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Yleistä 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa ohjaa 
Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325), jonka tarkoituksena on edistää 
yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 
joutuneen oikeusturvaa (1 §).  Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia, 
viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja edistämään 
yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n 
yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on vastata lain asettamiin velvoitteisiin ja 
toimia liiton omaa toimintaa kehittävänä asiakirjana. Liitolla ei ole säännöllisesti 
palveluksessaan yli 30 työntekijää, joten liiton yhdenvertaisuussuunnitelma on 
siten laadittu vapaaehtoisesti liiton jäsenten ja työntekijöiden oikeusturvan, 
turvallisuuden, ilmapiirin ja viihtyvyyden parantamiseksi. 
  
Työnantajalla, koulutuksen järjestäjällä tai viranomaisella, jolla on 
palveluksessaan säännöllisesti yli 30 henkilöä, on oltava 
yhdenvertaisuussuunnitelma, johon sisältyy yhdenvertaisuuden edistämistä 
koskevia toimenpiteitä. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja 
syrjintäperusteita. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla oma erillinen osansa tai 
osa muuta suunnitelmaa kuten tasa-arvosuunnitelmaa tai työsuojelun 
toimintaohjelmaa. 
  
Yhdenvertaisuuslain toinen luku asettaa seuraavia vaatimuksia 
yhdenvertaisuussuunnitelmalle: 
  
7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 
  
Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 
työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, 
joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja 
tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
oikeasuhtaisia. 
  
Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on 
oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 
Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän 
edustajiensa kanssa. 
 
Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos 
tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai 
muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut 
yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin 
toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama 
oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla. 
  
Yhdenvertaisuuslain 8 §: 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 vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 
 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan niin 
henkilöstön kuin liiton jäsenten osalta, sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa.  

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet 
Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta 
määrittelemällä ja kuvaamalla ne puitteet, keinot ja menetelmät, joiden avulla 
liitto edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. 
 
Liiton tavoitteena on tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden huomioon ottaminen 
läpinäkyvänä periaatteena kaikessa sen toiminnassa. Liiton päätöksenteossa sekä 
sen valmistelussa että toimeenpanossa arvioidaan niiden vaikutuksia tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden kannalta. 
 
Yhdenvertaisuussuunnitelman kärkitavoitteet ovat: 
 

 

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden käsitteet 

Tasa-arvon käsite yhdistetään useimmiten sukupuolten tasa-arvoon, mutta sitä 
käytetään myös laajemmassa merkityksessä, esimerkiksi soveltaen eri kulttuuri-, 
seksuaali- ja uskonnollisiin ryhmiin. Yhdenvertaisuudella sen sijaan viitataan 
lainsäädännössä muihin syrjintäperusteisiin kuin sukupuoleen. 
  
Esteettömyys yhdenvertaisuudessa tarkoittaa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 
ympäristön toteutumista niin, että jokainen huolimatta ominaisuuksistaan voi 
toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tällä tarkoitetaan palvelujen saatavuutta, 
tiedon ymmärrettävyyttä, välineiden käytettävyyttä sekä mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoon. 

Nro  Kärkitavoitteet 

1.   Puolueettomus 

2.  Liiton toiminta on kaikille avointa ja mahdollista 

3.  Turvallisen tilan periaatteet 

4.  Liitto on yhteisö, jossa kaikkia sen jäseniä kohdellaan 
yhdenvertaisesti 

5.  Liitto edistää aktiivisesti yhdenvertaisuuden toteutumista 
yhteiskunnassa 

6.  Liitto on syrjinnästä vapaa työpaikka 



Syrjinnän, moniperusteisen syrjinnän, välittömän, välillisen ja 
rakenteellisen syrjinnän käsitteet 

Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat seuraavat ominaisuudet:ikä, 
alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, 
ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen 
suuntautuminen tai muun henkilöön liittyvän syy. Lain mukaan syrjintä on 
kiellettyä huolimatta siitä onko se välitöntä tai välillistä häirintää, sekä perustuuko 
se tosiseikkaan tai oletukseen. Myös ohje ja käsky olla syrjimättä lukee laissa. 
 
Syrjinnästä on kyse silloin, kun henkilöä kohdellaan huonommin kuin muita hänen 
ominaisuuksista johtuen. Syrjintä johtuu usein kulttuurista tai toiminnallisista 
rakenteista, joita saattaa olla vaikea havaita. Vaikeasti havaittavasta syrjinnästä 
esimerkkinä on piilosyrjintä, joka pitää sisällään ulossulkemisen, vähättely, tuen 
puutteen ja sivuuttamisen ominaisuuksiin pohjautuen. Syrjintä voi johtua mm. 
yksittäisten henkilöiden tai ryhmien asenteista tai ennakkoluuloista. 
  
Moniperusteisesta syrjinnästä puhutaan, kun ihminen joutuu syrjinnän kohteeksi 
moneen ominaisuuteen perustuen. Tällöin kielteiset vaikutukset voivat kasaantua 
tai yhdistyä tavalla, joka tuottaa laadullisesti erilaista syrjintää kuin mitä nämä 
perusteet tuottaisivat yksinään. Myös erilaiset syrjinnän muodot ilmenevät usein 
samaan aikaan, kuten puhuttaessa syrjinnästä sukupuoleen sekä etniseen taustaan 
tai poliittiseen vakaumukseen nojautuen. 
  
Välitön syrjintä tarkoittaa tilannetta, jossa ihmistä tai ihmisryhmää kohdellaan 
eriarvoisesti ilman hyväksyttäviä perusteita. Tällaisen syrjinnän tapauksessa 
voidaan osoittaa, että henkilö tai ihmisryhmä on asetettu huonompaan asemaan 
jonkin hänen ominaisuutensa vuoksi. Sukupuolien asettaminen eriarvoiseen 
asemaan esimerkiksi raskaudesta tai synnytyksestä johtuen on välitöntä syrjintää. 
  
Välillisestä syrjinnästä on kyse silloin, kun neutraali säännös tai toimintatapa 
saattaa tietyt henkilöt eriarvoiseen asemaan. Tällöin syrjintään syyllistyvä taho ei 
aina tiedosta syyllistyvänsä syrjintään. Tietoisessa välillisessä syrjinnässä 
syrjintäperusteet nojataan neutraaleihin toimintatapoihin. Välillinen syrjintä on 
usein rakenteellista epätasapuolisuutta, joka perustuu mm. kulttuurisista syistä tai 
fyysisen ympäristön puutteista. 
  
Rakenteellisesta syrjinnästä esimerkkejä ovat työtilat jotka ovat fyysisesti 
esteellisiä tai työt, jotka edellyttävät pitkiä työpäiviä tai fyysistä voimaa. Tällaista 
syrjintää voidaan ehkäistä mm. hankkimalla fyysisesti saavutettavia tiloja.  
 

1. Puolueettomuus 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on puoluepoliittisesti sitoutumaton 
nuorisovaltuutettujen valtakunnallinen edunvalvoja, joka kannustaa jäseniään 
rohkeaan, ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto pyrkii luomaan 
jäsenilleen mahdollisuuksia tutustua mm. puolueisiin yhteiskunnallisena 



vaikuttajana. Liitto ei päätöksillään mukaile yksittäisiä  puolueita vaan pyrkii 
edistämään nuorisovaltuutettujen ja nuorten asemaa yhteiskunnassa. 
 

 
 
 

2. Liiton toiminta on kaikille avointa ja mahdollista 
Nykytilan kuvaus: 
 
Liiton toiminta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Liiton 
henkilöjäseneksi voivat liittyä kaikki toiminnasta kiinnostuneet nuoret, jotka 
hyväksyvät liiton säännöt ja toimintaperiaatteet. Liitto ei rajaa toiminnastaan 
ulkopuolelle nuorisovaltuustotoiminnan jättäneitä jäseniä vaan pyrkii päinvastoin 
pitämään heidät mukana liiton toiminnassa. Kaikessa liiton toiminnassa 
noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. 
 
Liiton tapahtumia järjestetään julkisissa rakennuksissa, joiden tilat ovat 
esteettömiä. 
 
 
 

3. Turvallisemman tilan periaatteet  

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminnassa ja tapahtumilla noudatetaan 
turvallisemman tilan periaatteita. 

Periaatteiden tavoitteena on luoda tunnelma, joka mahdollistaa toimintaan 
osallistumisen, muiden kanssa kommunikoinnin ja yleisen oleskelun ilman 
paineita. Jokaisen tapahtumaan osallistuvan on tärkeää olla tietoinen keinoista, 

Tavoite  Toimenpide 

Jokaisella jäsenellä on mielipiteen ja 
ilmaisun vapaus 

Liiton tapahtumilla ja muussa 
toiminnassa jäsenillä on 
ilmaisuvapaus. 
 
Jokaisen jäsenen mielipidettä 
arvostetaan liiton toiminnassa. 
 
Liiton tapahtumilla liittohallitus, liiton 
työntekijät ja 
yhdenvertaisuustarkkailijat 
varmistavat, että jokaisella 
tapahtumalla kunnioitetaan 
turvallisemman tilan periaatteita.  



joilla syrjintään, häirintään, aggressiiviseen tai muutoin epämiellyttävään 
käytökseen voidaan puuttua. 

 

 

Tavoite  Toimenpide 

Liiton toiminnassa ja 
tapahtumilla 
noudatetaan 
turvallisemman tilan 
periaatteita 

Liiton toiminnassa ja tapahtumissa ei ole tilaa väkivallalle tai 
suvaitsemattomuudelle. 

Kaikenlainen syrjivä käytös ja kielenkäyttö on ehdottomasti 
kiellettyä. Tämä sisältää myös ennakkoluulot muiden 
taustaa, ikää tai ulkonäköä kohtaan. Poliittinen tausta, ikä, 
koulutus tai ulkoiset ominaisuudet eivät ole syy syrjivälle 
käytökselle. 

Tapahtumilla on nollatoleranssi kaikelle seksuaaliselle- ja 
muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan puututaan 
välittömästi, ja siihen syyllistyneet henkilöt poistetaan 
tapahtumasta. 

Jokainen saa olla oma 
itsensä 

Ketään ei häiritä sanallisesti, kirjallisesti tai kuvin. Ei:n 
sanominen todella tarkoittaa kieltäytymistä.  

Kenenkään identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, uskonnollisuudesta tai muusta 
vastaavasta ei tehdä oletuksia.  

Toiminnassa on tilaa 
kaikille 

Keskusteluissa kunnioitetaan toisen puheenvuoroa ja 
ajatuksia.  

Ketään ei tuomita tai lietsota stereotypioita. Ableististien eli 
vamman tai terveydentilan takia halventavia termien käyttö 
on kiellettyä. 

Käsitellään arkoja aiheita kunnioittavasti. 



Jos toimija ei kunnioita periaatteita tai toimi niiden mukaisesti, hänet voidaan 
poistaa tapahtumalta tai toiminnasta väliaikaisesti. Rikkomuksista voidaan antaa 
huomautus tai poistaa osallistuja ilman erillistä ilmoitusta. Jos koet tai huomaat 
näitä periaatteita rikottavan, ota välittömästi yhteyttä yhdenvertaisuusvastaavaan. 
Jokaiselle tapahtumalle luodaan lomake, johon kuka tahansa voi omalla nimellään 
tai täysin anonyymisti raportoida tapahtumalla kokemastaan tai havaitsemastaan 
häirinnästä sekä antaa muutoinkin palautetta yhdenvertaisuusasioista. Lomaketta 
lukee ainoastaan pääsihteeri (tai muu erikseen nimetty työntekijä, jolloin hänen 
nimensä kerrotaan lomakkeessa). 

 

4. Liitto on yhteisö, jossa kaikkia sen jäseniä kohdellaan 
kunnioittavasti 
Nykytilan kuvaus: 
 
Liitto on yhteisö, jossa kaikkia sen jäseniä kohdellaan kunnioittavasti. Liitto ei 
hyväksy sen työntekijöihin, jäseniin tai keneenkään muuhun kohdistuvaa 
syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Liiton työntekijät ja 
luottamushenkilöt puuttuvat kaikkeen syrjintään. Liiton tapahtumissa 
ohjeistetaan puhumaan toisille ystävällisesti ja kunnioittamaan toisten 
identiteettiä, moninaisuutta ja mielipiteen vapautta. Liiton jäseniksi voi liittyä 
kuka tahansa. Sama pätee myös liiton luottamustehtäviin hakeutumiseen ja 
ehdolle asettumiseen. 
 
Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, mutta sen jäsenillä 
on vapaus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä 
vakaumukselliseen ilmaisuun. Vakaumus voi esiintyä esimerkiksi elämäntavoissa, 
ruokavaliossa tai pukeutumisessa. 
  
Liiton toimihenkilöt sekä jäsenet ovat yksilöitä. Liitto ei  eriarvoista sen 
työntekijöitä tai jäseniä seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin 
tai –roolin perusteella. Jokaisen mielipide on liitossa tärkeä iästä, kokemuksesta 
sekä olemuksesta riippumatta.  
 
 
 

Tavoite  Toimenpide 

Liiton toiminta ei salli syrjintää 
missään muodossa 

Liiton toiminnassa pyritään välttämään 
haitallisia stereotypioita,  
 
Liiton työntekijät ja johto pitävät huolen 
siitä, ettei sen materiaalit tai tiedottaminen 
ole  syrjivää, halventavaa tai vihamielistä 
vaan lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja 
saavutettavuus 



 

5. Liitto edistää aktiivisesti yhdenvertaisuuden 
toteutumista yhteiskunnassa 

Nykytilan kuvaus: 
 
Liitto pyrkii jatkuvasti tavoitteellisesti edistämään sukupolvien välistä 
oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassaan. 
Yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa on erityisesti edistetty liiton 
vahvan edunvalvonnan avulla. Edunvalvonnassa on usein nostettu esille mm. 
ikäperusteinen syrjintä sekä tiedon saavutettavuus ja ymmärrettävyys. Tätä 
edistämistyötä on jatkettava.  
 
Liiton toiminnassa on liikkuva ja kulttuurinen raja vammaisuuden ja 
vammattomuuden tai sairauden ja terveyden välillä. Liikkuvan rajan avulla 
pyritään huomioimaan kuinka sairas ihminen voi olla suurelta osin 
toimintakykyinen ja terve, mutta joissain tilanteissa toimintakyvytön. 
Liiton toiminnassa tiedostetaan, että vammaisuus tai terveydentila voi vaikuttaa 
henkilön toimintakykyyn. Ne eivät kuitenkaan ole peruste olettaa, että henkilö olisi 
toimintakyvytön. Tällöin terveydentila tai sairaushistoria ei oikeuta kohtelemaan 
henkilöä syrjivästi. Jokaisella työntekijällä ja jäsenellä on myös oikeus kertoa tai 

 
Liitto ei syrji jäseniään tai työntekijöitä.   

Liitto seuraa yhdenvertaisuuden 
toteutumista 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
tarkistetaan strategiakausittain tai  
jäsenkyselyyn sisällytetään vuosittain 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
 
Liiton hallituksen jäsenet yhdessä toimiston 
työntekijöiden kanssa toimivat liiton 
yhdenvertaisuustarkkailijoina, joihin 
häirintää tai syrjintää kokeneet tai sitä 
todistavat voivat ottaa yhteyttä mm. 
sähköisen lomakkeen kautta. 
 
Liiton yhdenvertaisuustarkkailijat toimivat 
ehdottoman luottamuksellisesti. 
 

Liitto kannustaa 
yhdenvertaisuuteen 

Toisten kunnioittaminen, ihmisoikeudet ja 
jokaisen osallistujan arvokkuus tuodaan 
esille liiton tapahtumien ja koulutusten 
sisällöissä 
 
Liiton tapahtumilla noudatetaan turvallisen 
tilan periaatteita ja periaatteet käydään läpi 
jokaisen tapahtuman alussa. 



olla kertomatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan muille työntekijöille tai 
jäsenille, kunhan siitä ei koidu haittaa itse jäsenelle tai työntekijälle. 
  
Liiton jäsenistö koostuu pääosin nuorista, jotka lain mukaan ovat alle 30-vuotiaita. 
Tästä huolimatta liitto pitää huolen siitä, ettei sen jäseniä tai työntekijöitä syrjitä 
iän perusteella, olivat he alle tai yli 30-vuotiaita. Kaikkien mielipide on yhtä 
painava ja jokaisella on samat lähtökohdat osallistua liiton päätöksentekoon. 
 

 

6. Liitto on syrjinnästä vapaa työpaikka 
Nykytilan kuvaus: 
 
Liitto ei hyväksy sen henkilökuntaan tai jäseniin kohdistuvaa epäasiallista 
kohtelua, syrjintää tai häirintää. Liitto huolehtii siitä, että työntekijät ja jäsenet 
tietävät kenen puoleen kääntyä ja kuinka menetellä mahdollisissa syrjintä- tai 
häirintätapauksissa. Liiton henkilöstöpolitiikka on johdonmukaista ja pyrkii kaikin 
tavoin edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Työntekijöillä on oikeus 
omaan yksityisyyden suojaan ja sitä kunnioitetaan. Liitossa on tasa-arvoinen 
toimintakulttuuri, jossa työntekijöiden ja jäsenten asiantuntemus ja kokemukset 
otetaan tasapuolisesti huomioon. 
 
Liiton esihenkilöt tiedostavat velvollisuutensa ja oikeutensa puuttua syrjintä- ja 
hätätilanteisiin ja puuttuvat varhaisessa vaiheessa mahdollisiin esille tuleviin 
tapauksiin aktiivisesti ja oikeudenmukaisesti. Työhyvinvoinnin takaamiseksi liitto 
hyödyntää työterveydenhoidon tarjoamia ennaltaehkäiseviä tukitoimia. 
Työterveydenhuolto toimii liiton esihenkilöiden tukena mahdollisissa 
kriisitilanteissa. Liitolla on aina päivitetty ja ajantasainen työterveyssuunnitelma. 
Liitto on mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa. 
 

Tavoite  Toimenpide 

Liitto osallistuu sekä 
kansainväliseen, että kansalliseen 
yhdistyksien yhteistyöhön 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymyksissä 

Liitto ottaa kantaa yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon puolesta tavoiteohjelman 
mukaisesti. 
Liitto pyrkii parantamaan määrätietoisesti 
maahanmuuttajataustaisten nuorten 
osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia kääntämällä 
materiaalia englannin kielelle 

Liitto huomioi yhteiskunnalliset 
yhdenvertaisuuskysymykset 
toiminnassaan 

Jokainen liiton työntekijä ja jäsen 
kunnioittaa erilaisuutta sekä toisten 
mielipiteitä ja näkemyksiä. 

Tavoite  Toimenpide 



 

Loppusanat 
Mikäli olet kohdannut syrjintää, ole ensisijaisesti yhteydessä oman 
nuorisovaltuustosi, piirisi tai liittohallituksen puheenjohtajaan tai työsuhteessa 
lähiesihenkilöösi. Mikäli tarvitset lisää tukea tilanteen hoitamiseen tai olet 
kokenut syrjintää edellä mainittujen tahojen toimesta ole välittömästi yhteydessä 
liittohallitukseen tai toimistoon. 

Liitto palkkaa työntekijänsä 
yhdenvertaisesti 

Rekrytoinnissa sovelletaan selviä ja kaikille 
hakijoille samoja kriteereitä, joiden nojalla 
tehdään rekrytointia koskevat päätökset. 
 
Liitto maksaa samasta ja samanarvoisesta 
työstä saman palkan. ja niin ettei 
palkkauksessa tapahdu mitään syrjintää 
sukupuolen, iän, poliittisen kannan tai 
muun syrjinnäksi luettavan kriteerin 
perusteella  

Liitto kohtelee työntekijöitään 
yhdenvertaisesti ja inhimillisesti 

Liiton tulee työnantajana mahdollistaa 
työntekijöiden töiden ja perheen 
yhteensovittaminen perhetaustasta, 
-muodosta tai sukupuolesta riippumatta 
 
Työn ja perheen yhteensovittamisen 
vaatimiin joustoihin suhtaudutaan 
positiivisesti  
 
Liitto mahdollistaa jokaiselle työntekijälle 
(ja jäsenelle) oikeuden puhua tai puhumatta 
yksityiselämästään 

Liiton johto tunnistaa 
velvollisuutensa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden aktiivisena 
edistäjänä 

Liitto pyrkii järjestämään sen työntekijöille 
sekä jäsenille koulutusta syrjinnän ja 
häirinnän tunnistamiseen, ehkäisemiseen 
sekä häirintätapausten käsittelyyn liittyen 
 
Liitto järjestää kahdesti vuodessa 
työhyvinvointikyselyn sen työntekijöille. 
Työhyvinvointikysely on kirjallinen ja sen 
tulee sisältää kysymyksiä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteesta 
 
Liitto voi antaa häirintään tai syrjintään 
syyllistyvälle työntekijälle (tai jäsenelle) 
huomautuksen tai kirjallisen varoituksen. 
Työntekijä voidaan pahimmassa 
tapauksessa irtisanoa työsuhteestaan 



 
Tämä asiakirja on liittohallituksen hyväksymä asiakirja, jota sovelletaan kaikessa 
liiton toiminnassa kaikilla eri tasoilla. Liittohallitus toimittaa asiakirjan kaikille 
tasoille ja käy sen heidän kanssaan läpi. 
 
Liiton pääsihteeri ja liittohallitus seuraavat säännöllisesti 
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. 
Asiakirjaa päivitetään tarpeen vaatiessa, kuitenkin viimeistään 2023. 
 


