesti noudatettavat säännöt. 

5. Yhteydenotto 

5.1. Ilmoittaminen yksittäistapauksista 

Alla olevassa taulukossa on esitelty yliopiston eri tahojen henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä 

sinulle tai kaverillesi tapahtuneesta syrjinnästä, kiusaamisesta tai häirinnästä. Nämä 

yhteydenotot ovat luottamuksellisia ja tapauksen käsittelyssä edetään asianomaisen 

ehdoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Yleinen palaute Atlaksen hallitukselle 

Atlakselle osoitetut yleiset huomautukset yhdenvertaisuutta koskien voi jättää anonyymisti 

Atlaksen palautelaatikkoon: https://forms.gle/ZERFu7PbX3MagwmEA  

OYY 

Häirintäyhdyshenkilöt 

Yhteydenotto sähköpostitse 

hairinta@oyy.fi tai pestissä 

olevan henkilökohtaiseen 

sähköpostiin. 

OULUN YLIOPISTO 

LuTK:n koulutuspalvelupäällikkö 

Yhteydenotto sähköpostitse Tero 

Vedenjuoksuun: 
tero.vedenjuoksu@oulu.fi  

Opintopsykologi Pia Partanen ja 

henkilöstöasiantuntija Emilia Vuoti 

Yhteydenotto lomakkeella: 

https://link.webropolsurveys.com/S

/81798B36A06FF545  

ATLAS 

Yhdenvertaisuusvastaavat 
Yhteydenotto sähköpostitse 

pestissä olevan 

henkilökohtaiseen sähköpostiin. 

Henkilöt, joihin ottaa yhteyttä häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätapauksissa 
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