
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

TYÖHYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN KUMPULAN 

TIEDEKAMPUKSELLA
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#Metoo, valta, tasa-arvo ja työhyvinvointi – miten käytännön muutos tehdään



Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

§ Pitkittynyt stressi on vakava terveysuhka: 
• Psyykkiset oireet: jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, 

muistiongelmat, unihäiriöt, vaikeus tehdä päätöksiä, masennus, työuupumus
• Fyysiset oireet: päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsa- ja selkävaivat, 

hikoilu, flunssakierre
§ Noin puolet Kumpulan fysiikan työntekijöistä kertoo kokevansa stressiä ja 

häiritsevää väsymystä työpäivän aikana sekä vaikeuksia palautua vapaa-aikana 
§ Lisäksi Kumpulan kampuksella on: 

• epäasiallista käytöstä 
• seksuaalista häirintää
• vinoutunut sukupuolijakauma
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MIKSI?
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§ Kumpulan kampuksen menettelyohje (Code of Conduct) on Helsingin yliopiston 
ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa julkinen, avoin ja kopioitava menettelyohje.
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CODE OF CONDUCT

§ Code of  Conduct –ohjeistuksella yliopiston arvot esitellään 
selkeinä ohjeina, joita jokainen pystyy noudattamaan ja joita 
jokaisen tulee noudattaa.

§ Code of  Conduct –ohjeistuksella varmistetaan aktiivisesti ja 
positiivisesti, että Kumpulan kampus on hyvä ja turvallinen 
paikka työskennellä, opiskella ja vierailla.

§ Lisätietoa:
• Työryhmä: Samuli Siltanen, Eija Tuominen, David Weir (@helsinki.fi)

• Nettisivu: https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/kumpulan-
kampuksen-menettelyohje

• Blogikirjoitus: https://www.fyysikkoseura.fi/language/en/2019/06/07/kumpula-campus-code-of-
conduct-promotes-equality-diversity-and-wellbeing/

https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/kumpulan-kampuksen-menettelyohje
https://www.fyysikkoseura.fi/language/en/2019/06/07/kumpula-campus-code-of-conduct-promotes-equality-diversity-and-wellbeing/
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Kumpulan kampuksella tie
dotetaan:
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§ Kumpulan kaikkien yksiköiden työhyvinvointiryhmät perustettiin 2017 kampuksen 
työhyvinvointikyselyn yhteydessä. 

§ Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja monimuotoisuuden edistäminen.
§ Ryhmät ovat monimuotoisia: kaikkia sukupuolia, eri ikäisiä, eri uravaiheessa olevia, 

eri ammattiryhmien edustajia.
§ Aktiviteetteja ovat sosiaalisen verkostoitumisen edistäminen, kollokviot cocktaileilla, 

monimuotoisuuden edistäminen, virkistystapahtumat, työhyvinvointikyselyt, edustus 
kv. yhteistyössä, informaation kerääminen ja jakaminen, sukupuolineutraalit wc:t,…

§ Lisätietoa:
§ Fysiikan osaston ja Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) työhyvinvointiryhmä:  www.hip.fi/wellbeing
§ INARin työhyvinvointiryhmä:                                                                                                         

https://www.helsinki.fi/en/inar-institute-for-atmospheric-and-earth-system-research/inar-equality-and-work-well-being-group
§ Blogikirjoitus: https://blog.hip.fi/hyvinvoivat-tyoyhteisot-tekevat-hyvaa-tulosta/
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TYÖHYVINVOINTIRYHMÄT

http://www.hip.fi/wellbeing
https://www.helsinki.fi/en/inar-institute-for-atmospheric-and-earth-system-research/inar-equality-and-work-well-being-group
https://blog.hip.fi/hyvinvoivat-tyoyhteisot-tekevat-hyvaa-tulosta/
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Kumpulan kampuksella tie
dotetaan:
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HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

§ Kumpulan kaikissa yksiköissä 
on erikoiskoulutettuja 
vapaaehtoisia kontaktihenkilöitä 
matalan kynnyksen 
luottamuksellisiin 
keskusteluihin.

§ Lisätietoa: 
§ Bit.ly/hairintakumpula
§ https://guide.student.helsinki.fi/fi

/artikkeli/epaasiallinen-kohtelu-
ja-hairinta-yliopistolla (Huomio: 
täällä valikosta on valittava joku 
Kumpulan kandi-, maisteri- tai 
tohtoriohjelma)

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/epaasiallinen-kohtelu-ja-hairinta-yliopistolla
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/epaasiallinen-kohtelu-ja-hairinta-yliopistolla
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§ Muun muassa HELWORin seksuaalisen 
häirinnän kyselyssä 2018 kävi ilmi matalan 
kynnyksen yhteydenottokanavien tärkeys 
(https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/2019/01/17/h
ow-to-erase-sexual-harassment-feedback-from-
finnish-academia/).

§ Kumpulan kaikissa WC-tiloissa on viesti ja ohjeet 
avun saamiseen.

§ Häirintää kokenut ja järkyttynyt voi rauhallisessa 
tilassa etsiä lisätietoa.

§ Linkki: bit.ly/hairintakumpula
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”VESSALAPUT”

https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/2019/01/17/how-to-erase-sexual-harassment-feedback-from-finnish-academia/
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§ Monimuotoiset tiimit tekevät parempaa tulosta!
§ Verkostot tarjoavat vertaistukea, keskustelumahdollisuuksia, 

voimaantumista, neuvoja, roolimalleja, ammatillisia ja sosiaalisia 
tuttavuuksia.

§ Kumpulassa toimiviin verkostoihin kaikki sukupuolet ovat 
tervetulleita:
• Kumpula Campus Women in Science Network 

(https://blogs.helsinki.fi/kumpulawomen/)
• Diversity in Physics Finland FinDiP / Suomen Fyysikkoseura 

(https://blogs.helsinki.fi/finnishwomeninphysics/)
• Kumpula LGBTQ+ (lisätietoja Natalia Lahén, Juulia Moreau)
• Helsingin tutkijanaiset HELWOR (https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/)
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TYÖHYVINVOINTI 
JA MONIMUOTOISUUS

https://blogs.helsinki.fi/kumpulawomen/
https://blogs.helsinki.fi/finnishwomeninphysics/
https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/
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PALKITTU 
TYÖHYVINVOINTITYÖ

§ HY:n vuosittain jakama Maikki 
Friberg tasa-arvopalkinto 
myönnettiin 2019 Kumpulaan.

§ ”Kampuksen henkilöstö on 
edistänyt tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta esimerkillisellä 
tavalla”.

§ Erityisesti mainittiin 
työhyvinvointiryhmät, Code of 
Conduct ja monikulttuurisuus.
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https://oursecurefuture.org/blog/%E2%80%9Cscience-not-boy%E2%80%99s-game%E2%80%9D-celebrating-international-day-women-and-girls-science

LOPUKSI

“Science is not a boy's game, it's not a girl's game. It's everyone's game.”  

- Nichelle Nichols
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SEKSUAALISEN
HÄIRINNÄN

EHKÄISEMINEN-KOULUTUS
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#Metoo, valta, tasa-arvo ja työhyvinvointi – miten käytännön muutos tehdään
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MIKÄ ON SEKSUAALISTA
HÄIRINTÄÄ?

• On joukko selkeitä tapauksia !

• Kuka päättää missä kulkee raja?

• Onko raja samassa kohtaa kaikkien ihmisten kohdalla?

•Ikä?

•Sukupuoli?

•Asema?

•Persoonallisuus?

•…

• Monikulttuurisuuden vaikutus?
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• Edistää työhyvinvointia

• Verkostot sukupuolittuneet 
• usein ongelma naisten uralle ja vaikutusmahdollisuuksille

• Arkitodellisuus:  merkittävä osa tutkijoista parisuhteessa 
saman työyhteisön  (entisen tai nykyisen) jäsenen kanssa 

• #metoo -> ’Uskallanko enää edes lounastaa  vastakkaisen 
sukupuolen kanssa ruokatunnilla ilman pelkoa että minä 
epäillään häirinnästä’
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TYÖPAIKAN SOSIAALINEN  
PUOLI 
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RYHMÄTYÖHARJOITUS SEKSUAALISEN 
HÄIRINNÄN EHKÄISEMISEKSI

Onko seksuaalista häirintää, ja jos, 
niin missä olosuhteissa, jos joku 
työyhteisössä
• ehdottaa, että hän voisi hieroa 

selkääsi
• sanoo, että olet 

kaunis/komea/hyvän näköinen
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• Mustavalkoisia, yleispäteviä  rajauksia mahdoton tehdä ilman että  sosiaalinen 
kanssakäyminen kärsii  kohtuuttomasti

• Valtasuhteet ja  monet muut tekijät vaikuttavat siihen mikä koetaan häirintänä

• Tärkeää luoda ilmapiiri, jossa voi sanoa ’ei’  tai ’tuo tuntuu minusta ikävältä’, ja   rajojen vetoa 
kunnioitetaan

• Koskee muutakin kuin häirintää, esimerkiksi työnjakoon ja uusiin tehtäviin liittyviä 
keskusteluja

• Osallistujapalaute ”oletin että   tämän aiheen käsittely on ahdistavaa ja syyllistävää, mutta 
tämä olikin rakentava  ja positiivinen keskustelu”

10.12.2019HELWOR / Eija Tuominen & Hanna Vehkamäki 16

HÄIRINNÄN RAJOISTA  KANNATTAA 
KESKUSTELLA

AKUUTEISTA TAPAUKSISTA 
IRRALLAAN 
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