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Perusteet suunnitelmalle

SUEK haluaa urheiluyhteisön jäsenenä ja 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa luoda 
ja ylläpitää yhdenvertaista liikuntakulttuu-
ria. Reilu peli on urheiluyhteisön yhteinen 
valinta ja antidopingtyön perusta. Reilua 
peliä halutaan toteuttaa paitsi ulkoisessa 
myös SUEKin sisäisessä toiminnassa. 

SUEK noudattaa toiminnassaan strate-
giaa, jossa otetaan vahvasti huomioon 
yhden vertaisuus ja oikeudenmukaisuus. 
Toiminnan painopiste on kilpa- ja huippu-
urheilussa. Tavoitteena on taata kaikille 
urheilijoille yhdenvertainen ja oikeudenmu-
kainen mahdollisuus urheilla reilusti ja puh-
taasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 
Urheilun maineen parantamiseksi SUEK 
haluaa sitouttaa urheilutoimijat puhtaan ja 
eettisesti kestävän  urheilun periaatteisiin 
ja sen lähettiläiksi. Korkea laatu ja ammatti-
taito ovat SUEKin toiminnan perusta.

Uudistunut lainsäädäntö velvoittaa  
liikuntajärjestöjä edistämään toiminnas-
saan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
SUEK noudattaa toiminnassaan tähän  
liittyen muun muassa yhdenvertaisuus-
lakia, tasa-arvolakia, liikuntalakia sekä 
hyvän hallinnon periaatteita.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 
1.1.2015. Laki toi uusia velvoitteita, ja se ulo-
tettiin koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. 
Syrjintä on kielletty kaikessa yksityisessä 
ja julkisessa toiminnassa. Laki edellyttää 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomai-
silta, koulutuksen järjestäjiltä sekä työnan-
tajilta, joilla on vähintään 30 työntekijää. 

Kaikkia työnantajia koskee lain velvollisuus 
edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuu-
den edistäminen koskee kaikkia syrjintä-
perusteita. www.yhdenvertaisuus.fi. 

Uusi tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.2015. 
Laissa säädetään sukupuolten tasa-arvon 
edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän kiellosta. Uudistetussa tasa-arvo-
laissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
kiellot laajennettiin koskemaan sukupuo-
li-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viran-
omaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työn-
antajia myös ennaltaehkäisemään tätä  
syrjintää. www.tasa-arvo.fi/lainsaadanto.

Uusi liikuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. 
Lakiin on tullut aiempaa voimakkaampi 
vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-  
arvon edistämisestä. Lain mukaan järjes-
töjen valtionavustuksen määrää harkit-
taessa otetaan huomioon se, miten järjestö 
edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sekä 
yleisesti että tässä ohjelmassa sitä, että 
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippu-
matta heidän sukupuolestaan, iästään, 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kieles-
tään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, 
mielipiteestään, poliittisesta tai ammatti-
yhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksu-
aalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä. SUEKin arvo-
jen mukaisesti kaikki ihmiset kohdataan 
samanvertaisena taustoista riippumatta.

SUEKin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet

SUEKin visio, missio ja arvot kuvastavat 
hyvin pyrkimystä yhdenvertaisen ja  
oikeudenmukaisen urheilukulttuurin 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. SUEK 
haluaa kaikella toiminnallaan tukea yhden-
vertaista ja oikeudenmukaista urheilua.

Yhdenvertaisuussuunnitelman  
tavoitteet ovat tiivistetysti:
1. Yhdenvertaisuuteen vaikuttavien  

toimintatapojen tunnistaminen ja 
kehittäminen  
     a.  osa-alueiden kehittäminen  

valitussa järjestyksessä 

2. Yhdenvertaisuuden ottaminen  
huomioon kaikessa päätöksenteossa 

3. Työyhteisön avoimuuden ja yhden-
vertaisuuden edistäminen sekä  
syrjinnän ehkäiseminen

TOIMINTANÄKEMYS: 
>    Suomalaisen urheilun eettinen toiminta 

on kansallinen ja kansainvälinen esi
merkki reilun pelin puolustamisesta. 

>    SUEK on antidopingtoiminnan, kilpailu
manipulaation ehkäisyn sekä katsomo
turvallisuuden ja viihtyvyyden kansal

lisesti ja kansainvälisesti tunnustettu 
huippu osaaja sekä arvostettu urheilun 
eettisen pohjan vahvistaja.

>    SUEK on haluttu ja esimerkillinen  
yhteistyökumppani ja työnantaja.

TOIMINTA-AJATUS:
>    SUEKin tavoitteena on yhteistyössä  

muiden urheilutoimijoiden kanssa taata 
kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti 
kestävään urheiluun. Toiminnan tarkoi
tuksena on puhtaan urheilun, turvallisuu
den ja reilun pelin puolustaminen, urhei
lun maineen parantaminen, urheilutoimi
joiden suojelu, urheilun eettisen pohjan  
vahvistaminen sekä urheilun oikeuden
mukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen.

>    SUEK vastaa antidopingtoiminnan,  
kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä  
katsomoturvallisuuden ja viihtyvyyden 
valtiosopimusten toimeenpanosta  
Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa koko 
urheiluliikkeen eettistä pohjaa ja hyvää 
hallintoa yhteistyössä muiden  urheilun 
toimijoiden kanssa sekä toimii  urheilun 
eettisen keskustelun käynnistäjänä ja 
ylläpitäjänä.

ARVOT: 

Luotettavasti     >      Oikeudenmukaisesti       >       Yhdessä. 
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Lähtötilanne ja aikataulu

Yhdenvertaisuusohjelman lähtötilanteen 
arviointi syksyllä 2015 päätettiin tehdä  
muutoin kuin varsinaisen työyhteisön 
yhdenvertaisuuskyselyn avulla. Näin siksi, 
että SUEKin työyhteisö on pieni ja ano-
nyymin kyselyn toteuttaminen on vaikeaa. 
Asiaan vaikutti myös, että ADT:ssa toteutet-
tiin työntekijöiden työterveyskysely vuonna 
2014. Siinä esiin nousseet asiat sivuavat 
yhdenvertaisuusasioita. Kyselyn tulokset on 
jo analysoitu, ja kyseisiä asioita on käsitelty 
ja niitä sivutaan myös tässä ohjelmassa. 

Arvio lähtötilanteesta ja tärkeimmistä 
osa-alueista, joilla yhdenvertaisuusasiaa 
tulisi SUEKissa kehittää, tehtiin siten, 
että silloisen (syksy 2015) ADT:n toimis-
ton työntekijät valitsivat urheilujärjestöjen 
yhdenvertaisuutta toteuttavista osa-alu-
eista ADT:lle merkittävimmät. 

Tärkeimmiksi osa-alueiksi nousivat vies-
tintä ja järjestö työnantajana. Tärkeinä 
pidettiin lisäksi osallistumista ja vaikutta-
mista sekä koulutusta. Myös tapahtumien 
järjestämisen ja esteettömyyden sekä saa-
vutettavuuden nähtiin olevan osa-alueita, 
joilla on merkitystä yhdenvertaisuuden 
toteuttamisessa. ADT ei sinällään järjestä 
urheilutoimintaa, joten urheilutoiminnan 
osa-alueella ei nähty olevan merkitystä 
yhdenvertaisuuden toteuttamisessa.

Ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen 
valittiin kaksi eniten ääniä saanutta osa-
aluetta, viestintä sekä järjestö työnanta-
jana, jotka otettiin työstettäviksi. Muita 
osa-alueita työstetään tarpeen mukaan 
myöhemmässä vaiheessa ja täydennetään 
ohjelmaa niiltä osin myöhemmin. Yhden-
vertaisuusohjelman toteutumista arvi-
oidaan vuosittain johdon katselmuksen 
yhteydessä ja ohjelma päivitetään vuoden 
2018 aikana, jolloin otetaan huomioon niin 
organisaatiomuutos kuin uudet toimialat.

Viestinnän ja järjestö työnantajana  
osaalueiden kehittäminen

Osa-alueiden kehittäminen aloitettiin  
vastuuhenkilöiden omalla arvioinnilla 
yhdenvertaisuuden toteutumisesta kysei-
sillä osa-alueilla. Lisäksi järjestö työnanta-
jana osa-aluetta valittiin arvioimaan yksi 
työntekijöistä sekä ohjelmasta vastaava 
henkilö. Tämän jälkeen koko  SUEKin toi-
misto osallistui aihealueiden työstämi-

seen ja aiheista tehtiin kehityskohtei-
den yhteenvetotaulukko, josta ilmenevät 
tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vas-
tuuhenkilö sekä seurannan tekemisen vas-
tuutaho. Kyseinen taulukko toimii ohjaa-
vana työkaluna, kun yhdenvertaisuus-
ohjelmaa toteutetaan ja arvioidaan. 

Järjestö työnantajana 

Yhdenvertaisuus on otettava huomioon 
kaikissa henkilöstöä koskevissa päätök-
sissä. Työyhteisön osalta suunnitelmat on 
tärkeää tehdä tilanteen mukaisella tasolla. 
Meneillään olevan organisaatiomuutok-
sen myötä organisaation strategia ja lin-

jaukset muuttuvat, henkilöstöä tulee lisää 
ja pääsihteeri vaihtumisen myötä käytän-
nön linjauksia uudistetaan. Tässä yhtey-
dessä organisaation toimintaa ja henkilös-
töä koskevat asiakirjat päivitetään ajanta-
saiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä. 
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TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU 
HENKILÖ SEURANTA

Selkeä ohjeistus ja 
eettiset pelisään-
nöt henkilöstölle 
SUEKin toiminta-

tavoista

Henkilöstösään-
nön päivittäminen 
– SUEKin henki-
löstöön liittyvät 

linjaukset ja niistä 
tiedottaminen

Vuoden 2017  
loppuun  

mennessä

Lakiasiainjohtaja Hallitus

Selkeä ohjeistus 
uuden henkilön 

perehdyttämisestä 

Perehdyttä-
misohjeistuksen 
päivittäminen

Vuoden 2017  
loppuun  

mennessä

Toimistopäällikkö Pääsihteeri

Hyvän hallinto-
tavan huomioon 

ottaminen ja avoi-
muus kaikessa  
toiminnassa

Toimitaan hyväksi 
havaittujen toi-
mintatapojen ja 

muiden ohjeiden 
mukaisesti

Jatkuvaa Toimisto ja  
hallitus

Toimistokokous/ 
yhdistyksen 
kokoukset

SUEKin palkka-
linjauksen  

selkeyttäminen

SUEKin työnteki-
jöiden palkkojen 
palkkauslinjaus-

ten arviointi

Vuoden 2017  
loppuun  

mennessä

Pääsihteeri Hallitus

Yhdenvertaisuus-
asioiden ja hyvän 

hallintotavan 
huomioon  
ottaminen  

henkilövalin-
noissa

Rekrytoinnissa 
kiinnitetään huo-
miota yhdenver-
taisuus-asioihin, 
avoimuuteen ja 

hyvään hallintota-
paan. Rekrytointi-
linjausten tarkista-

minen

Vuoden 2017  
loppuun  

mennessä

Pääsihteeri ja  
toimistopäällikkö

Hallitus

Henkilöstön 
hyvinvointi

Työyhteisössä 
otetaan vastuuta 

omasta ja  
työtoverin  

hyvinvoinnista 

Jatkuvaa Pääsihteeri ja 
työsuojelu- 
valtuutettu

Toimistokokous/ 
hallitus

Työnkuvien  
selkeytys

Organisaatio-
muutoksen myötä 

työn kuvien 
tarkista minen,   

selkeyttäminen ja 
vuosittaiset kehi-

tyskeskustelut

Vuoden 2017  
loppuun  

mennessä

Pääsihteeri Hallitus

Viestintä

Yhdenvertaisuus viestinnässä tarkoittaa 
tehokasta, läpinäkyvää ja kaikki asianosai-
set saavuttavaa viestintää. Eri tiedotuska-
navat ovat käytössä monipuolisesti, kas-
vokkain tapahtuva viestintä ja erilaiset 
kohtaamiset ymmärretään tärkeinä. Aktii-
vinen kysyminen ja oma avoimuus autta-
vat sisäisen viestinnän onnistumisessa. 
Yhdenvertaisuus näkyy myös tuotetussa 
materiaalissa. Tiedottaminen jaetaan 
sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. 
Sisäinen tiedottaminen tavoittaa toimis-

ton työntekijöiden lisäksi eri työryhmät, 
dopingtestaajat ja avustajat. Hyvä sisäi-
nen viestintä lisää ymmärrystä jokaisen 
omasta osasta kokonaisuudessa sekä lisää 
työtyytyväisyyttä. Ulkoinen viestinnän 
avulla vaikutetaan organisaation mainee-
seen. Sen tärkeä tavoite on luoda, kehit-
tää ja ylläpitää suhteita eri kohderyhmiin. 
Jokaisella toimijalla on oma rooli myös 
ulkoisessa viestinnässä. Rooliin vaikutta-
vat kommentointioikeudet ja vaitiolovel-
vollisuuden kunnioittaminen. 

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU-
HENKILÖ SEURANTA

Sisäinen viestintä 
on avointa ja 

tavoittaa kaikki

Sisäisen viestin-
nän ohjeisto päivi-
tetään ja toimite-
taan henkilöstölle 

Jatkuvaa Pääsihteeri,  
 viestintä- 

päällikkö ja  
toimisto

Toimistokokous

Oikea tieto ja 
viesti ulkoisessa 

viestinnässä sekä 
yhdenvertaisuu-
den teemat esille 

mediassa

Kommentointi-
ohjeen ja kriisi-
viestintäohjeen 
päivittäminen

Jatkuvaa Kommentoijat, 
viestintä- 
päällikkö

Hallitus ja  
toimisto

Yhdenvertaisuus 
näkyy SUEKin 
materiaaleissa

Olemassa olevat 
materiaalit arvioi-
daan ja mahdolli-
set puutteet ote-
taan huomioon 
uusien materi-

aalien tuottami-
sessa

Jatkuvaa Viestintä- 
päällikkö

Hallitus ja  
toimisto

SUEK  reagoi 
nopeasti ja 

yhdenvertaisesti 
tuleviin sähkö-

postipalautteisiin 
ja -kysymyksiin

Ohjeistus päivi-
tetään ja toimi-
tetaan henkilös-

tölle 

Jatkuvaa Koko toimisto, 
viestintä- 
päällikkö

Toimistokokous

Viestintä osaalueen kehityskohteet

Järjestö työnantajana osaalueen kehityskohteet
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Yhdenvertaisuusohjelman seuranta,  
arviointi ja kehittäminen

Yhdenvertaisuusohjelman toteutumista 
arvioidaan vuosittain johdon katselmuk-
sen yhteydessä ja ohjelma päivitetään 
vuoden 2018 aikana, jolloin otetaan  
huomioon niin organisaatiomuutos kuin 
uudet toimialat.

Kehittämisestä vastaa pääsihteeri yhdessä 
tutkimuspäällikön kanssa. Ohjelman toteu-
tumista ja päivitystarvetta arvioidaan toi-
mintavuoden päätyttyä, ja toimenpiteitä 
tehdään tarvittaessa. Arviointimittarit  
liitetään ohjelmaan ensimmäisen arviointi-
kerran yhteydessä.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

info@suek.fi
www.suek.fi
puh: +358 (0) 9 3481 2020


