OLYMPIAKOMITEASSA PELATAAN REILUSTI
Toimintaohje häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen puuttumiseen

Meillä on syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle
nollatoleranssi.
Edistämme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän,
toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.
Päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon
sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon.
Olympiakomitean vastuullisuuskompassi

Mitä tarkoittaa nollatoleranssi?
Ennaltaehkäisemme syrjintää, häirintää ja
kiusaamista rohkaisemalla avoimeen ja
kunnioittavaan ilmapiiriin. Käytössä on selkeä malli
mahdollisten tapausten esille nostamiseen ja
eteenpäin ilmoittamiseen. Esihenkilöillä on
velvollisuus ottaa kaikki tapaukset vakavasti ja
puuttua niihin toimintamallin mukaisesti.
Toteutamme henkilöstölle yhdenvertaisuus- ja tasaarvokyselyn joka toinen vuosi tilanteen ja kehityksen
seuraamiseksi.

Mitä on häirintä, syrjintä ja kiusaaminen?
Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua
jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.
Ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, alkuperän,
toimintakyvyn, kielen, seksuaalisen suuntautumisen
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Työelämän syrjintä voi liittyä rekrytointeihin,
työtehtävien tai koulutusmahdollisuuksien
jakamiseen, palkkauksen ja muiden työsuhteen
etujen toteuttamiseen.

Seksuaalinen häirintä tarkoittaa henkilön fyysisen tai
henkisen koskemattomuuden tarkoituksellista tai
tosiasiallista loukkaamista. Se on ei-toivottua
seksuaalista verbaalista tai fyysistä käytöstä, joka
tapahtuu vastoin toisen osapuolen tahtoa.

https://syrjinta.fi/syrjinta

Esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet,
vartaloa, pukeutumista tai intiimiä yksityiselämää
koskevat huomautukset ja kysymykset, seksuaaliset
puheet, kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu,
seksuaalisesti värittyneet viestit.

Esimerkiksi työtehtäviä tai koulutusmahdollisuuksia
ei jaeta yhdenvertaisin periaattein tai työnantaja
edellyttää työntekijältä täydellistä suomen kielen
taitoa, vaikkei se ole työn kannalta välttämätöntä.
Epäasiallinen kohtelu on häirintää, kiusaamista ja
muuta epäasiallista käytöstä työpaikoilla.
Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kuka tahansa
työyhteisön jäsen joko yksin tai yhdessä muiden
kanssa. Kohteeksi voivat joutua sekä työntekijät että
esimiehet.
Häirintä tarkoittaa henkilön tai ihmisryhmän arvon
tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista, jolla
luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava,
hyökkäävä tai nöyryyttävä ilmapiiri. Arkikielessä
häirintä mielletään myös yleisesti kiusaamiseksi ja
epäasialliseksi kohteluksi.

Seksuaalista ahdistelua on rikoslain mukaan
esimerkiksi fyysinen koskettelu intiimialueelle, joka
vastoin toisen ihmisen tahtoa toteutuessaan on rikos.

Sukupuoleen perustuva häirintä on ei-toivottua
käytöstä, joka liittyy sukupuoleen, sukupuoliidentiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Tällainen
käytös ei ole luonteeltaan seksististä, mutta loukkaa
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta,
toisen sukupuolen alentaminen tai sukupuoleen
perustuva kiusaaminen.
Kiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja
systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista,
alistamista ja mitätöintiä.
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen/

https://tasa-arvo.fi/hairinta

Esimerkiksi henkilön tai työntekijän loukkaaminen ja
epäasiallinen kielenkäyttö häntä kohtaan.

Esimerkiksi mielipiteiden ohittaminen ja
huomioimattomuus, kohtuuton työn ja tekemisen
valvonta tai tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen.

Toimintamalli väärinkohtelun esille nostamiseen ja siihen puuttumiseen

Toiminta rikosepäilyssä:
Jos on syytä epäillä rikosta, tee asiasta rikosilmoitus. Tällöin asia siirtyy viranomaisen käsittelyyn.
Jos työnantaja ei ole rikoksen osapuoli, on työnantaja tarvittaessa työntekijän tukena. Vastuu
tukemisesta on esihenkilöllä.
Jos tekijäksi epäillään työnantajaa, saa työntekijä tukea työterveyshuollosta, työsuojeluviranomaiselta tai oman ammattiliiton lakimiespalvelusta.
LISÄTIETOJA: Riikka Valjakka, henkilöstöpäällikkö, 040 8211719.

