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1. Johdanto 

 

Oulun Lääketieteelliselle Killalle (OLK) on tärkeää, että sen jäsenet kokevat olonsa 

turvalliseksi. Killan hallitus, toimihenkilöt ja jäsenet pyrkivät edistämään parhaansa mukaan 

jokaisen oikeutta sekä fyysiseen että henkiseen koskemattomuuteen. Tämä ohjesääntö 

sisältää Killan toimijoille ja jäsenille määritelmän häirinnästä sekä toimintaohjeet koetuissa 

häirintätilanteissa. Killan toimijat sitoutuvat ohjesäännön noudattamiseen. 

 

2. Määritelmät 

 

Mikä tahansa kohtelu, joka tuntuu henkilöstä jollakin tavalla ei-toivotulta tai ahdistelulta 

määritellään häirinnäksi. Häirinnällä käsitetään fyysisen koskemattomuuden rikkoutumisen 

lisäksi muun muassa syrjintä, kiusaaminen, vähättely sekä eristäminen. Häirintä voi olla 

esimerkiksi seksuaalista, sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa, rasismia tai 

esimerkiksi ikään, poliittiseen vakaumukseen, uskontoon tai etniseen taustaan liittyvää. 

Häirintä voi olla sanallista tai sanatonta, se voi myös ilmetä ilmein tai elein. Kokemus 

häirintätilanteista on yksilöllistä. Häirintä voi olla tahallista, tahatonta, jatkuvaa tai 

kertaluontoista. Häirintää voi ilmetä yksilöiden tai ryhmien välillä, jopa yhdistyksen tasolla. 

Häirinnällä voidaan myös tarkoittaa toimintaa, joka vahingoittaa yhdistystä tai yhdistyksen 

mainetta. Kenenkään ei tule hyväksyä häirintää missään tilanteessa tai muodossa.  

 

Rikosta epäiltäessä Kilta kehottaa opiskelijoita kääntymään poliisin puoleen.  

 

3. Toimintaohjeet 

 

Tässä kohdassa käsitellään, miten tulee toimia, mikäli opiskelija kokee tai näkee häirintää. 

Ensisijaisesti häirintätapaukset ohjataan Oulun Yliopiston käsittelyyn. Ilmoitus tapahtuneesta 

häirinnästä jätetään sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen sekä kuvaus ilmoituksen 

käsittelyprosessista löytyy Oulun Yliopiston oppaasta, opas löytyy hakusanalla “Kiusaamisen 

ja häirinnän ehkäisy”. Killalla on myös yhdenvertaisuusvastaava, joka tarvittaessa auttaa 

häirintätapauksien ilmoitusprosessissa.  

 

Killan ulkopuolisten toimijoiden yhteydenotot kohdennetaan Killan puheenjohtajistolle. 

 

3.1. Itseen kohdistunut häirintä Killan tapahtumassa 

  

Mikäli henkilöön itseensä on kohdistunut häirintää Killan järjestämässä tapahtumassa, 

pyydämme ilmoittamaan siitä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) 

häirintäyhdyshenkilölle. Tärkeää on kuvata mahdollisimman tarkasti tilanne, tapahtumat sekä 

tilanteeseen liittyvät henkilöt. Ilmoituksen yhteyteen on suositeltavaa jättää yhteystiedot, jotta 

tapahtuneen käsitteleminen onnistuu parhaiten.  
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Mikäli häirintä tai syrjiminen liittyy Killan toimintaan, voi palautteen osoittaa suoraan 

puheenjohtajistolle sanallisesti, sähköpostitse tai anonyymisti palautelaatikon kautta.  

 

Häirintäilmoituksen tehneen toiveesta, ilmoitetut häirintätapaukset voidaan käydä läpi Killan 

puheenjohtajiston kanssa Killan toiminnan parantamiseksi sekä kurinpidollisten toimien 

harkitsemiseksi.  

 

3.2. Itseen kohdistunut häirintä muussa tapahtumassa 

 

Jos henkilö kokee häirintää opiskelijatapahtumassa, jonka järjestämiseen Kilta ei ole 

osallistunut, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tapahtuman järjestäjään tai järjestävän tahon 

häirintäyhdyshenkilöön. Yliopiston tai ylioppilaskunnan alaisten järjestöjen tapahtumissa 

otetaan yhteys OYY:n häirintäyhdyshenkilöön.  

 

3.3. Toiseen kohdistunut häirintä 

 

Jotta häirintätilanne saadaan mahdollisimman tehokkaasti selvitettyä, olisi suotavaa, että 

häirintää kokenut henkilö ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä OYY:n häirintäyhdyshenkilöön. 

Mikäli on ulkopuolisena todistanut jonkun toisen henkilön joutuvan häirinnän kohteeksi, voi 

ehdottaa hänen toimivan kohdan 3.1. tai 3.2. mukaisesti. Häirintätapauksesta voi myös 

ulkopuolisena ilmoittaa, jolloin olisi hyvä pyytää lupa häirintää kohdanneen henkilöllisyyden 

kertomiseen.  

 

3.4. Häirintä Killan tapahtumien ja toiminnan ulkopuolella 

 

Killan toiminnan ulkopuolella ilmenevissä häirintätapauksissa Kilta ohjaa ottamaan yhteyttä 

OYY:n häirintäyhdyshenkilöön.  

 

4. Killan suhtautuminen häirintään 

 

Kilta ei hyväksy minkäänlaista häirintää ja pyrkii häirintävapaaseen toimintaan. 

Häirintätilanteissa Kilta suosittelee ensisijaisesti toimimaan §3 mukaisesti. Rikosta epäiltäessä 

Kilta kehottaa opiskelijoita kääntymään poliisin puoleen.  

 

Killan tehtävänä ei ole toimia aktiivisena kurinpidollisena elimenä, mutta tarvittaessa 

kurinpidollisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä Suomen lakien ja asetusten, Killan sääntöjen ja 

tämän ohjesäännön puitteissa. Ennen kurinpidollisiin toimiin ryhtymistä on erittäin 

suositeltavaa konsultoida lakimiestä matalalla kynnyksellä.  

 

Killan tai sen alaisten toimijoiden järjestämissä tapahtumissa järjestäjällä on oikeus poistaa 

häiritsevästi käyttäytyvä henkilö tapahtumasta. Mahdollista osallistumismaksua ei tällöin 

palauteta. 

 

Kurinpidollisissa toimissa tulee lähtökohtaisesti edetä lievimmästä raskaimpaan. 

Käytettävissä olevat toimet ja niistä päättävät elimet on määritelty Killan sääntöjen kohdassa 

§13. 
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Kurinpidollisista toimista päättäminen käsitellään salaisena asiakohtana. Asianosaisten 

yksityisyyden suojan säilymiseen tulee kiinnittää huomiota. Asianosaisilla tulee olla 

mahdollisuus antaa selitys asiassa. Jäsenen erottamisesta tulee olla maininta 

kokouskutsussa, mutta kyseisen jäsenen nimeä ei kirjoiteta kokouskutsuun. Tehtyä päätöstä 

ei ilmoiteta jäsenistölle. Henkilölle tai henkilöille, joihin kurinpidolliset toimet kohdistuvat, tulee 

ilmoittaa kurinpidollisesta päätöksestä.  

 

 


