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Yhdenvertaisuussuunnitelma
Yhdenvertaisessa opiskelijakunnassa kaikki opiskelijat ovat samanarvoisia ja jokainen opiskelija kohdataan
yhdenvertaisina. Opiskelijakunta SAMMAKKO tekee johdonmukaisesti työtä yhdenvertaisen
opiskelijakunnan eteen.
Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa yhdenvertaisuutta estäviä rakenteita ja
toimintatapoja opiskelijakunnan toiminnassa, tarjota toimintaohjeita yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä
asettaa yhdenvertaisuuden opiskelijakunnan keskeiseksi toiminnan tavoitteeksi. SAMMAKKO on jokaisen
SAMKin opiskelijan yhteisö.
Kaikki SAMMAKKOn toiminta on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaata. SAMMAKKOn
toiminnassa ei hyväksytä rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä
homofobiaa. Syrjintä ja häirintä ovat yhdenvertaisuuslain nojalla kiellettyä toimintaa. Jokainen on vastuussa
omasta toiminnastaan sekä tapahtumissa että internetissä ja muussa viestinnässä.
Opiskelijakunta SAMMAKKOn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2020 kirjattiin
yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty
opiskelijakunnan kevätkokouksessa 29.6.2020.

Käsitteet
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaisella on
samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista
riippumatta. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014)
Tasa-arvolla viitataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon käsittäen sukupuolen moninaisuuden. Se käsittää
tasa-arvon riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolitetuista piirteistä.
Tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä
tasa-arvoinen kohtelu riippumatta hänen oletetusta sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen
ilmaisustaan. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/609)
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Intersektionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että yksilön identiteettiin ja asemoitumiseen yhteiskunnallisissa
valtasuhteissa vaikuttavat sukupuolen lisäksi monet muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, etninen
tausta ja seksuaalinen suuntautuminen. Intersektionaalisen ajattelutavan mukaan yhtä tekijää ei voida
analysoida erillään muista. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää, että eri tekijöiden
vaikutusta tarkastellaan myös suhteessa toisiinsa. (THL, Tasa-arvotiedon keskus)
Kiusaaminen on henkilöiden välistä tai yhteisöllistä verbaalista, eleellistä tai fyysistä aggressiivista
käyttäytymistä. Kiusaaminen on toisen suunniteltua ja tahallista alistamista huonoon ja voimattomaan
mielentilaan. Kiusaaminen on joko suoraa tai välillistä maineen pilaamista.
Syrjintä: Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta
siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
(Yhdenvertaisuuslaki, 8§ Syrjinnän kielto)
Häirintä: Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää,
kun käyttäytyminen liittyy edellä johonkin mainittuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn
vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä
ilmapiiri. (Yhdenvertaisuuslaki, 14 § Häirintä)
Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä,
jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta
erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.
(Tasa-arvovaltuutettu)
Sukupuoleen perustuva häirintä on henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen
ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava,
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Tasa-arvovaltuutettu)
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SAMMAKKO on jokaisen opiskelijan yhteisö
Tapahtumat
Opiskelijakunta SAMMAKKOn tapahtumat ovat kaikille opiskelijoille avoimia. Esteettömyyteen
panostetaan, jotta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua. Opiskelijakunta järjestää sekä
maksullisia että maksuttomia tapahtumia. Opiskelijakunta kiinnittää huomiota päihteettömien tapahtumien
järjestämiseen sekä siihen, että kaikissa tapahtumissa on mahdollisuus päihteettömyyteen. Jokaiselle
tapahtumalle on nimetty häirintäyhdyshenkilöt sekä ohjeet häirintätapauksista ilmoittamiseen.

Edunvalvonta
Opiskelijakunta edustaa kaikkia opiskelijoita sekä korkeakoulun sisäisessä että ulkoisessa
opiskelijaedunvalvonnassa. Yksilöidyt edunvalvontatapaukset käsitellään luottamuksellisesti.
SAMMAKKOn oma päätöksenteko on avointa ja yhdenvertaista. Edustajiston toiminnasta ja päätöksistä
tiedotetaan jäsenistö. Hallituksen päätöksenteosta tiedotetaan edustajistoa ja jäsenistöä. Opiskelijoiden
osallisuuden lisäämiseen panostetaan.

Viestintä
SAMMAKKOn viestintä on esteetöntä ja saavutettavaa. Viestintää tehdään kahdella kielellä, suomeksi ja
englanniksi, ja se on yleiskielistä ja ymmärrettävää. Myös asiakaspalvelu on saatavilla kahdella kielellä.
Visuaalisessa viestinnässä näytetään opiskelijakunnan monimuotoisuus. Opiskelijakunnan viestinnässä
huomioidaan opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet.

Tuutorointi
Tuutoritoiminta tunnistetaan merkittävänä yhdenvertaisuutta edistävänä toimintona. Tuutorit toimivat
yhdenvertaisen opiskelijakunnan puolesta ja kantavat vastuuta siitä, että opiskelijat tulevat kohdatuksi
yhdenvertaisesti. Tuutoreita koulutetaan yhdenvertaisuusasioissa. Tuutorihaussa ja -valinnoissa
huomioidaan tuutorien monimuotoisuus.
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Seuranta
Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seurannasta vastaa
SAMMAKKOn hallitus opiskelijakunnan edustajistolle. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään tarpeen
mukaan Opiskelijakunta SAMMAKKOn yleiskokouksissa.

Toimintaohjeita
Häirintäyhdyshenkilötoiminta
SAMMAKKO nimeää vuosittain kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ohjaavat häirintäyhdyshenkilötoimintaa
ja joiden yhteystiedot ilmoitetaan opiskelijakunnan verkkosivuilla. Tämän lisäksi jokaisessa tapahtumassa
toimii vähintään kaksi tapahtumaa varten nimettyä häirintäyhdyshenkilöä, jotka edustavat eri sukupuolia.
Häirintätapauksissa yhdyshenkilöön voi olla yhteydessä tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Tapahtumiin
nimettyjen häirintäyhdyshenkilöliden yhteystiedot ilmoitetaan tapahtuman tiedoissa. Saatuaan tiedon
häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirintää kokeneen suostumuksesta.
Mikäli häirintätilanteesta ilmoittaa silminnäkijä, on häirintäyhdyshenkilö ilmoittajan toiveesta yhteydessä
häirintää kokeneeseen. Jatkotoimenpiteistä häirintäyhdyshenkilö sopii aina vain häirintää kokeneen henkilön
tai henkilöiden kanssa ja hänen/heidän suostumuksellaan.
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Turvallisemman tilan periaatteet
SAMMAKKO noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan
periaatteet on toimintatapa, jolla luodaan kaikille SAMMAKKOn toimintaan osallistuville yhdenvertainen ja
mukava ympäristö. Turvallisemman tilan luovat sen käyttäjät, olipa kyseessä tapahtuma tai
viestintäympäristö verkossa.

● Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä.
● Älä tee oletuksia tai johtopäätöksiä henkilöstä toiminnan, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, ulkoisten
ominaisuuksien, sosioekonomisen aseman, iän tai puheen perusteella.
● Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa.
● Ole avoin ja luo osaltasi ilmapiiri, jossa erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä on helppo tuoda ilmi.
Kunnioita toisen puheenvuoroa ja mielipiteitä, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
● Tunnista ja tunnusta omat etuoikeutesi ja valta-asemasi ja toimi ne tiedostaen. Tiedosta omat
ennakkoluulosi, kyseenalaista oma toimintasi ja sen vaikutus muihin.
● Puutu sellaiseen toimintaan ja kielenkäyttöön, joka rikkoo turvallisemman tilan periaatteita.
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Toimintaohjeiden tiivistelmä tapahtumiin
1. Verkostoidu ja pidä yllä ryhmähenkeä
Ole mukana luomassa yhteisöllisyyttä ja anna kaikille mahdollisuus kuulua ryhmään. Kohtele muita, kuten
haluaisit sinua kohdeltavan. Jokainen SAMMAKKOn tapahtumaan osallistuva ottaa aina huomioon myös
muut osallistujat toimiessaan osana SAMMAKKOn tapahtumia.
2. Kunnioita erilaisuutta
Jokaisella on yhdenvertainen oikeus osallistua SAMMAKKOn toimintaan juuri sellaisena kuin on riippumatta hänen sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan,
seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta liittyvästä syystä.
3. Kuuntele ja keskustele
Kunnioita kaikkien oikeutta tulla kuulluksi. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja sananvapauteen.
Sananvapaus ja erilaiset mielipiteet eivät oikeuta yksityisyydensuojaa, ihmisarvoa tai muuta ihmisoikeutta
loukkaavia ilmaisuja tai tekoja.
4. Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle
SAMMAKKOn toiminnassa on nollatoleranssi häirinnälle, syrjinnälle ja kiusaamiselle. Jokaisessa
SAMMAKKOn tapahtumassa toimii vähintään kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka puuttuvat pyydettäessä
kokemiisi tai näkemiisi häirintä-, syrjintä- tai kiusaamistilanteisiin.
5. Mahdollista turvallinen tila kaikille
Turvallisemman tilan luovat sen käyttäjät, olipa kyseessä tapahtuma tai viestintäympäristö verkossa.
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