
Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuus-
suunnitelma



Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuus-
suunnitelma



Käsitteitä

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
Kaikki ihmiset ovat
samanarvoisia ja ketään ei saa
syrjiä henkilöön liittyvän syyn
perusteella.
Kyse on ymmärtämisestä,
asenteista, ajattelutavoista ja
toisten huomioon ottamisesta.
Jokaisella toimintaan
osallistuvalla on samanlaiset
mahdollisuudet osallistua ja
tulla kohdelluksi.

Tasa-arvo
Yleensä viitataan miesten ja
naisten väliseen tasa-arvoon,
mutta laissa käsite on
laajennettu huomioimaan
sukupuolen moninaisuus.

Laki miesten ja naisten
välisestä tasa-arvosta
8.8.1986/609

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609


Syrjintä
Yksilön ja ryhmän/yhteisön
säännönmukaista torjumista tai
huonompaan asemaan asettamista,
jonka perusteena voi olla em.
ominaisuus kuten sukupuoli,
seksuaalinen suuntautuminen, ikä,
etnisyys, vakaumus tai vammaisuus.
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014,
pykälät 10 ja 13:

"Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta
kohdellaan henkilöön liittyvän syyn
perusteella epäsuotuisammin kuin
jotakuta muuta on kohdeltu,
kohdellaan tai kohdeltaisiin
vertailukelpoisessa tilanteessa."

Välitön syrjintä:

Välillinen syrjintä:
"Syrjintä on välillistä, jos
näennäisesti yhdenvertainen
sääntö, peruste tai käytäntö
saattaa jonkun muita
epäedullisempaan asemaan
henkilöön liittyvän syyn
perusteella, paitsi jos säännöllä,
perusteella tai käytännöllä on
hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen
saavuttamiseksi käytetyt keinot
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325


Häirintä
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014,
pykälät 14:

"Henkilön ihmisarvoa
tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukkaava
käyttäytyminen on
häirintää, jos loukkaava
käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1
momentissa tarkoitettuun
syyhyn ja käyttäytymisellä
luodaan mainitun syyn
vuoksi henkilöä halventava
tai nöyryyttävä taikka häntä
kohtaan uhkaava,
vihamielinen tai hyökkäävä
ilmapiiri."

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609


Toimenpiteet 
tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden
edistämiseksi

Ikä

Toimintakyky

Kaiken ikäisten osaamista ja panosta
arvostetaan tasapuolisesti.
Puutumme toiminnassamme kaikkeen
sellaiseen käytökseen, joka on
kohtuuttoman ikäkorostunutta ja joka
nostaa iän esille kielteisessä
merkityksessä (esimerkiksi “tehän
olette niin nuoria, että ette tajua”).

Otamme toiminnan suunnittelussa ja
järjestämisessä huomioon fyysisen (tilat
ja niiden esteettömyys, välineet,
opastus, ym.), psyykkisen
(moninaisuuden arvostus) ja sosiaalisen
esteettömyyden (avoin ja matalan
kynnyksen yhteisö).
Hyödynnämme tarvittaessa
yhdenvertaisuuslain 9. pykälää
(positiivinen erityiskohtelu).
Tapahtumien tarjoiluissa (esim.
kioskitoiminta ym.) huomioimme
parhaamme mukaan ruoka-allergiat ja
erityisruokavaliot.
Kehitämme viestintämme
saavutettavuutta (esim. selkeys,
vaihtoehtoiset kuvatekstit, kuvaston
moninaisuus jne.).



Etninen tausta,
kansalaisuus ja kieli

Uskonto ja vakaumus

Sanomme ei kaikenlaiselle
rasismille.
Puutumme toiminnassamme
kaikenlaiseen rasistiseen
käytökseen välittömästi (esim.
puheet, sanavalinnat, viattomilta
kuulostavat vitsit, ilmeet, eleet ym.
sekä ryhmän ulkopuolelle
jättäminen).

Kaikilla on uskonnon ja
omantunnon vapaus (Suomen
perustuslaki).
Puutumme toiminnassamme
kaikkeen uskontoja ja
vakaumuksia syrjivään käytökseen
(puheet, toimintatavat ym.).
Toimintaamme ovat tervetulleita
kaikki uskonnosta ja
vakamuksesta riippumatta.



Koulutus, ammatti tai
sosioekonominen asema

Perhesuhteet

Puutumme toiminnassamme kaikkeen
sellaiseen käytökseen, joka korostaa
kielteisellä tai kohtuuttomalla tavalla
varallisuutta/sosioekonomisia eroja.
Huomioimme toiminnan
suunnittelussa taloudellisen
saavutettavuuden (esim. tapahtumien
hinnoittelut).

Vapaaehtoistoiminnassa tuemme työn,
perhe-elämän ja muiden vapaa-ajan
harrastusten yhteensovittamista
yksilöllisillä ratkaisuilla; tarjolla on
erilaisia vapaaehtoistoiminnan
muotoja, joita voidaan muokata
yksilöiden elämäntilanteisiin sopiviksi.
Huomioimme (esim. puheissa ja
viestinnässä) perheiden ja
perhekäsitysten moninaisuuden.
Puutumme toiminnassamme kaikkeen
sellaiseen käytökseen, joka esim.
arvottaa jonkin perhe- tai suhdemallin
toista paremmaksi/normaalimmaksi.



Sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuolen
ilmaus sekä seksuaalinen
suuntautuminen

Pelimiitissä kunnioitetaan
jokaisen yksityisyyttä ja oikeutta
itsemäärittelyyn ja -
määrittelemättömyyteen.
Ketään ei syrjitä hänen
sukupuolensa,
sukupuolettomuutensa tai
seksuaalisen suuntautumisensa
perusteella.
Puutumme kaikessa toiminnassa
sukupuolittuneisiin ja
heteronormatiivisiin puheisiin 

Kenenkään sukupuolta,
sukupuolettomuutta tai
seksuaalista suuntautumista ei
oleteta, eikä kysytä
tarpeettomasti.
Toimimme aktiivisesti hetero- ja
sukupuolinormatiivisten
puheiden ja käytänteiden
purkamiseksi puuttumalla
tilanteisiin, joissa tällaista
havaitaan.

ja käytäntöihin puuttumalla
välittömästi tilanteisiin, joissa
tällaista havaitaan.



Haluamme yhteisömme olevan
matalakynnyksinen, jossa jokainen
voi tuntea olevansa tervetullut
riippumatta siitä, kuinka kauan ja
miten aktiivisesti on harrastanut
pelaamista sekä mitä ja millaisia
pelejä pelaa.
Emme ylläpidä ajatusrakennelmia
“oikeista peleistä” ja “oikeista
pelaajista”, vaan omilla puheilla ja
käytänteillä pidämme huolen siitä,
että eri tasoisilla ja eri tavoin
pelaamista harrastavilla olisi hyvä
olla yhteisössä.
Emme oleta, että kaikilla olisi samat
tiedot peleistä, pelaamisesta,
pelikulttuurista sekä näihin
liittyvistä käsitteistä; olemme
ymmärrettäviä ja avaamme peleihin
ja pelaamiseen liittyviä ilmiöitä ja
käsitteitä.
Sitoudumme non-toxic -käytökseen
sekä kaikenlaisen kiusaamisen
nollatoleranssiin.
Puutumme toiminnassamme
kaikkeen sellaiseen käytökseen, joka
arvottaa pelit tai peliharrastamisen
tavat paremmiksi/"oikeiksi".

Pelaaminen harrastuksena
ja/tai ajanvietteenä



Muut henkilöön 
liittyvät syyt

Kaikkien yksilöllisten tarpeiden
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi on mahdotonta
arvioida etukäteen.
Pelimiitin osallistujilla ja
vapaaehtoisilla on mahdollisuus
vaikuttaa Pelimiitin käytäntöihin
siten, että Pelimiitistä tulee entistä
tasa-arvoisempi ja
yhdenvertaisempi peliyhteisö.



Puuttuminen, suunnitelman
toteutumisen seuranta sekä
arviointi ja kehittäminen

Puutumme kiusaamiseen,
syrjintään, häirintään, rasistiseen
käytökseen ym. välittömästi

Mietimme kuhunkin
tapaukseen liittyvien
vapaaehtoisten ja muiden
osallisten kesken parhaimmat
toimintatavat tilanteen
ratkaisemiseksi

Toimintaamme on nimetty
häirintäyhdyshenkilöt sekä
nuorten että täysi-ikäisten
toiminnan puolelle

Puuttuminen

Toiminnassamme on nimetty
yhdenvertaisuusvastaava, joka mm.
seuraa suunnitelman toteutumista
käytännössä sekä kehittää sitä
yhdessä pääkoordinaattorin kanssa
Suunnitelma pidetään ajan tasalla
Suunnitelman toteutumista
arvioidaan mm. kauden lopussa
teetettävällä Pelimiitti-
palautekyselyllä sekä
vapaaehtoisten kesämiitissä
(palaute- ja arviointimiitti)

Seuranta, arviointi ja
kehittäminen



Turvallisen tilan
periaatteet

Turvallisen tilan käsitteellä
tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä
ja/tai sosiaalista tilaa, jossa
kaikilla on vapaus olla oma
itsensä, ilmaista itseään sekä
osallistua ja olla osallisena
tasavertaisesti.

Ole avoin
Kunnioita
Älä oleta
Puutu
Kuuntele ja
kannusta
Rentoudu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Alla olevat periaatteet on
mukailtu Allianssin NUORI2022 -
tapahtuman periaatteista:

Näitä periaatteita avataan
tarkemmin seuraavilla sivuilla.



Ennakkoluulottomalla ja
joustavalla asenteella pärjää
pitkälle
Lähesty vastaantulevia asioita
ja tilanteita uuden oppimisen ja
itsensä kehittämisen kannalta

Ole avoin

Kunnioita jokaisen
yksityisyyttä; ethän levitä
muiden lähettämiä viestejä,
kuvia, keskusteluita ym. asioita
eteenpäin (vaitiolovelvollisuus)
Ole huomaavainen; esim. älä
kosketa ilman lupaa, anna
toisille tilaa, kuuntele sekä
kiinnitä huomiota siihen mitä ja
miten puhut
Vältä turhaa metelöintiä ja
kiinnitä huomiota äänen
tasoosi toiminnassa mukana
ollessa. Vältä vahvojen
hajusteiden käyttöä IRL-
toiminnassa.

Kunnioita

Älä oleta
Älä tee oletuksia iästä,
sukupuolesta, perhesuhteista,
taustasta yms. Kunnioita
jokaisen itsemäärittelyoikeutta.
Muista toiminnan osallistujien
moninaisuus



Jos toimintamme aikana
todistat häirintää, syrjintää,
kiusaamista, rasismia tai muuta
epäasiallista kohtelua, älä jää
sivustakatsojaksi vaan puutu
asiaan/tilanteeseen välittömästi.
Ilmoita asiasta mahdollisimman
pian häirintäyhdyshenkilölle.
Vaihtoehtoisesti voit täyttää
anonyymisti häirintälomakkeen,
jonka linkki löytyy Discord-
serveriltä ja nettisivuilta.

Puutu

Omilla toimintatavoilla voit
paljon vaikuttaa siihen,
millaiseksi muut osallistujat
kokevat toiminnan.
Kuuntelemisen tärkeyttä ei voi
korostaa liikaa. Malta kuunnella
loppuun ja puhu vasta sitten.
Kysy tarvittaessa tarkentavia
kysymyksiä. Älä ole jatkuvasti
äänessä vaan anna muille myös
mahdollisuus puhumiseen.
Viljele kannustuksia ja kehuja -
ne tekevät hyvää jokaiselle.

Kuuntele ja kannusta

Erehtyminen on inhimillistä.
Kysyminen on sallittua ja
suotavaa.
Ollaan ymmärtäviä ja reiluja,
jotta jokainen uskaltaa olla
mukana ja puhua luontevasti. 

Rentoudu



Syrjinnästä
vapaa alue

Pelimiitti on mukana
"Syrjinnästä vapaa alue" -
kampanjassa.

Alla oleva teksti on kopioitu
kyseisen kampanjan
nettisivuilta
(https://yhdenvertaisuus.fi/syrji
nnastavapaa.fi):

"Syrjinnästä vapaa alue -kampanja
on kaikenlaisen syrjinnän,
kiusaamisen ja häirinnän vastainen
kampanja, jonka avulla organisaatiot
ja työyhteisöt voivat kertoa
sitoutumisestaan syrjimättömyyden
periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi
alueeksi julistautuminen merkitsee
syrjinnän vastustamista, siihen
puuttumista ja kaikkien ihmisten
yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan
suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat yhteistyössä Suomen
Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu,
Vammaisfoorumi, Ihmisoikeusliitto,
Seta, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja
oikeusministeriö."

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi
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