
Idrotta som folk
Idrottens ansvarsprogram 2020-2024



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Vår verksamhet är transparent, öppen och inkluderande.

Idrottsgemenskapens mål 
är ansvarsfull idrott och motion

Idrott ger glädje och positiva upplevelser.
Ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier eller annat osakligt 
beteende.

Alla är välkomna till vår verksamhet.

Vår verksamhet är hållbar, även för framtida generationer.

Vi idrottar etiskt och rent.



Mål:
Vår verksamhet baserar sig på god administration som 
väcker tillit, är inkluderande och garanterar hög kvalitet 
och kontinuitet.

Våra stadgar och bestämmelser förebygger
osakligt beteende och gör det möjligt att ingripa vid behov. 



Åtgärder:
• Våra verksamhetsstadgar, disciplinära åtgärder och våra 

föreningars stadgar är uppdaterade med tanke på ansvarsfullhet.

• Vår verksamhet är transparent och följer överenskomna regler 

och god praxis. Vi har en klar process för situationer där dessa 

inte följs. 

• Vår ekonomi och vår medelanskaffning är ansvarsfulla. 



Material (på finska):
Päätä oikein >

Modellstadgar för disciplinära åtgärder för grenförbund >

Modellstadgan för föreningar >

Hyvä hallinto lajiliitoissa >

Hyvä hallintotapa liikunta-alalla> 

Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen
manipulaation torjunnasta >

https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/01/paata-oikein-opas.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/c6125d9a-kurinpidon-mallisaannot-2019.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/seurojen-mallisaannot-2018.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/hyva_hallinto_lajiliitossa.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/hyva-cc-88-hallintotapa-liikunta-alalla.pdf
https://www.suek.fi/documents/10162/250626/Sopimaton+lopputulos_+Selvitys+urheilukilpailujen+manipulaation+torjunnasta
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Mål:
Vi vill försäkra oss om att idrotten skapar positiva 
upplevelser för alla. Vi skyddar barn, unga och vuxna från 
mobbning, trakasserier och annat osakligt beteende. 

Vi ser till att vår verksamhet och vår verksamhetsmiljö är 
trygg. Den verksamhetsmiljö som vår idrott skapar främjar 
hälsa och uppmuntrar till ett hälsosamt levnadssätt.



Åtgärder:

• Vi skapar en positiv och uppmuntrande stämning, där var och en 
känner sig uppskattad. 

• Vår verksamhetsmodell för att ingripa i osakligt beteende är 
tydlig. Alla känner till kontaktpersonen som hanterar ärendena..
Vi utnyttjar tjänsten Et ole yksin (Du är inte ensam) och dess 
experter.

• Alla våra handledare, tränare och andra aktörer genomgår en 
nätutbildning om trygghet.

• Vi rekommenderar att man utreder brottsbakgrunden även för 
frivilliga.

• Vi skapar praxis för att främja fysisk trygghet både vid träningar, 
tävlingar och för publiken.



Material (på finska):

Hyvä valmennus >

Et ole yksin (Du är inte ensam)–tjänsten >

Lupa välittää – lupa puuttua. Seksuaalinen ja sukupuoleen 
perustuva häirintä liikunnassa ja urheilussa. >

Utbildingsmaterial (på finska): Seksuaalinen ja sukupuoleen 
perustuva häirintä urheilussa >

Toimintaohje: lasten turvallisuutta edistävät toimintatavat ja 
vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen >

Fressis.fi >

Terve urheilija >

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajalla-on-valia-kampanja/
https://etoleyksin.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
https://etoleyksin.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/960cdf60-hairinta_koulutusmateriaali.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/vapaaehtoisen_rikostaustan_selvittaminen.pdf
https://www.fressis.fi/
https://terveurheilija.fi/
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Mål:
Alla ska känna sig välkomna att idrotta och motionera 
oberoende av bl.a. kön, etnisk bakgrund, handikapp, sexuell 
läggning eller ekonomisk situation.

Vi främjar aktivt, genom konkreta åtgärder, jämlika och 
jämställda möjligheter för att delta i motion och idrott samt i 
beslutsfattande kring det.



Åtgärder:
• Våra jämlikhets- och jämställdhetsprogram verkställs i 

praktiken. Programmet är en del av vår verksamhetsplan, vi 
gör vårt arbete väl samt bedömer och uppföljer 
genomförandet av det. 

• Vi skapar möjligheter att delta för alla. Vi beaktar bl.a. 
synpunkter som har att göra med hobbyverksamhetens 
kostnader samt dess tillgänglighet och nåbarhet.

• Vi främjar förverkligandet av jämlikhet och jämställdhet i vårt 
beslutsfattande och i vår verksamhet t.ex. inom 
arbetsgrupper, styrelser och i val. 

• Vår kommunikation är mångsidig: Våra val av bilder och ord 
stöder jämlikhet och jämställdhet. I vår kommunikation lyfter 
vi modigt fram frågor om jämlikhet och jämställdhet.



Material (på finska):
likabehandling.fi >

THL:s center för jämställdhetsinformation och 
verktyg för att främja jämställdhet och jämlikhet >

Valtti – Näin otamme mukaan erilaisia liikkujia >

Lika möjligheter till fritidsintressen >

Mikä maksaa? Sosioekonomisen taustan yhteys 
lasten ja nuorten liikuntaan >

Grenförbundets egna planer för jämlikhet och jämställdhet

All in: Towards gender Balance in sport –projektets verktyg > 

Olympiakomitea.fi/yhdenvertaisuus >

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/hankkeet-ja-hanketuki/tyokalut/tasan-yhdessa
https://www.vammaisurheilu.fi/images/Valtti/valtti-ohjelma_2-2019_lowres.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75186/okm19.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Mik%C3%A4-maksaa.pdf
https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/yhdenvertaisuus/


3/31/2020 15



Mål:
Vi minskar på idrottens miljöpåverkan och gör vår del 
för att stävja klimatförändringen. Vi identifierar 
idrottens största miljökonsekvenser och arbetar för att 
minska dem. Vi visar exempel på hur man beaktar 
miljön.



Åtgärder:
• Vi identifierar och bedömer miljöpåverkan inom vår egen 

verksamhet. 

• Vi minskar på miljöpåverkan genom att ändra vår verksamhet 
bl.a. gällande tävlingssystem, arrangerande av evenemang, 
utrustning, färdsätt, motionsplatser och anskaffningar. 

• Vi kommunicerar aktivt om våra miljöåtgärder och -handlingar.

• Vi skapar ett miljöprogram som vi följer upp och bedömer.



Material (på finska):
Kolfotavtrycksräknare för föreningar >

KEKE-couchen –
tips för miljöansvarsfull föreningsverksamhet >

Ekokompassi-miljösystemet
(för evenemang och organisationer) >

https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi-vinkit-ymparistovastuulliseen-seuratoimintaan/
https://ekokompassi.fi/
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Mål:
Vi idrottar rent, utan att använda förbjudna 
medel eller metoder.



Åtgärder:
• Vi ser till att vårt antidopingprogram är av hög kvalitet och 

uppdaterat. Programmet är en del av vår verksamhetsplan, vi 
gör vårt arbete systematiskt samt bedömer och uppföljer 
genomförandet av arbetet.

• Vi informerar och utbildar. Vi berättar om vårt 
antidopingarbete. 

• Vi förbinder oss att följa de finska och internationella 
antidopingregelverkena.



Material (på finska):
Antidopingohjelmien kriteeristö >

Finlands antidopingregelverk >

Idrottarnas rättigheter och skyldigheter >

Läkemedelssökningen KAMU >

ILMO – rapporteringskanal för dopingbrott > 

Puhtaasti paras – anti-doping nätutbildning >

https://www.suek.fi/documents/10162/15920/Lajiliittojen+antidopingohjelmien+kriteerist%C3%B6%202015
https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto
https://www.suek.fi/urheilija-dopingtestissa
https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/
https://www.suek.fi/puhtaasti-paras-verkkokoulutus


GRUNDEN TILL ANSVARSFULLHETSPROGRAMMET ÄR:

Idrottslagen
Diskrimineringslagen
Jämställdhetslagen
FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Principerna om rent spel

Konventionen om manipulation av resultat inom idrott
Finlands antidopingregelverk

Bakgrund

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Liikuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto


CENTRAL FORSKNING:

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus (2018)

LIITU: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 
(2018)

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset (2013)

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja 
urheilun parissa (2012)

Takuulla liikuntaa (2019)

Idrott och jämställdhet (2017)

Bakgrund

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf
https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-raportti_web_28012019-1.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86726/Raportteja_110_lapsiuhritutkimus_web.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Seksuaali-ja-sukupuoliv%C3%A4hemmist%C3%B6t-raportti.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

