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METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA METKAN 
YHDENVERTAISUUSOHJESÄÄNTÖ 
 
Tämä ohjesääntö on laadittu varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutuminen 
opiskelijakunta METKAn toiminnassa. 
 
Jokaisella METKAn toimintaan osallistuvalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja 
määritellä itse omat rajansa. Syrjiminen on kielletty sukupuolen, seksuaalisen 
suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
 
METKA pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja tarvittaessa korjaamaan 
toimintakulttuurissaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. METKAlla on kaksi 
häirintäyhdyshenkilöä, joihin toimijat voivat olla yhteydessä kohdatessaan häirintää tai 
syrjintää. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. 
 
Toimijoiden henkilökohtaisia fyysisiä ja psyykkisiä rajoja on kunnioitettava kaikessa 
toiminnassa. METKAn toiminnassa huomioidaan erilaiset toimijat ja tapahtumat 
järjestetään niin, että kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua niihin. 
Tämä ohjesääntö on voimassa vuodet 2021-2024.  
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Sisällysluettelo:  

Johdanto 
 
Tavoitteet: 
 

● METKA on opiskelijayhteisö, jonka osana on helppoa olla riippumatta kielitaidosta  
● METKA toimii antirasistisesti ja kulttuurisensitiivisesti 
● METKA tuottaa opiskelijoille lisäarvoa riippumatta iästä ja elämäntilanteesta 
● METKAn toimintaan on helppo osallistua riippumatta toimintakyvystä 
● METKAssa toteutuu sukupuolien tasa-arvo 
● METKAssa kunnioitetaan erilaisia maailmankatsomuksia ja huomioidaan ne 
● METKAn toiminta on laajasti yhdenvertaisuutta edistävää 

 
Häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen  
 
Seuranta 
 
Sanastoa 
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Johdanto 

Tämä asiakirja on Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn ensimmäinen 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma toimii METKAn yhdenvertaisuusohjesäännön sekä METKAn 
strategian yhdenvertaisuuskirjausten tukena, ja ohjaa niiden toteuttamista. Tässä suunnitelmassa METKAn 
toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka koskee METKAn työntekijöitä, hallitusta, edustajistoa, tutoreita, 
vaalilautakuntaa, METKAn edustajia Metropolian sisäisissä ja ulkoisissa elimissä sekä soveltuvilta osin myös 
kerhojen ja opiskelijayhdistysten toimintaa.  
 
Suunnitelma käydään läpi uusien hallituksen jäsenten ja työntekijöiden perehdytyksissä, sekä tarvittaessa 
muulloinkin.  
 
Tämä suunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana, hyväksytty edustajiston kokouksessa X.X. 2020 ja on 
voimassa vuodet 2021-2024. Sen päivittämisestä vastaa opiskelijakunnan hallitus. 
 
Tavoite:  METKA on opiskelijayhteisö, jonka osana on helppoa olla riippumatta kielitaidosta  
 
Metropoliassa opiskelee lukuisia opiskelijoita englanninkielisissä tutkinnoissa, ja osa heistä osaa vain vähän 
tai ei lainkaan suomea. Myös suomeksi opiskelevilla on kielellisesti erilaisia lähtökohtia.  
 
METKAn hallintokielenä on suomi, mutta ulkoinen viestintä toteutetaan tällä hetkellä pääasiassa sekä 
englanniksi, että suomeksi. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan METKAn somekanavia, nettisivuja sekä 
erilaisia ryhmiä joissa METKA pitää yhteyttä mm. opiskelijayhdistyksiin.   
 

● Toteutetaan ulkoinen viestintä jatkossakin  englanniksi ja suomeksi, ellei ole erityistä syytä viestiä 
vain toisella kielellä 

● Käännetään METKAn asiakirjoja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi 
● Järjestetään koulutuksia ja jaostoja siten, että niihin on mahdollista osallistua myös vähäisellä 

suomen kielen taidolla 
● Viestitään selkeällä ja hyvällä yleiskielellä 
● Avataan käytettyjä käsitteitä viestinnässä 
● Kirjoitetaan tekstit mahdollisimman helppolukuisiksi 
● Tuotetaan viestintää kuvana, videona sekä monen pituisena tekstinä  

 
Tavoite: METKA toimii antirasistisesti ja kulttuurisensitiivisesti 
 
Metropolian opiskelijoilla on monenlaisia  etnisiä ja kulttuurisia taustoja.  METKAlla ei ole esimerkiksi 
tilastoja siitä, kohdistuuko ei-valkoisiin esimerkiksi enemmän häirintää kuin valkoisiin.  
 

● Puretaan puheessa ja viestinnässä oletuksia siitä, millaisia etnisiä ja kultuurisia taustoja 
Metropoliaan opiskelevilla on, ja mitä muita ominaisuuksia taustaan linkittyy 

● Varmistetaan, että esimerkiksi sitsilauluissa ei toisinneta kulttuuristereotypioita 
● Varmistetaan, että osallistujat tai järjestäjät eivät toteuta tapahtumien teemoja 

esimerkiksi pukeutumalla stereotypisesti 
 
Tavoite: METKA tuottaa opiskelijoille lisäarvoa riippumatta iästä ja elämäntilanteesta 
 
Metropoliassa opiskelee eri-ikäisiä opiskelijoita monenlaisissa elämäntilanteissa, vaikka valtaosa 
opiskelijoista onkin hieman yli 20-vuotiaita ja perheettömiä.  
 

Postiosoite                   Internet             Sähköposti Y-tunnus 
Hämeentie 161               metkaweb.fi      metka@metkaweb.fi                  21658131-1 
00560 Helsinki              zonesports.fi       info@zonesports.fi Kotipaikka 
Finland             etunimi.sukunimi@metkaweb.fi                        Helsinki 



METKA  
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
Hämeentie 161 
00560 HELSINKI 

Näkyvin osa opiskelijatoimintaa ovat erilaiset approt jatkoineen ja muut bileet.  Niihin osallistuminen ei 
kuitenkaan ole mahdollista tai mielekästä kaikille opiskelijoille.  
Lisäksi järjestetään erilaisia koulutuksia, vaikuttamismahdollisuuksia ja esimerkiksi koululla sijaitsevia 
tapahtumia.   
 

● Järjestetään ja kannustetaan opiskelijayhdistyksiä sekä kerhoja järjestämään monipuolista 
toimintaa monenlaisilla sisällöillä, monenlaisiin kellonaikoihin ja monenlaisissa paikoissa 

● Järjestetään ja kannustetaan opiskelijayhdistyksiä sekä kerhoja järjestämään toimintaa, johon voi 
osallistua lapsi mukana 

 
Tavoite: METKAn toimintaan on helppo osallistua riippumatta toimintakyvystä 
 
Metropoliassa opiskelee opiskelijoita joilla on erilaisia toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, eli esimerkiksi 
vammaisia ja pitkäaikaissairaita opiskelijoita tai opiskelijoita joiden mielenterveys vaikuttaa toimintaan 
osallistumiseen. 
 
METKAn toimintaa järjestetään pääasiassa ulkona, Metropolian tiloissa sekä anniskeluravintoloissa. Näiden 
esteettömyys vaihtelee, samoin helposti saatavilla olevat esteettömyystiedot.  
 

● Järjestetään toiminta lähtökohtaisesti esteettömissä tiloissa 
● Kerrotaan tapahtumaviestinnässä aina esteettömyystiedot, eli esimerkiksi miten kulku sujuu 

pyörätuolilla tai millaisiin asioihin ensiavusta vastaavat henkilöt on perehdytetty ja missä voi 
tarvittaessa hiljentyä  

● Koulutetaan toimijoita esteettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä vammaisuuden ja 
pitkäaikaissairauksien huomioimisesta  

● Puretaan oletuksia siitä, että jokaisen toimintaan osallistuvan toimintakyky olisi samanlainen ja 
huolehditaan siitä, että toimintaan voi osallistua ja vaikuttaa monenlaisilla toimintakyvyillä 

● Edistetään Metropolian tilojen esteettömyyttä ja esteettömyydestä viestimistä 
 
 
Tavoite: METKAssa toteutuu sukupuolien tasa-arvo 
 
Metropoliassa opiskelee kaikensukupuolisia ja sukupuolettomia opiskelijoita, joiden sukupuoli tai 
sukupuolettomuus ja seksuaalisuus ilmenevät moninenlaisilla tavoilla.  
 

● Tapahtumissa ei ole esimerkiksi istumajärjestyksiä tai suoritusrajoja  sukupuolen perusteella tai 
muuten jaotella ihmisiä sukupuolen perusteella  

● Käytetään sukupuolineutraalia kieltä esimerkiksi  titteleissä 
● Puretaan ja haastetaan sukupuolinormatiivisuutta, sukupuolen binäärijakoa sekä perinteisiä 

sukupuolirooleja tapahtumissa, vaikuttamisessa, puheessa ja muussa viestinnässä 
● Suositaan tapahtumapaikkoja, joissa on sukupuolineutraaleja tiloja ja tarvittaessa väliaikaisesti 

kyltitetään esimerkiksi vessat sukupuolineutraaleiksi 
● Edistetään sukupuolineutraaleja tiloja Metropoliassa 

 
Tavoite: METKAssa kunnioitetaan erilaisia maailmankatsomuksia ja huomioidaan ne 
 
Tässä suunnitelmassa maailmankatsomuksella tarkoitetaan uskontoa, 
uskonnottomuutta, mielipidettä ja vakaumusta.  Suomen perustuslaki takaa kaikille uskonnon ja 
omantunnon vapauden. Ihmisen maailmankatsomus ei saa olla perusteena eriarvoiselle kohtelulle, eikä 
omalla maailmankatsomuksella voi tai saa perustella omaa syrjivää käytöstä muita kohtaan.  
 

● Puhutaan eri maailmankatsomuksista kunnioittavasti 
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● Huomioidaan maailmankatsomuksiin liittyvät tarpeet ja toiveet esimerkiksi tarjoamalla 
tapahtumissa yhtäläiset ruuat eri ruokavalioille ja tiedottamalla mahdollisuudesta hiljaiseen tilan 
käyttöön 

● Ei oleteta ihmisten maailmankatsomusta tai sitä mitä tietynlainen maailmankatsomus jollekulle 
tarkoittaa 

 
 
Tavoite: METKAn toiminta on laajasti yhdenvertaisuutta edistävää 
 
Tämän tavoitteen alle on koottu toimenpiteitä jotka sovi luontevasti muiden toimenpiteiden alle. 
 

● Puututaan kaikkeen loukkaavaan toimintaan. 
● Varmistetaan, että kaikkiin tapahtumiin voi osallistua mielekkäästi käyttämättä alkoholia, eli 

tarjotaan monipuolisia alkoholittomia vaihtoehtoja. 
● Viestinnässä tuodaan esille moninaisuus, eli esimerkiksi kuvituksessa näkyy ihmisiä monenlaisilla 

toimintakyvyillä, etnisillä taustoilla jne. 
● Edistetään hiljaisten tilojen käyttöönottoa, niiden käyttöä eri tarkoituksiin ja niistä viestimistä. 
● Kokeillaan anonyymiä rekrytointia  tämän suunnitelman voimassaolon aikana sellaisessa 

tehtävässä, jossa se on tarkoituksenmukaista. Anonyymi rekrytointi toteutetaan seuraavasti:  vain 
yksi henkilö näkee hakemukset ja CVt sellaisenaan, ja poistaa niistä henkilöön viittaavan tiedon 
kuten hakijan nimen, syntymäajan, osoitteen ja äidinkielen. Tämän jälkeen jatketaan muuten 
tavalliseen tapaan, haastatteluun kutsuttavat henkilöt vain valitaan anonymisoitujen 
hakuasiakirjojen perusteella. 

● Viestitään jokaisessa hakuilmoituksessa: Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia 
sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

 
 

Häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen  
 
Häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen on jokaisen toimijan vastuulla. Erityisenä keinona METKAssa on 
käytössä myös häirintäyhdyshenkilöt.  
 
METKA valitsee vuosittain häirintäyhdyshenkilöt jotka tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka 
ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. 
Yksi valittavista häirintäyhdyshenkilöistä on hallituksen jäsen ja toinen työntekijä.  Tapahtumiin valitaan 
erilliset häirintäyhdyshenkilöt jotka ovat tapahtuman ajan paikalla ja heidän puoleensa voi kääntyä 
tapahtuman ajan. Häirintäyhdyshenkilöt edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia.  
 
Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtäväänsä tultuaan valituiksi elleivät he ole jo aiemmin 
kouluttautuneet. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa. Häirintäyhdyshenkilö ei 
ole tuomari, vaan voi auttaa tilanteissa eteenpäin, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen 
lupaa. Yhdyshenkilö on puolueeton ja pohtii yhdessä yhteyttä ottaneen kanssa, mitä on tapahtunut, ja kuinka 
tilannetta voidaan käsitellä. Yhdyshenkilöt tietävät, mistä löytyy apua kiireellisissäkin tapauksissa ja osaavat 
tarvittaessa ohjata opiskelijan avun piiriin. 
 
Häirintäyhdyshenkilö tukee yhteydenottajaa niin kauan kuin tilanne vaatii ja auttaa tarvittaessa 
Metropolian opiskelijahyvinvointipalvelujen tai muiden hyvinvointipalvelujen pariin. 
 
Kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina täysin luottamuksellisia. 
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Häirintäyhdyshenkilötoiminnasta tiedotetaan henkilövaihdosten yhteydessä somessa ja samalla nettisivuille 
päivitetään yhdyshenkilöiden yhteystiedot ja esittelyt. Tapahtumien osalta yhdyshenkilöistä ja toiminnasta 
tiedotetaan aktiivisesti osana tapahtumaviestintää.  
 
METKA kouluttaa säännöllisesti  esimerkiksi opiskelijayhdistysten toimijoita toimimaan 
häirintäyhdyshenkilöinä ja ehkäisemään häirintää.  

 

Seuranta  
 
Tämän suunnitelman seuraamiseksi METKAn hallitus asettaa seurantaryhmän, johon valitaan yksi edustaja 
METKAn edustajistosta, yksi edustaja opiskelijayhdistysten hallituksista, yksi METKAn työntekijä ja yksi 

METKAn hallituksen jäsen.  Ryhmän edustajat valitaan kalenterivuodeksi, se kokoustaa vähintään kerran 
vuodessa ja arvioi suunnitelman toteutumista ja antaa ehdotuksia suunnitelman kehittämiseksi. 
 

Sanastoa:  
 
Sukupuolinormatiivisuus  
Yhteiskuntamme ja kulttuurimme stereotypioiden ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat 
naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä 
sukupuolet ovat muuttumattomat ja toistensa vastakohdat ja sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja 
biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan. 
(https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/) 
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