TASA-ARVOJA
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS
• Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Kaiken nuorisotyön tulisi olla tasapuolista ja
yhdenvertaista jokaiselle nuorelle. Lisäksi sen tulisi olla sukupuolisensitiivistä
eli sen tulisi huomioida ja tuoda näkyväksi sukupuoliin liitettyjä arvoja,
asenteita sekä odotuksia.
• Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
sekä oikeuksien toteutumista.
• Nuorisotyön tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta ohjaa yhdenvertaisuuslaki
sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli niin sanottu tasaarvolaki.

YHDENVERTAISUUSLAKI
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan 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 tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan
tai oletukseen.

TASA-ARVOLAKI
• Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Lain tarkoituksena on
myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva
syrjintä.
• Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen, sukupuoliidentiteetin ja sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen,
vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

MEILLÄ TASA-ARVO JA
YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA:
• Emme hyväksy syrjintää missään muodossa, vaan edistämme asiakkaidemme
yhdenvertaista kohtelua. Olemme kaikki tasa-arvoisia.
• Kiinnitämme huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen palvelujemme
suunnittelussa ja tarjoamisessa. Tunnistamme ja huomioimme erityisryhmien
tarpeet.
• Varmistamme, että kaikilla nuorilla on yhtenäiset mahdollisuudet tavoittaa
palvelujamme vaivattomasti. Huomioimme asiakaskunnan moninaisuuden.
• Olemme hienotunteisia. Emme leimaa ketään esimerkiksi etnisen taustan,
uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai vamman vuoksi. Tarjoamme
enemmistölle asiallista tietoa vähemmistöryhmistä.
• Pohdimme yhdenvertaisuutta työyhteisössämme sekä nuorten kanssa ja
sisällytämme sen työn kehittämiseen ja otamme huomioon kaikessa
päätöksenteossa.

TAVOITTEITA TASA-ARVON JA
YHDENVERTAISUUDEN LISÄÄMISEKSI
• Tuomme paremmin julki hyväksyvän ilmapiirin (tarrat, merkit..)
• Aloitamme Sateenkaarinuorten ryhmän, joka on tarkoitettu:
- itsensä sateenkaarinuoreksi määritteleville
- moninaisuudesta kiinnostuneille
- supportiivisille nuorille
• Tuemme vähävaraisia nuoria ja perheitä matkalla itsenäistymiseen
• Digitaalisessa nuorisotyössä panostamme saavutettavuuteen

TURVALLINEN TILA
• Nuorten Kampuksen kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan
turvallisemman tilan periaatteita.
• Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla rakennetaan tila, jossa
kaikki vahvistavat omalla toiminnallaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja
avointa ilmapiiriä ja keskustelua.
• Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat
paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä
kenenkään tarvitse pelätä häirintää tai syrjintää.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
• Kaiken muotoinen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat tiloissa ja tapahtumissa ehdottomasti kiellettyjä.
• Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja
stereotypioiden ylläpitämisestä.
• Kunnioita sekä omia että toisten fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia rajoja. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista muiden
osallistujien moninaisuus.
• Ole avoin ja kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja
kehittyä.
• Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.
• Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
• Älä kuvaa ketään ilman hänen lupaansa. Pyydä lupa kaikilta kuvassa olevilta henkilöiltä kuvan julkaisemiseen tai henkilöiden merkitsemiseen
sosiaalisessa mediassa.
• Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita
myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
• Turvallisessa tilassa on turvallista myös astua välillä omalle epämukavuusalueelle. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.
• Puutu tilanteeseen, mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
• Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

TOIMI NÄIN, JOS KOHTAAT HÄIRINTÄÄ
TAI MUUTA EPÄASIALLISTA KOHTELUA:
• Jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai rikkovan
turvallisemman tilan toimintaperiaatteita, puutu tilanteeseen.
• Mikäli kohtaat epäasiallista kohtelua tai häirintää toimintamme aikana
tai tapahtumissa, ilmoita siitä suoraan henkilökunnalle. Häirintään tai
ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi
tapahtumapaikalta.

TIEDOTTAMINEN
• Talotoimikunta hyväksyy tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja
se käydään kaikkien kanssa yhteisesti läpi.
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy Oriveden kaupungin
nettisivuilta, kohdasta Nuorten kampus.
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on jatkuvasti kehittyvä.
Suunnitelman toteutumista mitataan nuorisopalveluiden laatukyselyllä,
johon nuoret vastaavat. Suunnitelmaa ja toimintaa kehitetään
vastausten perusteella.

