
 

LYY tuomitsee opiskelijakulttuurissa tapahtuvan 
häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen 
 

Viime viikonloppuna ja alkuviikosta on käyty keskustelua sosiaalisessa mediassa 
opiskelijakulttuurin ongelmallisista perinteistä sekä opiskelijatapahtumissa esiintyvästä 
häirinnästä, syrjinnästä ja muusta epäasiallisesta käytöksestä. Esiin nostettiin erityisesti 
seksuaalinen ja sukupuoleen liittyvä häirintä sekä muun muassa ulkonäön ja siviilisäädyn 
perusteella tapahtuva syrjintä, jota on perusteltu perinteiden varjolla.  

Lapin yliopiston ylioppilaskunta pyytää syvästi anteeksi kaikilta, jotka ovat joutuneet 
häirinnän tai syrjinnän kohteeksi yliopistoyhteisössään. 

Ongelmien ratkaiseminen alkaa niiden tiedostamisesta ja oman toiminnan kriittisestä 
tarkastelusta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä 
työtä. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää 
häirintää tai syrjintää ei hyväksytä ylioppilaskunnan toiminnassa tai tapahtumissa. Lapin 
yliopiston ylioppilaskunta tiedostaa opiskelijakulttuuriin juurtuneen sukupuolijaottelun, 
heteronormatiivisuuden sekä epäasialliset perinteet ja aikoo tehdä aktiivista työtä näiden 
ongelmien ratkomiseksi yliopistoyhteisössään. LYY puuttuu epätasa-arvokohtiin ja 
edesauttaa niiden korjaamista. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan arvoihin kuuluvat 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Toimintaa ohjaa 
esimerkiksi LYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Ylioppilaskunta tarjoaa tukea ja apua matalalla kynnyksellä opiskelijoille, jotka ovat 
kokeneet kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua LYYn toiminnassa tai 
tapahtumissa, yliopistolla tai LYYn piirissä toimivissa järjestöissä. LYYllä on 
häirintäyhdyshenkilöt, joihin kukin ylioppilaskunnan jäsen voi ottaa yhteyttä, mikäli 
huomaa tai itse kokee häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat luottamuksellisesti 
häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaneen ehdoilla, ja heidän yhteystietonsa 
löytyvät esimerkiksi LYYn verkkosivuilta. Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös 
silloin, jos kokee, etteivät ylioppilaskunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa 
määritellyt asiat toteudu ylioppilaskunnan tai sen piirissä toimivien järjestöjen toiminnassa. 
LYY kouluttaa järjestöjen toimijoita turvallisemman tilan periaatteista ja tukee 
ainejärjestöjen häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Myös esimerkiksi tuutorikoulutuksessa 
painotetaan teemana häirintää, sen ilmenemistä ja siihen puuttumista välittömästi. LYYn 
nettisivuilla on mahdollisuus antaa palautetta ylioppilaskunnalle anonyymisti. 

Jos koet opiskelujesi parissa tai opiskelijayhteisössä jonkinlaista kiusaamista, häirintää tai 
syrjintää ole ensisijaisesti yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin. Ylioppilaskunta haluaa 
saada tiedon kaikesta epäasiallisesta käytöksestä, jotta se saadaan kitkettyä 
opiskelijayhteisöstä. Palautetta voi antaa anonyymisti LYYn nettisivuilla. 

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot: 

Antti Eteläaho 
045 138 4190 
edunvalvonta(at)lyy.fi 

Emmi Saastamoinen 
050 329 6759 
hairinta(at)lyy.fi
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