
Enklaavi ry:n Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

1. Mikä ja miksi?

Tämä dokumentti on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijain ainejärjestö Enklaavi
ry:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on määritellä käsitteet tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus ainejärjestömme toiminnassa sekä toimenpiteet syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen tai muun
epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen reagoimiseksi.

Tämän suunnitelman on laatinut vuoden 2021 hallitus puheenjohtajan johdolla. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti Enklaavi ry:n hallitus, ja omalta osaltaan
jokainen Enklaavin toimintaan osallistuva. Suunnitelman sisältö koskee kaikkia Enklaavilaisia ja Enklaavin
järjestämiä tapahtumia ja se on tehty pohjautuen Enklaavin allekirjoittamaan LUT-yliopiston ylioppilaskunnan
(myöhemmin LTKY) yhdenvertaisuus julistukseen.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten päätimme määritellä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet Suomen
YK-liiton määritelmän mukaan. “Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat oikeuksiltaan
samanarvoisia riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,
mielipiteestä, terveydentilasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä tekijästä tai
ominaisuudesta.” 

Tasa-arvo on määritelty Suomen YK-liiton mukaan seuraavasti. “Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten
samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Keskeistä on
yksilöiden ja yhteiskunnan eri ryhmien, kuten eri vähemmistöjen ja valtaväestön, väliset tasa-arvoiset suhteet.
Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten
kansallisesta alkuperästä, rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä,
uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.”

Enklaavi ry sitoutuu toimimaan tavalla, joka edistää jäsenten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
Yhdenmukainen kohtelu, tasavertaiset mahdollisuudet, itsensä toteuttaminen, osallisuus, sekä turvallisuuden ja
koskemattomuuden kokemukset ovat oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ainejärjestön jäsenelle. Enklaavi ry:
hallituksella on vastuu valvoa jäsentensä etua ja jokaisella ainejärjestön jäsenellä on velvollisuus kertoa asiasta
eteenpäin, jos havaitsee tai kokee yhdenvertaisuuden vastaista kohtelua.

2. Lainsäädännöllistä taustaa

Enklaavi ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman pohjana ovat kolme lakia, jotka antavat kattavat raamit
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toiminnan toteuttamiselle. Kyseiset lait ovat Tasa-arvolaki (609/1986),
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) ja Suomen perustuslaki (731/1999). Näiden lakien noudattaminen kuuluu niin
Enklaavi ry:n kuin kaikkien Suomen kansalaisten velvollisuuksiin.

Tasa-arvolain tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää sukupuoli-identiteettiin tai
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laissa on lisäksi eritelty erilaisia syrjinnän ilmentymiä, sekä niiden
ennaltaehkäisyyn, sekä käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää, sekä tehostaa syrjinnän
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan ketään ei tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen,
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uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden,
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, pääaineen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.

Suomen perustuslakiin on kirjattu, että kaikki ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia eikä ketään saa asettaa eri
asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Perustuslain pykälän 7 mukaan jokaisella on lisäksi oikeus
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Enklaavi ry on sitoutunut noudattamaan näiden lakien periaatteita toiminnassaan ja pyrkii tekemään
tapahtumista sellaisia, että jokaisella ainejärjestön jäsenellä on mahdollisuus kokea yhdenvertaisuutta ja
turvallisuutta ainejärjestön sisällä. Enklaavi ry ei suvaitse minkäänlaista jäseniinsä tai muihin henkilöihin
kohdistuvaa syrjintää ja rohkaisee jäseniään olemaan yhteydessä apua tarjoaviin tahoihin, mikäli tällaista
toimintaa havaitaan.

3. Yhdenvertaisuuden edistäminen Enklaavissa

Enklaavin toiminta on kaikesta syrjinnästä ja häirinnästä vapaata toimintaa. Toiminta perustuu
tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Uskonto, poliittinen ja kulttuurinen vakaumus, sukupuoli,
seksuaalinen suuntautuminen tai mikään muu henkilön ominaisuuteen liittyvä asia ei saa vaikuttaa Enklaavin
toimintaan osallistumiseen. Enklaavin tapahtumajärjestäjät nimeävät tapahtumiinsa häirintäyhdyshenkilön, jos
tapahtuman luonne sen vaatii. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on toimia tapahtumissa auttavana
yhteyshenkilönä erilaisissa ongelmatilanteissa. Hänen tulee myös olla tavoitettavissa tapahtuman aikana ja
tarvittaessa sen jälkeen häirintään tai yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Hän voi ohjata asian käsittelyn
LTKY:n häirintäyhdyshenkilölle tilanteen niin vaatiessa, ja apua tarvitsevan henkilön näin tahtoessa.
Ongelmatilanteita voivat olla esimerkiksi esteellisyys, epätasa-arvoinen kohtelu, häirintä-, kiusaamis- ja
syrjintätilanteet. Häirinnäksi lasketaan kaikki ongelmatilanteiksi määrittelemämme tilanteet, mutta myös
tilanteet, joissa yksilö kokee tulleensa häirityksi tai syrjityksi millään tavalla.

Enklaavi pyrkii tavoittamaan viestinnällään koko jäsenistön. Viestintää toteutetaan tasapuolisesti ja kattavasti
yhdistyksen viestintäkanavassa, joissa jäsenistö on aktiivinen ja parhaiten tavoitettavissa. Enklaavi pyrkii
tavoittamaan myös kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Englanninkielistä viestintää lisäämällä
mahdollistetaan kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen Enklaavi toimintaan. Myös tapahtumiin
osallistuminen mahdollistetaan englannin kielellä niiltä osin, kuin se on kohtuudella toteutettavissa. Enklaavi
tavoitteena on järjestää toimintaa, joka vastaa mahdollisimman monipuolisesti jäsenistön kiinnostuksen
kohteisiin.

Opiskelijatapahtumia pyritään järjestämään kattavasti esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin, virkistäytymiseen ja
mielenterveyteen liittyen. Yhdistyksen tapahtumiin tulee voida osallistua täysivaltaisesti myös ilman alkoholin
käyttöä. Tavoitteena on luoda helposti lähestyttävä ilmapiiri koko jäsenistölle.
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Enklaavi huomioi toiminnassaan jäsenistön erilaiset taloudelliset tilanteet ja pitää toimintaa taloudellisesti
saavutettavana. Enklaavi pitää tapahtumien ja kiltatuotteiden hinnat mahdollisimman edullisina. Enklaavi
järjestää myös monipuolisesti maksuttomia tapahtumia.

Enklaavi ottaa huomioon tapahtumissaan ja toiminnassaan myös jäsenistön mahdollisen huonontuneen
terveydentilan ja vammaisuuden. Tapahtumat pyritään järjestämään esteettömästi, sekä varmistamaan myös
jäsenistön mahdolliset erityistarpeet. Esteettömyyskysymyksistä vastaa esteettömyysyhteyshenkilö, jonka
yhteystiedot ilmoitetaan tapahtumien kuvauksissa. Kaikenlainen syrjintä tai häirintä terveydentilaan tai
vammaisuuteen liittyen on kiellettyä ja siihen puututaan.

4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Osa-alue Tavoite Toimenpiteet Vastuu
Ikä ja perheellisyys Huomioidaan perheelliset

opiskelijat yhdistyksen
toiminnassa

1. Pyritään järjestämään
tapahtumia myös
muulloin kuin myöhään
illalla

Projektivastaava, Hallitus

2. Autetaan perheellisiä
opiskelijoita
verkostoitumaan
keskenään

Hallitus

Taloudellinen tilanne Huomioidaan jäsenistön
erilaiset taloudelliset
tilanteet ja pidetään
toiminta taloudellisesti
saavutettavana

1. Pidetään maksullisten
tapahtumien ja
haalareiden hinta sekä
jäsenmaksut
mahdollisimman alhaisina

Hallitus, Talousvastaava,
Yrityssuhdevastaava,
Projektivastaava

2. Järjestetään
monipuolisesti myös
maksuttomia tapahtumia

Projektivastaava

Kieli, kulttuuri ja etninen
tausta

Viestinnässä sekä
tapahtumissa huomioidaan
eri kieli- ja
kulttuuritaustoista tulevat
henkilöt.

1. Järjestön nettisivujen
tärkeimmät osat sekä
somepäivitykset tehdään
myös englanniksi

Viestintävastaava,
Graafinen vastaava

2. Tapahtumissa ei sallita
syrjintää tai
stereotypioiden
uusintamista. Sääntöjen

Projektivastaava,
Häirintäyhdyshenkilö
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vastaiseen toimintaan
puututaan välittömästi.

Seksuaalisuus ja
sukupuoli

Järjestön toiminnassa
huomioidaan sukupuoli- ja
seksuaali-identiteettien
moninaisuus.

1. Vältetään
sukupuolisidonnaisten
termien käyttöä ja
lokeroimista järjestön
viestinnässä ja
toiminnassa.

Viestintävastaava,
Hallitus

2. Jäsenistöä rohkaistaan
avoimeen keskusteluun ja
erilaisuuden
hyväksymiseen.
Epäasialliseen käytökseen
puututaan välittömästi.

Hallitus, Projektivastaava,
Häirintäyhdyshenkilö

Maailmankatsomus,
uskonnollinen ja
poliittinen vakaumus

Enklaavi on poliittisesti ja
aatteellisesti sitoutumaton
järjestö, jonka toimintaan
on turvallista osallistua
riippumatta aatteellisista tai
maailmankatsomuksellisista
seikoista

1. Yhdistyksen viestintä
on neutraalia, eikä tuo
viestinnässään esille
poliittisia tai
maailmankatsomuksellisia
mielipiteitä

Viestintävastaava,
Koulutuspolitiikka- ja
kansainvälisyysvastaava

2. Jäsenistöä rohkaistaan
avoimeen keskusteluun ja
erilaisuuden
hyväksymiseen.
Epäasialliseen käytökseen
puututaan välittömästi.

Hallitus,
Viestintävastaava,
häirintäyhdyshenkilö

Terveydentila ja
vammaisuus

Järjestön toiminnassa
huomioidaan myös sellaiset
jäsenet, joilla on alentunut
toimintakyky.

1. Tapahtumatilojen
valinnassa pyritään
suosimaan
mahdollisimman
esteettömiä tiloja.
Saapumisohjeista tullaan
ilmoittamaan
tapahtumakuvauksista.

Projektivastaava,
viestintävastaava

2. Sallivaa ja monenlaiset
ihmiset huomioon ottavaa
keskustelukulttuuria
ylläpidetään ja
epäasialliseen käytökseen
puututaan välittömästi.

Hallitus
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5. Ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen

Ensisijainen keino ongelmatilanteiden välttämiseen koko yhdistyksen toiminnassa on niiden ennaltaehkäisy.
Tähän Enklaavi pyrkii muun muassa huomioimalla jäsenistön moninaisuuden ja nimeämällä
häirintäyhdyshenkilön tarvittaviin tapahtumiin, sekä yhden häirintäyhdyshenkilön koko vuodeksi. Enklaavi pyrkii
kouluttamaan yhdistyksen jäseniä tähän tehtävään.

Ongelmatilanteita ovat kaikki yllä mainittujen sääntöjen rikkominen.

Jos ongelmatilanteita ilmenee, häirintäyhdyshenkilöllä, tapahtuman järjestäjillä, osallistujilla ja Enklaavin
hallituksen jäsenillä on oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteeseen. Kaikilla tapahtumaan osallistujilla on
velvollisuus ilmoittaa ongelmatilanteista järjestäjätaholle. Jokaisen Enklaavin järjestämän tapahtuman
kuvaukseen lisätään Enklaavin ohjesääntö, jonka jokainen hyväksyy osallistumalla kyseiseen tapahtumaan.

Ongelmatilanteissa ratkaisu pyritään löytämään keskustelemalla osapuolten kanssa. Jos ongelmatilanne jatkuu
keskustelun jälkeen, tapahtuman järjestäjillä ja Enklaavin hallituksen jäsenillä on oikeus vaatia henkilöä
poistumaan tapahtumapaikalta. Jos tilanne vaatii, tapahtuman vastuuhenkilöillä (tapahtuman
järjestäjät/Enklaavin hallitus) on velvollisuus myös kutsua paikalle tarvittava viranomaistaho.

Osallisen niin toivoessa Enklaavi tarjoaa jälkeenpäin mahdollisuutta tilanteen purkamista varten järjestettävään
kuulemistilaisuuteen. Häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätilanteissa opiskelijoiden tukena ovat myös
Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt.

6. Seuranta ja arviointi

Enklaavin nettisivuilla on yhteydenottolomake, jolla kuka tahansa voi anonyymisti laittaa palautetta tai kertoa
kokemastaan häirinnästä. Yhteydenottolomakkeen QR-koodi löytyy myös Enklaavin kiltahuoneen seinältä.
Puheenjohtaja saa tulleet palautteet ja ne käsitellään tilanteen edellyttämällä tavalla. Palautteiden pohjalta
tehdään tarvittavia toimenpiteitä ja selvitetään tilanne, mikäli se on tarpeen. Puheenjohtaja huolehtii tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta toiminnassa yhdessä hallituksen kanssa. Jokainen hallituksen
jäsen edistää yhdenvertaisuutta pestissään parhaaksi katsomallaan tavalla hyödyntäen tässä suunnitelmassa
esiteltyjä toimintatapoja ja työkaluja.
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Enklaavi kerää vuosittain myös palautetta jäseniltään vuosipalautteella ja mielenterveyskyselyllä. Näiden
tulokset käsitellään hallituksen kokouksissa ja toimintaa ohjataan niiden perusteella.

Enklaavi Ry:n hallitukset 2021 ja 2022
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