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1. Johdanto

Kaski ry loi ensimmäisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuonna 2021.
Noudatamme OYY:n asettamia ohjeistuksia järjestöille koskien tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta toiminnassamme. OYY:n ohjeistuksessa opastetaan muun muassa
toiminnan tasa-arvoon liittyvien ongelmakohtien kartoittamista sekä niiden ratkaisemista.
Haluamme kuitenkin luoda Kaski ry:n toimintaa varten oman tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelman jota seurata ja johon palata tarvittaessa. Tavoitteena on jatkuva
ja suunnitelmallinen tasa-arvon edistämistyö.

Kaski ry:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu Perustus-, Tasa-arvo-, ja
Yhdenvertaisuuslaille. Suomen Perustuslain (1999/731 6§) mukaan ketään ei saa ilman
hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolaki (1986/609 1§ (30.12.2014/1329)) painottuu
sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaan syrjintään. Lain
tarkoituksena on edistää naisten, miesten sekä sukupuoli-identiteetin moninaisuuden
tasa-arvoa kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain (2014/1325 8§)
nojalla kielletään edellä jo mainittu, mutta lisäksi kaikki syrjintä riippumatta perustuuko se
tosiasiaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään niin välitön kuin välillinenkin
syrjintä.

Kaski ry sitoutuu näihin lakeihin pyrkimällä omassa toiminnassaan edistämään jäsenten
tasa-arvoista sekä yhdenvertaista kokemusta. Jokaisella henkilöllä on oikeus turvallisen tilan
tunteeseen. Kaski ry:llä on oma vastuu huolehtia jäsenten hyvinvoinnista ja vastavuoroisesti
jokaisella jäsenellä on velvollisuus tuoda yhdenvertaisuuden vastainen toiminta tietoomme
sitä havaittaessaan tai kokiessaan.



2.  Käsitteistöä 

Olemme käyttäneet OYY:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman (2019-2021) sanaston
määritelmiä myös omassamme yhtenäisen linjan säilyttämiseksi.

Tasa-arvo : ‘’Tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan
jäseninä. Usein tasa-arvolla kuitenkin viitataan vain sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Yhteiskunnalliset tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia
sukupuolesta riippumatta, jolloin jokaisella yksilöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman,
että hänelle asetetaan esteitä sukupuolensa perusteella.’’

Yhdenvertaisuus : ‘’On tasa-arvoa laajempi käsite ja sillä tarkoitetaan sitä, että ihmiset ovat
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan,
mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai
muusta henkilöön liittyvästä syystä, eikä ketään syrjitä.’’ 

Esteettömyys : Tarkoittaa sitä, että ihmisten moninaisuus huomioidaan esimerkiksi tilojen
suunnittelussa, palvelujen saavutettavuudessa, tiedon levittämisessä ja mahdollisuudessa
osallistua. Esteettömässä ympäristössä ihmisiä ei erotella heidän toimintakykynsä
perusteella. 

→ Fyysinen esteettömyys liittyy liikkumisen esteiden poistamiseen ja aistivammojen
huomioimiseen. 

→ Sosiaalinen esteettömyys taas vaatii ilmapiiriä, jossa jokainen voi toimia ilman pelkoa
syrjinnästä, väheksymisestä tai kiusaamisesta.  

→ Psyykkinen esteettömyys taas liittyy yksilön ominaisuuksiin, ja siihen, mitä tietoja ja
taitoja yksilö tarvitsee osallistuakseen, tai miten yksilöön suhtaudutaan.

Syrjintä : Yksilöä kohdellaan huonommin kuin muita jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden
perusteella. 

→ Välitön syrjintä tarkoittaa henkilöiden asettamista eri asemaan jonkin ominaisuuden tai
pelkän ominaisuuden oletuksen perusteella. Esim. mies valitaan työtehtävään, vaikka nainen
on ansioituneempi. 

→ Välillistä syrjintää taas on se, että tehtävään valittavalle esitetään vaatimuksia esimerkiksi
kielitaidosta, vaikka se ei ole tehtävän suorittamisen kannalta oleellista.



3. Tilannekatsaus nykyisestä tasa-arvotilanteesta

Kaski ry loi Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden laajuisen kyselyn tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus-tilanteen kartoittamiseksi syksyllä 2020. Vastauksia tuli yhteensä 118, joista
suomenkielisten opiskelijoiden osuus oli 100 ja englanninkielisten 18. Yleiskatsaus
tiedekunnan tilanteesta oli hyvä, mutta esille tuli paljon asioita, joita voimme kehittää
toiminnassamme. Käsittelemme näitä esille tulleita asioita viidessä osa-alueessa (1. ikä ja
perheellisyys 2. opiskelijoiden taloudellinen tilanne 3. opiskelijoiden taustat ja kulttuurit 4.
sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit 5. esteettömyys)

1. Suurimmat huomiot ensimmäiseen osa-alueeseen liittyivät tapahtumien saatavuuteen
perheellisten näkökulmasta. Monet tapahtumat sijoittuvat myöhäisiin arki-iltoihin ja
niissä voi esiintyä alkoholin käyttöä. Nämä seikat rajoittavat erityisesti perheellisten
osallistumista tapahtumiin perheen odottaessa kotona.

2. Valtaosa (91,5%) vastanneista pitää tapahtumia itselleen sopivan hintaisina, mutta
maksuttomien tapahtumien tarve näkyi vahvana. Useat vastaajat kaipasivat tarkempaa
tietoa osallistumismaksujen käyttötarkoituksesta.

3. Esille tuli useaan otteeseen englanninkielisten ohjeistusten epäjohdonmukaisuus. 
Englanninkielistä ohjeistusta ei aina anneta yhteisesti, vaan se kerrotaan erikseen tai
jopa unohdetaan kokonaan tapahtuman aikana. Kaksikielinen viestintä koetaan
monesti puutteellisena sisällöltään. Se ei myöskään tavoita englanninkielisiä
opiskelijoita. 13% kaikista vastanneista (33,3% englanninkieliseen kyselyyn
vastanneista) olivat kuulleet tai huomanneet jonkinlaista stereotypisointia tai muuta
loukkaavaa puhetta tapahtumissa.

4. Useat avoimet kommentit toivat esille huolia sukupuolisidonnaisista tavoista
(esimerkiksi tyttö-poika istumajärjestys (sitsit), pukukoodit (vuosijuhlat)). Tarpeeton
sukupuolittaminen koetaan stressaavana sukupuolivähemmistöihin kuuluville.

5. Vastauksissa toivottiin tarkempaa tietoa tapahtumapaikkojen esteettömyydestä.
Esteettömyyden tarve voi olla näkymätöntä ja siihen toivottiin kiinnitettävän lisää
huomiota.

Kyselyymme sisältyi myös kysymys järjestötoiminnan poliittisesta neutraaliudesta, joka
herätti paljon ajatuksia ja kysymyksiä mitkä yhteiskunnalliset aihepiirit kuuluvat järjestöjen
toimintaan. Kaski ry:n toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puoluepoliittisesti
sitoutumaton. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hallitusten jäsenten omat poliittiset
mielipiteet eivät saa näkyä järjestön toiminnassa. Kaski ry seuraa kuitenkin kaikessa
toiminnassaan Suomen lakia, joihin EU:n ihmisoikeussopimus (63/1999) lukeutuu. Toisin
sanoen, ihmisoikeudet eivät ole poliittinen vaan lakiin kirjoitettu asia ja Kaski ry kaikessa
toiminnassaan toimii niiden mukaisesti. Kaski ry:n tapahtumiin jokainen on tervetullut
aatteistaan ja poliittisista kannoistaan riippumatta ja niistä saa käydä asiallista ja
kunnioittavaa vuoropuhelua toisten loukkaamattomuuden rajoissa.



4. Toimintasuunnitelma

Osa-alueet Ratkaisutavoite Toimintamallit

IKÄ JA
PERHEELLISYYS

Pyritään luomaan ilmapiiriä sekä
tapahtumia, joihin on helppo
osallistua elämäntilanteesta
riippumatta.

● Kehitetään tapahtumia, joihin voi ottaa
oman perheensä mukaan.

● Kokeillaan tapahtumia eri kellonaikoina ja
viikonpäivinä.

● Järjestetään jatkossakin alkoholittomia
tapahtumia.

● Vapaa-ajan tapahtumien lisäksi
järjestetään mahdollisuuksien mukaan
erilaisia ammatillisesti kehittäviä
tapahtumia esimerkiksi koulutuksia.

OPISKELIJOIDEN
TALOUDELLINEN
TILANNE

Järjestetään tapahtumia, joihin
jokainen voi taloudellisesta
tilanteestaan huolimatta osallistua.

● Ylläpidetään opiskelijabudjetille
ystävällisiä tapahtumia sekä niiden lisäksi
myös maksuttomia tapahtumia.

● Tapahtumia hinnoitellessa pidetään huoli,
että hinta vastaa tapahtuman sisältöä
ja/tai on perusteltu ottaen huomioon
tapahtuman tarkoituksen.

● Hinnoittelussa toimitaan läpinäkyvästi.
Toisin sanoen, jäsenille kerrotaan
avoimesti mihin osallistumismaksu
käytetään.

OPISKELIJOIDEN
TAUSTAT JA
KULTTUURIT

Kaski ry:n toiminta on
kaksikielistä kaikessa
toiminnassaan ja laadukasta
molemmilla kielillä.

Kaski ry:n pyrkii toiminnallaan
edistämään tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta eri taustojen ja
kulttuurien välillä. Ks. Turvallisen
tilan periaatteet.

Pyritään luomaan tila, jossa
kynnys osallistumiselle olisi
matala niin suomea kuin englantia
puhuville.

● Tapahtumakuvaukset kirjoitetaan kahdella
kielellä.

● Tapahtumien ohjeistukset, sekä muut
järjestäjien suulliset puheenvuorot käydään
yhteisesti suomeksi ja englanniksi.

● Kehitetään tilaisuuksia, joissa olisi
mahdollisuus esitellä ja vastaavasti
tutustua erilaisiin tapoihin ja kulttuureihin
(esimerkiksi omat juuret, kotipaikkakunta).

● Kehitetään sosiaalipoliittista-toimintaa.



SUKUPUOLI- JA
SEKSUAALI-IDEN
TITEETIT

Luodaan Kaski ry:n toiminnalla
ympäristö, jossa tarpeetonta
sukupuolittamista ei käytetä.

Luodaan ilmapiiriä, jossa jokainen
voi turvallisesti olla omana
itsenään.

● Pyritään pois sukupuolijaottuneisuudesta
muun muassa sitsien istumajärjestyksistä
sekä vuosijuhlien pukukoodin
sukupuolisidonnaisuudesta.

● Varmistetaan, ettei tapahtumia suunnata
vain tietylle sukupuolelle.

● Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
ihmisoikeuksia edistäviin tapahtumiin
esimerkiksi Pride.

● Edistetään kasvatuksellista sekä
ammatillista keskustelua aiheesta.

ESTEETTÖMYYS Kaski ry pyrkii järjestämään
tapahtumia, joihin jokainen
pystyy esteettömästi
osallistumaan.

● Kiinnitetään huomiota slangi-sanojen ja
lyhenteiden käyttöön ja selitetään ne
ymmärrettävyyden parantamiseksi.

● Luodaan ilmoittautumislomakkeeseen
’’lisätietoa’’-kohta, johon osallistuja voi
kertoa luottamuksellisesti järjestäjille
mahdollisista huomioon otettavista
tarpeista.

● Tapahtumakuvauksissa tuodaan esille
tapahtumapaikan esteettömyydestä
(mahdolliset portaat, wc-tilojen saatavuus).

● Muistutetaan osallistujia hajusteiden
asiallisesta käytöstä.

● Otetaan huomioon mahdolliset
liikuntarajoitteet ja järjestetään myös sen
mukaisia tapahtumia.

5. Lisätietoa

Kaski ry sitoutuu päivittämään Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vähintään kahden
vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Suunnitelman päivittämistä ja kehittämistä tehdään
jäsenjärjestöjä osallistaen. Seuraava päivitys tehdään viimeistään vuonna 2023. Kaski ry
seuraa toimintaansa ja kehittää sitä jatkuvasti tarvittavaan suuntaan. Toimintamme pohjautuu
niin Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle kuin myös Turvallisen tilan periaatteille

Liitteeksi tiedostoon laitamme Kaski ry:n Turvallisen tilan periaatteet.



KASKI RY’S EQUALITY PLAN

2021-2023

1. Introduction

Kaski ry created its first Equality plan in 2021. We follow the guidelines set by OYY for
organisations regarding equality in our operations. OYY's guidelines provide guidance on,
among other things, how to identify and solve problematics related to equality. However, we
want to create our own equality plan for Kaski ry's operations, which we will follow and
return to whenever necessary. The aim is to work continuously and systematically to promote
equality.

Kaski ry's equality plan is based on the Constitution of Finland, the Equality Act and the
Non-discrimination Act. According to the Constitution of Finland (section 6, 1999/731), no
one may be placed in an unequal position on the basis of sexuality, age, origin, language,
religion, belief, opinion, state of health, disability or any other personal reason without an
acceptable reason. The Equality Act (section 1, 1986/609 (2014/1329)) focuses on gender,
gender identity and gender expression discrimination. The purpose of the law is to promote
equality between women, men and the diversity of gender identity in all social activities.
Under the Non-discrimination Act (section 8, 2014/1325), all the above is prohibited, but
additionally prohibits all discrimination, regardless of whether it is based on fact or
presumption. The Non-discrimination Act prohibits both direct and indirect discrimination.

Kaski ry commits to these laws by striving to promote experiences of equality of its members
in its own activities. Everyone has the right to a sense of security. Kaski ry has its own
responsibility to take care of the well-being of its members, and reciprocally, each member
has a duty to bring issues of anti-equality to our attention when they notice or experience it.



2. Terminology

We have used the OYY's Equality Plan (2019-2021) glossary definitions to maintain a unified
line.

Equality: ‘’Means the equal value of human beings as individuals and members of society.
Often, equality may only refer to gender equality. Societal roles, rights and responsibilities
for different equivalences depending on the whole gender, with every significant opportunity,
in fact, without everyone putting up barriers around their gender. … In essence, it means that
people are equal regardless of their gender, age, ethnic or national origin, nationality,
language, religion or belief, opinion, disability, state of health, sexual orientation or any other
personal reason, and shall not discriminate against anyone.’’

Accessibility: Means that people's diversity is taken into account, for example, in the design
of facilities, the accessibility of services, the dissemination of information and the
opportunity to participate. In an unobstructed environment, people are not discriminated
against on the basis of their performance.

→ Physical accessibility is related to removing obstacles to movement and taking notice of
sensory injuries

→ Social accessibility requires an atmosphere where everyone can act without fear of
discrimination, belittling or bullying.

→ Mental accessibility is related to an individual’s characteristics and what knowledge and
skills an individual needs to participate, or how an individual is treated.

Discrimination: An individual is treated worse than others based on a personal trait.

→ Direct discrimination means placing people in a different position based on a feature or
the assumption of the feature. For example, a man is selected for a job, even though the
woman is more commendable.

→ Indirect discrimination means requiring the candidate to have, for example, language
skills, even though it is not relevant to the performance of the task.



3. Overview of the current equality situation

Kaski ry created a survey for students of the Faculty of Education to map the situation of
equality in autumn 2020. A total of 118 responses came in, of which the number of
Finnish-speaking students was 100 and the number of English-speaking students was 18. The
general situation was seen to be good, however there were several points that we can develop
in our activities. We will address these matters in five subareas (1. Age and family 2.
Economic situations of the students 3. Backgrounds and cultures 4. Gender and
sexual-identities 5. Accessibility)

1. The biggest concerns regarding age and family was associated with the accessibility
of events from the perspective of those with a family. Many events take place during
weekday nights and may associate with alcohol use. These factors limit especially
students' participation in events who have their children waiting at home.

2. The vast majority of students who enrolled in the survey (91,5%) thought the
expenses of attending events were convenient, but there was a strong call for
additional free events. Several respondents felt the lack of having further information
about the purposes of entry fees.

3. There were several replies about the inconsistency of the information in english.
Instructions have been sometimes given separately to the english speakers rather than
giving them collectively in the presence of all. According to the respondents the
translations have sometimes even been completely forgotten during the event.
Communication in english had been experienced as lacking and it hasn’t quite reached
the english-speaking students. 13% out of all repliers (33,3% out of english-speaking
repliers) have heard or noticed some kind of stereotypisation or offensive talk while
attending events.

4. Many open comments addressed the genderbound customs (for example girl-boy
seating order during ‘’sitsit’’ or dress codes during annual balls) Unnecessary
genderization is experienced stressful for those of gender minorities.

5. Responses were hoping for more detailed information about the accessibility of the
events. The need for accessibility may be invisible and it was hoped to get more
attention.

Our survey also included the question of political neutrality in organisational activities, which
raised a lot of thoughts and questions about which social topics belong to the activities of the
organisations. The activity of Kaski ry is politically neutral bound by the rules of the
organisation. In practice it means that the board members' own political views or opinions
must not be brought in the activity of the organisation. In all its activities Kaski ry will
closely follow the Finnish laws, one of them being the European convention of human rights
(63/1999). To sum up everything that has been stated so far human rights are not about
different political views but written in the Finnish law which is why Kaski ry follows it in all
it’s operations. Everyone is welcome to attend our events regardless of different political
views or ideologies and people are free to have appropriate and respectful dialogue on these
matters within the limit of non-dicrimination.



4. Action plan

Division Aim of solution Operating models

AGE AND FAMILY The aim is to create an
atmosphere and events that are
easy to attend regardless of life
situation.

● Developing events where people
can come with their family.

● Striving to organise events at
different times and days of the
week.

● Alcohol-free events will be
organised in the future as well.

● If possible, organising various
professionally developing events,
such as training in addition to
leisure-time events.

STUDENTS FINANCIAL
SITUATION

The aim is to organise events that
everyone can participate in
regardless of their financial
situation.

● Making sure the events we host are
budget friendly and additionally
completely free events.

● When pricing events, taking care
that the price corresponds to the
content of the event and / or is
justified for the purpose of the
event.

● Pricing is transparent. In the other
words, members are openly told
what the participation payment is
used for.

STUDENTS
BACKGROUND AND
CULTURE

Kaski ry’s operation is bilingual
and good quality in both
languages.

Kaski ry’s operations aim to
promote equality between
different backgrounds and
cultures. See the Principles of
safe space.

The aim is to create a space
where the threshold for
participation would be low for
both finnish and english speakers.

● Event descriptions are written in
two languages.

● Instructions for the events and
other oral speeches by the
organisers, will be held collectively
in finnish and english.

● Developing events with an
opportunity to present and get to
know different customs and
cultures (for example own roots,
hometown).

● Developing educational social
policy activities.



GENDER AND SEXUAL
IDENTITIES

The aim is to create an
environment where unnecessary
genderization is not used.

The aim is to create an
atmosphere where everyone can
safely be themselves.

● Striving to move away from
gendered customs such as seating
order during ‘’sitsit’’ and the
genderization of dress codes during
Annual balls.

● Ensuring that events are not
targeted at a certain gender.

● Participating where possible in
events that promote human rights.
Pride for example.

● Promoting educational and
professional discussion on the
topic.

ACCESSIBILITY The aim is to organise events that
are accessible for everyones’
participation.

● Paying attention to the use of slang
words and abbreviations and
explain them to improve
comprehensibility.

● A “additional information” section
will be created on the registration
form where the participant can
inform the organisers in confidence
about any needs to be taken into
account.

● Highlighting the accessibility of the
venue in the event description
(possible stairs, availability of
toilets).

● Reminding participants about the
appropriate use of perfume.

● Taking into account any impaired
mobility, and organising events in
accordance with it.

5. More information

Kaski ry will pledge to update the Equality Plan at least every two years and more often if
necessary. The plan will be updated and developed with the participation of member
organisations. The next update will be made in 2023 at the latest. Kaski ry monitors its
operations and continuously develops them in the required direction. Our operations are
based on the Equality Plan as well as the Principles of safe space.

Attached there is Kaski Ry’s Principles of safe space.


