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Häirintätapausten menettelyohjeet 

 

1. Dokumentin sisältö 

 

Dokumentin tarkoituksena on esittää miten Iltakoulu ry menettelee häirintätapauksissa. 

Häirintätapauksilla tarkoitetaan, tapauksia jossa henkilö on kokenut häirintää tai kiusaamista 

toisen Iltakoulun jäsenen / jäsenten toimesta. Dokumentti sisältää ohjeet häirintätapausten 

ilmoittamiselle, tapausten käsittelykulun ainejärjestössä sekä toimenpiteet.  

 

2. Työnjako 

 

Iltakoulussa häirintätapauksia käsittelee yhdenvertaisuustyöryhmä johon kuuluu hallituksen 

yhdenvertaisuusvastaava ja hallituksen keskuudesta valittu yhdenvertaisuustoimihenkilö. 

Yhdenvertaisuustyöryhmä toimii täydellä luottamuksella. Työryhmä voi ottaa yhteyttä 

TREY:n häirintäyhteyshenkilöihin tapauksissa mutta ei kertoa tapausten yksityiskohtia 

eteenpäin ilman ilmoittajan suostumusta. Eturistiriitojen välttämiseksi häirintätapaukset 

käsitellään ensisijaisesti yhdessä TREY:n häirintäyhdyshenkilöiden kanssa, ilmoittajan siihen 

suostuessa.  

 

3. Toimivalta 

 

Iltakoulun hallitus voi häirintätapauksissa antaa jäsenelle varoituksen tai rajata kulkua 

ainejärjestötilaan ja/tai oikeutta osallistua tapahtumiin. Iltakoulu ei ota kantaa 

rikosoikeudellisiin asioihin. Yhdenvertaisuustyöryhmä (yhdenvertaisuusvastaava ja 

yhdenvertaisuustoimihenkilö) voi kuitenkin auttaa rikosoikeudellisten asioiden 

eteenpäinviemisessä ja avun hakemisessa. Häirintätapaukset pyritään aina selvittämään 

suullisesti, ja toimenpiteisiin ryhdytään vain häirinnän jatkuessa, sen ollessa vakavaa tai tekijän 

yhteistyöhaluttomuuden johdosta. 

 

Iltakoulu voi käyttää toimivaltaansa vain, jos häirintätapaus tapahtuu Iltakoulun 

toimintaympäristössä. Iltakoulun toimintaympäristöllä tarkoitetaan virallisia tapahtumia ja 

ainejärjestötilaa. Jos häirintä tapahtuu Iltakoulun toimintaympäristön ulkopuolella, esimerkiksi 

epävirallisilla jatkoilla, Iltakoulu ei voi käyttää toimivaltaansa. Yhdenvertaisuustyöryhmä voi 

näissä tapauksissa kuitenkin osallistua tapauksen selvittelyyn. 
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4. Häirintätapausten tietoon tulo 

 

Häirintätapauksista voi ilmoittaa Iltakoulun yhdenvertaisuustyöryhmälle 

 

a. joko häirintälomakkeella joko anonyyminä tai nimellä 

b. sähköpostilla tuutorointi@iltakoulu.org  

c. henkilökohtaisesti yhdenvertaisuusvastaavaan tai yhdenvertaisuustoimihenkilöön 

d. henkilökohtaisesti muiden hallituksen jäsenten tai tapahtumien tukihenkilöiden 

kautta 

  

Häirintätapauksissa voi ottaa yhteyttä myös TREYn häirintäyhdyshenkilöihin joko 

häirintäilmoituslomakkeella tai sähköpostilla. Tällöin häirintätapauksista ei tule tietoa 

Iltakoulun yhdenvertaisuustyöryhmälle tai hallitukselle.   

 

5. Toiminta ilmoituksen saapumisen jälkeen yhdenvertaisuustyöryhmä käsittelee 

ilmoituksen luottamuksellisesti.  

 

a. Anonyymi viesti viedään yhdenvertaisuustyöryhmän toimesta hallituksen 

tietoisuuteen, jos ilmoituksen tekijä antaa siihen ilmoituksessa luvan. 

b. Jos viestissä on yhteystiedot, työryhmä ottaa yhteyttä ilmoittajaan ja kysyy toiveita 

jatkokäsittelylle. Minkäänlaisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman ilmoittajan 

suostumusta.  

Jos ilmoituksen tekijä näin sallii, työryhmä ottaa yhteyttä häirinnästä syytettyyn. 

Häirinnästä syytetylle taataan oikeus tulla kuulluksi. Jos osapuolet ja tilanteen vakavuus 

sen sallivat, tapaus voidaan sovitella osapuolten kesken eikä jatkotoimenpiteitä seuraa. 

Sovitteluun otetaan mukaan osapuolten suostumuksella TREYn häirintäyhdyshenkilö.  

c. Ilmoittaja voi lopettaa tapauksen käsittelyn missä tahansa vaiheessa halutessaan. 

 

6. Häirintätapausten käsittely hallituksen kokouksessa 

 

Tapauksen luonteesta riippuen yhdenvertaisuustyöryhmä tuo tapauksen hallituksen 

kokoukseen, jossa asia käsitellään suljettuna.  

Yhdenvertaisuustyöryhmä ei tuo hallituksen tietoisuuteen ilmoittajan henkilöllisyyttä tai muita 

arkaluontoisia yksityiskohtia, joista ilmoittajan henkilöllisyyden voisi tunnistaa ilman 

ilmoittajan suostumusta.  

Pöytäkirjoihin ei saa jäädä arkaluontoisia yksityiskohtia eikä tietoja, jotka paljastavat 

ilmoittajan tai syytetyn.  

Jos häirintätapauksessa on osallisena yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen, hallituksen jäsen, tai 

hallituksen jäsenen läheinen, hänet jäävätään tai hän jäävää itsensä tapauksen käsittelystä. 
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7. Toimenpiteet 

 

Hallitus päättää mahdollisista sovellettavista toimenpiteistä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Hallituksen ensimmäisenä toimenpiteenä on antaa varoitus häiritsijälle. 

Jos häiritsevä toiminta jatkuu varoituksesta huolimatta, hallitus voi asettaa henkilölle 

kulkukiellon ainejärjestötilaan tai rajoittaa hänen osallistumistansa Iltakoulun tapahtumiin.  

 

Kiellon tai rajoituksen voimassaoloaikaa pohditaan tapauskohtaisesti. Jäseneltä ei voi 

kuitenkaan evätä oikeutta osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksiin. Teon ollessa 

erityisen vakava, toistuva tai tekijän räikeän yhteistyöhaluttomuuden sattuessa hallitus voi 

ohittaa varoituksen antamisen ja siirtyä suoraan kulkuoikeuden ja/tai osallistumisoikeuden 

rajoittamiseen.  

 

8. Hallituksen ja työryhmän vaihtuessa 

 

Vuosittain yhdenvertaisuustyöryhmän vaihtuessa loppuun käsitellyt häirintälomakkeen 

vastaukset poistetaan. Uutta työryhmää informoidaan mahdollisesti käsittelyssä olevista 

häirintätapauksista, ilmoittajan toiveiden mukaisesti. Vanha hallitus voi velvoittaa uuden 

hallituksen toteuttamaan päätettyjä toimenpiteitä. Keskeneräisissä tapauksissa vanha hallitus 

voi antaa suosituksen, kuinka tapauksessa tulisi edetä.  

 


