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1 Johdanto 
 
Tämä on European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n (tekstissä tästä lähtien EYP Finland) 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on tarjota selkeät tavat toteuttaa ja 
edistää yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa EYP Finlandin toiminnassa. Suunnitelman tarkoituksena on myös 
edistää avointa, turvallista ja motivoivaa järjestöilmapiiriä henkilöstölle, jäsenille ja tapahtumiin osallistuville 
nuorille sekä madaltaa kynnystä kaikille lähteä mukaan toimintaan. 
 
EYP Finland on kansainvälisen European Youth Parliamentin (tekstissä tästä lähtien EYP) kansallinen komitea 
Suomessa ja osa EYP:n Euroopan laajuista verkostoa. EYP Finland edistää toiminnallaan kansainvälisen EYP:n 
tavoitteiden ja mission toteutumista Suomessa.  Suunnitelmaa luotaessa on otettu huomioon kansainväliset 
Outreach & Inclusion-painopisteet. EYP:n strategian mukaisesti toiminnan tulisi olla avointa kaikille 
eurooppalaisille nuorille. Tätä varten on pyrittävä aktiivisesti ylittämään toimintaan osallistumisen 
taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset esteet. Erityisesti on otettava huomioon ne nuoret, joiden 
mukaantuloa toimintaan nämä esteet rajoittavat. Lisäksi on keskityttävä kehittämään järjestön toimintaa ja 
osallistamaan toimintaan jo mukana olevia nuoria. 
 
EYP Finlandin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa ohjaa Yhdenvertaisuuslaki (YhdenvertL 1325/2014), 
jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 
joutuneen oikeusturvaa (YhdenvertL 1 §). EYP Finland on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta 
toiminnassaan ja pyrkii turvaamaan, ettei ketään syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella riippumatta siitä, perustuuko syrjintä henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan 
tai oletukseen (YhdenvertL 8 §). 
 

2 Suunnitteluprosessi 
 
EYP Finlandin ensimmäinen yhdenvertaisuussunnitelma julkaistiin vuonna 2017. Suunnitelma laadittiin 
syksyn 2016 aikana ja se pohjautui jäsenistölle tehdyn yhdenvertaisuuskyselyn tuloksiin sekä alueellisten 
istuntojen osallistujien palautteeseen, jossa mukana oli tapahtumien yhdenvertaisuuteen liittyvä osio. 
Kyselyjen tuloksia analysoimassa ja suunnitelmaa kirjoittamassa oli tehtävää varten koottu 
yhdenvertaisuustyöryhmä. 
 
Tämä uusittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma pohjautuu vahvasti ensimmäiseen 
yhdenvertaissuussuunnitelmaan. Suunnitelman kehityksessä käytettiin kaikille avointa prosessia, johon 
kuului yksi avoin työpaja sekä avoin ja anonyymi kommentointimahdollisuus. Prosessissa hyödynnettiin 
myös vuoden 2017 yhdenvertaisuussuunnitelman tilannekatsauksen tuloksia. 
 
Suunnitelmassa on otettu huomioon kaikki syrjintäperusteet, ja tavoitteena on, että minkäänlaista syrjintää 
ei esiinny toiminnassa. Seuraavat teemat, joita EYP Finlandin toiminnassa koettiin tärkeäksi kehittää, 
nousivat esiin päivitysprosessin aikana: 
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1. Sosioekonominen ja koulutuksellinen tausta 
2. Alueellinen yhdenvertaisuus 
3. Kielellinen yhdenvertaisuus 
4. Esteettömyys 

 

3 Toimenpiteet 
 

3.1 Sosioekonominen ja koulutuksellinen tausta 
 
Määritelmä 
Kaikilla on mahdollisuus osallistua EYP Finlandin toimintaan riippumatta koulutuksesta tai 
sosioekonomisesta taustasta, kuten varallisuudesta ja perhetaustasta. 
 
Nykytilan kuvaus 
EYP Finland on jo vuosien ajan pyrkinyt osallistamaan nuoria, joilla on erilainen koulutustausta. Kuitenkin 
suurin osa toiminnassa mukana olevista nuorista opiskelee tai on opiskellut lukiossa. EYP Finlandin toiminta 
ei ole kuitenkaan rajoitettu vain lukiolaisille, minkä takia on tärkeää mahdollistaa myös ammattioppilaitosten 
opiskelijoiden ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten osallistuminen toimintaan. Ilmapiiriä on aktiivisesti 
luotava avoimempaan suuntaan, jotta kaikki tuntevat olonsa osallisiksi eikä koulutustausta ole este 
osallistumiselle. 
 
EYP Finlandin tapahtumien osallistumismaksut on pyritty pitämään matalina, jotta kaikilla on mahdollisuus 
osallistua riippumatta varallisuudesta. Kuitenkin erityisesti EYP:n kansainväliset istunnot ovat hyvinkin 
kalliita ja siten rajoittavat joidenkin nuorten mahdollisuuksia osallistua. Joissakin tapauksissa oppilaitokset 
maksavat delegaattien osallistumismaksut. Tapahtumien osalta EYP Finland muutti ohjeistustaan vuonna 
2019 niin, että istunnoissa ei ole erillistä pukeutumiskoodia. 
 
Koska matkakustannuksia on pystytty tukemaan taloudellisesti vain jonkin verran tai ei ollenkaan, joillekin 
nuorille osallistuminen tapahtumiin ei ole ollut mahdollista. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman suosituksen mukaisesti vuonna 2018 EYP Finlandille perustettiin jäsenen 
tukirahasto. Rahaston avulla on tarkoitus tukea osallistujien matkalippujen kustannuksia sekä ulkomaisiin 
että kotimaisiin tapahtumiin. Vuonna 2019 hallitus linjasi, että tapahtumien osallistumismaksuja voidaan 
tilanteen mukaan alentaa tai kokonaan poistaa. EYP Finlandin istuntojen vapaaehtoisilta ei peritä vuodesta 
2020 alkaen alennettuja osallistumismaksuja. 
 
Toimenpiteet 

• Painotetaan avoimuutta viestinnässä, esimerkiksi niin että ei käytetä koulutustaustaan liittyviä 
ilmaisuja, kuten lukioikäinen. 

• Pidetään aktiivisemmin yhteyttä ammattioppilaitoksiin hankkimalla yhteyshenkilöitä opettajista ja 
opinto-ohjaajista. 

• Pidetään tapahtumien osallistumismaksut mahdollisimman alhaisina ja mahdollisuuksien mukaan 
ilmaisina. 



 
 
 
 
 

3 
 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org 
 
   

• Tarjotaan mahdollisuuksien mukaan rahallista tukea osallistumiseen ja matkakuluihin. 
• Kiinnitetään huomiota ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten tarpeisiin kouluhankkeiden 

markkinoinnissa ja kouluvierailujen suunnittelussa. 
• Kiinnitetään huomiota eritaustaisten oppijoiden tarpeisiin ja lähtökohtiin istunnoissa. 

 

3.2 Alueellinen yhdenvertaisuus 
 
Määritelmä 
Alueellisella yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki voivat osallistua EYP Finlandin toimintaan 
yhdenvertaisina riippumatta asuinpaikasta tai välimatkoista tapahtumiin. 
 
Nykytilan kuvaus 
Vuonna 2020 EYP Finlandilla on viisi paikallisjärjestöä: EYP Helsinki, EYP Itä-Suomi, EYP Pohjois-Suomi, EYP 
Tampere ja EYP Turku. Paikallisjärjestöt voivat vapaasti järjestää tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen EYP 
Finlandin tavoitteiden mukaisesti. Paikallisjärjestöjen rooli yhdistyksen toiminnassa on kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi muutaman viimeisen vuoden aikana ja toiminta joissain paikallisjärjestöissä on pysähtynyt 
lähes kokonaan. 
 
EYP Finlandin yhdistyksen kokouksiin etäosallistumiseen on kiinnitetty huomiota. Vuoden 2019 syyskokous 
välitettiin Facebookin kautta ja vuoden 2020 kevätkokous järjestettiin kokonaan virtuaalisesti.  Vuoden 2020 
poikkeustila lisäsi ylipäätään verkossa toteutettavien tapahtumien määrää, jolloin osallistuminen oli helppoa 
ympäri Suomea. Vuonna 2020 järjestettiin myös ensimmäinen digitaalinen istunto. 
 
Oppilaitosten kontaktoinnissa vastuu on siirtynyt paikallisjärjestöiltä EYP Finlandin vapaaehtoisille sekä 
erillisten kouluhankkeiden myötä projektityöntekijöille. Lisäksi EYP Finlandin pääsihteeri avustaa 
oppilaitosyhteistyössä. Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman monta toisen asteen oppilaitosta ja 
yläkoulua. Lisäksi pyritään vierailemaan mahdollisimman monessa oppilaitoksessa, mutta vierailu erityisesti 
maantieteellisesti syrjemmässä sijaitsevissa oppilaitoksissa on haasteellista. 
 
Tällä hetkellä EYP Finland järjestää vuosittain neljä alueellista istuntoa ja yhden kansallisen istunnon. 
Istuntojen lisäksi EYP Finland järjestää koulutuksia ja muita jäsentapahtumia sekä toteuttaa kahta 
kouluvierailuhanketta. Istuntoja pyritään jakamaan alueellisesti niin, että jokaiseen tapahtumaan on riittävä 
määrä osallistujia ja niihin on kohtuullinen matka mahdollisimman laajalta alueelta. 
 
Erityisesti syrjäisemmillä paikkakunnilla asuville voi tapahtumiin osallistuminen olla vaikeaa pitkien 
välimatkojen takia. Välimatkojen vuoksi matkakulut voivat olla korkeat ja siksi osallistumisen este. Lisäksi 
välimatkat luovat helposti klikkejä, sillä osallistujat hakeutuvat tapahtumissa helposti tuttujen jäsenten 
luokse, jos näitä ei näe usein. 
 

Toimenpiteet 
• Tarjotaan mahdollisuus osallistua etänä kaikkiin EYP Finlandin yhdistyksen kokouksiin. 
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• Pyritään jakamaan tapahtumia alueellisesti siten, että välimatkat tapahtumiin ovat tasapuolisesti 
lyhyemmät tietyn alueen jäsenistölle. 

• Pyritään järjestämään istuntoja aina niin, että istuntoihin on kohtuullinen matka mahdollisimman 
laajalta alueelta. 

• Kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota tapahtumien alkamis- ja loppumisaikoihin, jotta 
osallistuminen olisi helpompaa pitkistä matka-ajoista huolimatta. 

• Korostetaan EYP Finlandin tapahtumien alussa tapahtuvan ryhmäytymisen (engl. Teambuilding) 
olevan tärkeä keino ehkäistä alueellisten klikkien muodostumista. 

• Korostetaan viestinnässä mahdollisuutta osallistua minkä tahansa paikallisjärjestön tapahtumiin EYP 
Finlandin jäsenenä. 

• Jatketaan toimintatapaa, jossa paikallisjärjestöjen puheenjohtajat ovat EYP Finlandin hallituksen 
sisäisillä viestintäkanavilla. 

• Järjestetään paikallisjärjestöjen hallituksille koulutusta, jossa EYP Finlandin hallituksen jäsen toimii 
kouluttajana. 
 

3.3 Kielellinen yhdenvertaisuus 
 
Määritelmä 
Jokaisella on mahdollisuus osallistua EYP Finlandin toimintaan ilman, että kokee kieleen liittyviä esteitä. 
 
Nykytilan kuvaus 
Yhdistyksen virallinen pöytäkirjakieli ja myös sääntöjen ainoa virallinen kieli on suomi (EYP Finlandin säännöt 
14§). Hallitus tekee yhteistyötä monien suomen- ja ruotsinkielisten tukijoiden ja yhteistyökumppanien 
kanssa. Liika suomenkielisyys voi olla esteenä esimerkiksi ruotsinkielisille osallistua toimintaan. Ottaen 
huomioon Suomen noin 5 %:n ruotsinkielisen väestön ja muut vähemmistökielet on tärkeää viestiä myös 
ruotsiksi ja englanniksi. EYP Finland pyrkii kuitenkin tarjoamaan kaikille mahdollisuuden osallistua 
toimintaan, vaikka ei puhuisikaan suomea. Englannin käyttöä on lisätty viestinnässä muutaman vuoden 
aikana. Vuosina 2019–2020 EYP Finlandin hallitus viesti sisäisesti lähes kokonaan englanniksi. 
 
EYP Finlandin istuntojen virallinen kieli on englanti, minkä vuoksi kaikki pystyvät osallistumaan suomen 
kielen taidosta riippumatta. Myös muiden EYP Finlandin tapahtumien kieli on lähes aina englanti. Istuntoja 
koskevassa tiedottamisessa englanninkielisyys mainitaan, mutta se voi silti tulla yllätyksenä istunnon 
osallistujille. Istunnoissa tarkoitus on oppia ja nuoria pyritään kannustamaan vieraan kielen käyttöön. Ketään 
ei syrjitä kielitaidon takia. 
 

Toimenpiteet 
• Pyritään julkaisemaan EYP Finlandin päivitykset verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa suomen 

lisäksi myös englanniksi. 
• Pyritään toteuttamaan EYP Finlandin suurimpien tapahtumien viestintä, esimerkiksi istunnoista, sekä 

suomeksi että englanniksi ja osittain myös ruotsiksi. 
• Pyritään antamaan mahdollisuus toimia eri vapaaehtoisrooleissa myös englanniksi. 
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• Järjestetään koulukiertue-esityksiä mahdollisuuksien mukaan enemmän myös ruotsinkielisiin 
oppilaitoksiin, jotta tulevaisuudessa EYP Finlandin toimintaan hakeutuisi yhä enemmän ruotsia 
äidinkielenään puhuvia. 

• Mainitaan englannin kielen käyttö istunnoista kertovassa viestinnässä, mutta kannustavasti. 
Istuntoihin on tarkoitus mennä oppimaan yhdenvertaisesti. 

• Kannustetaan englannin kielen käyttöön ja oppimiseen istunnoissa; tärkeää on halu ja into oppia, ei 
pelkästään kielitaito. 

• Pyritään siihen, että vuosittain vähintään yhdessä istunnossa suojelijana toimii äidinkielenään ruotsia 
puhuva henkilö. 

 

3.4 Esteettömyys 
 
Määritelmä 
Esteettömyyteen kuuluu sekä fyysinen että sosiaalinen esteettömyys (Vammaisten oikeudet, 2020). Fyysinen 
esteettömyys tarkoittaa mahdollisuutta olla mukana toisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa 
on mahdollista hyödyntää henkilökohtaisia apuvälineitä, ympäristön ominaisuuksia ja toisen ihmisen apua 
(Esteettömyys: fyysinen esteettömyys). Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa kaikille avointa, syrjimätöntä, 
mukaan ottavaa ja turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Asenteet vaikuttavat 
merkittävästi sosiaalisen esteettömyyden toteutumiseen. (Esteettömyys: sosiaalinen esteettömyys.) 
Esteettömyys on yksi tärkeimpiä edellytyksiä yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 
 
Nykytilan kuvaus 
EYP Finlandin istunnot järjestetään usein oppilaitosten tiloissa. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
määrätään kokoontumistilojen soveltuvuudesta liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön, joten 
koulurakennuksissa fyysinen esteettömyys toteutuu pääsääntöisesti hyvin (RakMk F1 2005). Tiloja valittaessa 
esteettömyyteen voitaisiin kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota erityisesti tapahtumien käytännön 
järjestämisen näkökulmasta. Lisäksi EYP Finlandin vuosittain järjestämissä koulutuksissa esteettömyyttä 
voitaisiin käsitellä enemmän. 
 
EYP Finlandin tapahtumissa pyritään luomaan kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen voi tuntea 
kuuluvansa joukkoon. Istuntojen alussa ryhmäydytään sekä isossa että pienessä ryhmässä, minkä 
tarkoituksena on toivottaa kaikki tervetulleeksi ja luoda ryhmä, jossa jokainen uskaltaa esittää omat 
mielipiteensä ja olla oma itsensä. Istunnoissa kaikkien mielipiteet otetaan huomioon ketään syrjimättä. EYP 
Finland on myös puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja toimintaan voi osallistua poliittisista mielipiteistä 
riippumatta. Tämän lisäksi toiminta pyritään tekemään mahdollisimman sosiaalisesti esteettömäksi 
kielitaidosta riippumatta. 
 
Istunnoissa osallistujien erilaiset persoonallisuustyypit ovat kaikki yhtä arvokkaita. Tämä ja erilaiset 
vuorovaikutustaidot huomioidaan myös istuntojen jälkeisessä delegaattien valinnassa. Tarkoituksena on 
saada aikaan sosiaalisesti esteetön ilmapiiri, joka ei suosi tiettyjä persoonallisuustyyppejä. Istuntojen ei 
myöskään ole tarkoitus olla kilpailullisia; kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan 
delegaatioiden valinnan lopputuloksesta riippumatta. 
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Erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertainen mahdollisuus osallistua tapahtumiin on 
tärkeä osa sosiaalista esteettömyyttä. Näiden ryhmien yhdenvertaisuutta voidaan parantaa ottamalla 
huomioon entistä enemmän sukupuolten moninaisuus niin tapahtumien ilmoittautumisessa kuin 
järjestämisessä. 
 
Esteettömyyden edistämiseksi vuonna 2019 EYP Finlandille nimettiin yleinen häirintäyhdyshenkilö. 
Suuremmissa tapahtumissa, kuten istunnoissa, on myös omat häirintäyhdyshenkilöt. 
 
Toimenpiteet 

• Huomioidaan jäsenten hyvinvointi ja jaksaminen toiminnassa hyvään järjestöilmapiiriin vaikuttavina 
tekijöinä, joiden edistäminen on tärkeää. 

• Asetetaan tapahtumien tiloja valittaessa yhdeksi kriteeriksi fyysinen esteettömyys. 
• Lisätään kaikkien tapahtumien ilmoittautumislomakkeisiin kohta, jossa osallistuja voi ilmoittaa 

yksilöllisistä esteettömyystarpeistaan. 
• Laajennetaan ilmoittautumislomakkeiden sukupuolivaihtoehtoja lisäämällä kohdat “Muu”, “En halua 

määritellä” ja “En osaa määritellä”. 
• Kiinnitetään tapahtumien järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan huomiota yksilöllisiin 

esteettömyystarpeisiin, kuten liikuntarajoitteisiin sekä sosiaalitilojen sukupuolijakoon, ja käsitellään 
esteettömyyttä yhtenä osa-alueena EYP Finlandin tapahtumajärjestämiskoulutuksessa. 

• Luodaan valmiuksia esteettömyyden ja osallistujien monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi EYP 
Finlandin järjestämissä vapaaehtoisten koulutuksissa pyytämällä kouluttajia käsittelemään asiaa. 

• Huomioidaan esteettömyys osana EYP Finlandin viestintästrategiaa muun muassa tiedottamalla 
tapahtumien esteettömyydestä. 

• Vahvistetaan sosiaalisesti esteetöntä ilmapiiriä kiinnittämällä huomiota niin kirjallisen kuin suullisen 
viestinnän sanavalintoihin. 

• Luodaan käsitystä EYP Finlandista syrjinnän vastaisena järjestönä esimerkiksi liittymällä 
valtakunnallisiin ja puoluepoliittisesti sitoutumattomiin yhdenvertaisuutta edistäviin kampanjoihin, 
tiedottamalla tapahtumien olevan syrjinnästä vapaita ja puuttumalla vakavasti syrjintäepäilyihin 
toiminnassa. 

• Rohkaistaan jäsenistöä ja tapahtumien osallistujia tuomaan aktiivisesti esille toiminnassa esiintyviä 
sosiaalisen esteettömyyden ongelmakohtia. 

• Pyritään viestinnässä ja tapahtumien mediamateriaaleissa tuomaan ilmi osallistujien 
monimuotoisuus sekä ottamaan huomioon, mitä materiaaleissa olevat kuvat viestivät, jotta ne eivät 
luo kuvaa EYP Finlandista sulkeutuneena tai vain tietynlaisia nuoria osallistavana järjestönä. 

• Nimetään jokaiselle yli päivän kestävälle tapahtumalle oma häirintäyhdyshenkilö, joka koulutetaan 
tehtäväänsä ennen tapahtumaa. 

• Varmistetaan, että tapahtumien osallistujille on annettu tapahtuman oman sekä EYP Finlandin 
yleisen häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot. 

• Huomioidaan fyysinen esteettömyys kehittämällä verkkosivujen kuvien alt-tekstejä. 
• Selvitetään mahdollisuutta siirtyä työntekijöiden anonyymiin rekrytointiin. 
• Hyödynnetään positiivista erityiskohtelua kaikkien työntekijöiden rekrytoinnissa. 
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4 Seuranta ja arviointi 
 
Suunnitelman toteutumisesta ovat päävastuussa EYP Finlandin hallitus sekä häirintäyhdyshenkilöt. 
Suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti vuosittain. Suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet ovat konkreettisia, joiden avulla toteutumista on helppo seurata. Tavoitteiden 
toteutumisen seuraamiseksi voidaan luoda jäsenistölle kyselyitä. 
 
Suunnitelmasta tullaan tiedottamaan julkisesti ja se tullaan jakamaan uusille hallituksen jäsenille ja muille 
vastuurooleissa oleville, kuten istuntojen pääjärjestäjille ja ylimmille vastuuhenkilöille, jotta tässä mainitut 
periaatteet toteutuvat toiminnassa.  Suunnitelma tullaan julkaisemaan myös EYP Finlandin verkkosivuilla 
sekä jakamaan jäsenistölle sähköisesti. Tämän toivotaan myös luovan avoimen ilmapiirin, jotta jäsenet ja 
muut osallistujat puuttuvat aktiivisesti tilanteisiin, joissa he kokevat, että EYP Finlandin yhdenvertaisuusarvot 
eivät ole toteutuneet. Suunnitelmasta käännetään versio englanniksi. Lisäksi suunnitelmasta viestitään 
englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi, jotta EYP Finlandin yhdenvertaisuusarvot voidaan 
välittää koko jäsenistölle. 
 
Mikäli yhdenvertaisuusperiaatteita loukataan, asiasta on informoitava eteenpäin mahdollisimman pian. Se 
selvitetään ensisijaisesti kyseisestä vapaaehtoistoiminnasta vastaavan henkilön kanssa. Mikäli asia vaatii 
lisäkäsittelyä, käsitellään se hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa luottamuksellisesti. 
Tapahtumissa yhdenvertaisuudesta vastaa tapahtumien oma häirintäyhdyshenkilö. EYP Finlandin yleinen 
häirintäyhdyshenkilö on säännöllisesti yhteydessä hallituksen kanssa yhdenvertaisuuden ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi. 
 
Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa toistaiseksi, mutta hallitus tarkastaa sen vuosittain sekä 
päivittää sitä tarvittaessa. 
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