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Ohjelma

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma ja esimerkkejä tasa-arvon edistämiseksi urheilussa klo 11-11.30

Tennis, Teemu Purho ja Jarno Tiusanen

Ampumahiihtoliitto, Kalle Lähdesmäki

Vastuullisuusohjelman tilanne, Elina Laine

Antidoping- ja manipulaatio-ohjelma, Susanna Sokka, Suek

PunaMusta – vastuullisuus toiminnan ytimessä, Timo Peltonen klo 11.30-11.40

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 11.40-12.00



TENNIKSEN 
VASTUULLISUUSOHJELMA

Suomen Tennisliitto - Finlands
Tennisförbund

Teemu Purho & Jarno Tiusanen



VASTUULLISUUSOHJELMA

• Uudistettu Tenniksen Strategian 2024 yhteydessä – urheiluyhteisön yhteisen 
vastuullisuusohjelman pohjalle
• Hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, turvallinen toimintaympäristö, 

ympäristö ja ilmasto, antidoping
• Tutustu tenniksen vastuullisuusohjelmaan

• Seurojen vastuullisuusmerkin avulla jalkautus käytäntöön

• Tehtyjä toimenpiteitä 2019-2020
• Eettinen toimikunta perustettu 2019
• Seurojen ja valmentajien koulutustoiminta: yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 

turvallinen toimintaympäristö
• Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä: osallistumismaksuihin osallistuminen
• Yhdenmukaiset palkintorahat ja palkkiot Finnish Tourilla ja maajoukkueissa
• Uusi johtamisjärjestelmä, Advisory Board: tavoitteena kasvattaa naisten määrää
• Naisverkosto perustettu 2020

https://www.tennis.fi/tennisliitto/vastuullisuusohjelma/


NAISVERKOSTO – LISÄÄ NAISIA JA 
TYTTÖJÄ TENNISKENTILLE
• Miten & Miksi:

• perustettiin kyselyiden pohjalta eettisen toimikunnan 
johdolla

• kyselytutkimus osoitti naistoimijoiden vähäisen määrän

• Tavoite:
• lisää nais- ja tyttöpelaajia sekä toimijoita lajin pariin niin 

liitto- kuin seuratasolla

• Kohderyhmät: 
• pelaajat, seuratoimijat, valmentajat, vapaaehtoiset

• Toiminta: 
• webinaareja, alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia
• OKM:n erityisavustus toiminnalle

• Lisätiedot

https://www.tennis.fi/tennisliitto/naisverkosto-lisaa-naisia-ja-tyttoja-tenniskentille/


KIITOS!

Suomen Tennisliitto - Finlands
Tennisförbund

Teemu Purho
Toimitusjohtaja, Suomen 
Tennisliitto
puh. 040 523 1797
teemu.purho@tennis.fi

Jarno Tiusanen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Suomen 
Tennisliitto
puh. 050 406 2350
jarno.tiusanen@tennis.fi



Kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista urheilua  10.03.2021

Olympiakomitea / Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma / tasa-arvo / Ampumahiihto

Kalle Lähdesmäki, Kauppaneuvos

Henkilöesittely

➢ Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja (2006-2010, 2016- edelleen)

➢ Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBUn tilintarkastaja (2010-2014)

➢ Työura palvelualalla Suomessa ja lähialueilla johtotehtävissä lähes 40 vuotta

➢ Hallitustyötä yrityksissä sekä liikunnan/urheilun, kulttuurin ja tieteen yhteisöissä 

➢ Itsellä kosketuspintoja tasa-arvotyöhön, useita, mainitsen: 

Osuuskaupan hallinnon rakenteen kehittämisessä n/m suhde  (1 vs 20  → 11 vs 10, kesti 10 vuotta)

Suomen Ampumahiihtoliitto ”tasa-arvo ja yhdenvertaisuus”-projekti
(nyt tehty    työtä 2 vuotta – jatkuu …)
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Kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista urheilua, webinaari 

Kriittisyys, kyseenalaistaminen ja perustelujen vaatiminen

ovat osa hyvää keskustelukulttuuria.

(Suomen Kuvalehti 22.1.2021, päätoimittaja Matti Kalliokoski)

Esitys 1.  Urheiluyhteisön johtamisen erityispiirteitä

2.  Ampumahiihdon ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusprojekti

3.  Ampumahiihdon ”Tasa-arvotyön” havaintoja ja tuloksia

4.  Tasa-arvotyössä haasteita riittää meillä kaikilla

8



1. URHEILUYHTEISÖN  JOHTAMISEN ERITYISPIIRTEITÄ    

HUOMIOITAVIA NÄKÖKULMIA tasa-arvon toteutumiseksi:

▪ Liikunnan ja urheilun yhteisöissä harva kokee olevansa ”johdettavana” 

▪ Johtamistehtäviin noustaan usein asiantuntija- ja projektitehtävistä
ilman varsinaista johtamiskokemusta (tai –koulutusta)    

▪ Johtamisjärjestelmä – käsite ja kokonaisuus on outo eikä 
johtamisjärjestelmän tarpeellisuutta tiedosteta   

▪ Yhteisön arvot, miten näkyvät toimintakulttuurissa 

▪ Liikunnan ja urheilun toimintakulttuurin tavoitteiden                    
mitattavuus on vaikeata
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2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus projekti 2/2019 alkaen

TAVOITTEET    (Suomen Ampumahiihtoliitto)

1. Naisten määrän lisääminen seura- ja Liittotoiminnoissa

• Suuri potentiaali lajin hyödyksi

• Urheilijoilta kysytty palautteita, mm toive naisia huoltojoukkoihin

2. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ampumahiihdossa

• Tasa-arvoinen lajikulttuuri ja tasa-arvoiset harrastusmahdollisuudet 
kannustavat tyttöjä ja poikia lajin pariin

• Kaikille matala kynnys harrastaa ja yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet 

• Nollatoleranssi epäasiallisen käytökseen

3. Nuorten äänen kuuluvuus lajin toiminnoissa

• Nuorten odotusten huomioimien

• Lajin houkuttelevuus 

4. Hyvät havainnot ja käytännöt vakiinnutettava ensi tilassa

• Sääntöihin, pysyväisohjeisiin, koulutusmateriaaleihin, 

valmentajille, urheilijoille, seura- ja luottamusväelle  
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Projektin perustamisesta ja palautteista
Hallituksen ja ylimmän johdon sitoutuminen ja projektin käynnistäminen

➢Projektikatsaus joka kokouksessa (kiire ei koske tätä asiaa)

➢Projektityöryhmä, jota vetää hallituksen jäsen, työryhmälle autonominen asema

➢Projektille ”riippumaton asiantuntija ohjausryhmä” / uskottavuus

➢KV-Liiton kanssa tiivis yhteistyö alusta lähtien

Palautetta, muutamia:

➢Tulee kannustusta ja hyviä evästyksiä

➢Varauduttava päättäväisiin keskusteluihin ”epäilijöiden kanssa”

➢”Vähättelyä kosmeettisesta projektista” tulee myös  

urheilun ja liikunnan sisältä
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3. Tasa-arvotyön havaintoja ja tuloksia, mm:

➢ Urheilijoista xx % on kokenut syrjintää

• Valmentaja suosinut jotakin urheilija, hänet on sivuutettu tai vähätelty

➢Urheilijoista xx % on kokenut häirintää

• Ulkonäköä arvosteltu, valmentajan kommentti pahoittanut mielen,  painostava 
ilmapiiri harjoituksissa, urheilija kokenut kiusaamista muiden urheilijoiden taholta

➢Urheilijoista xx % on kokenut seksuaalista häirintää

• Sukupuolisesti vihjailevia elkeitä, ilmeitä, härskejä puheita, kaksimielisiä vitsejä,  
vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevia huomautuksia tai kysymyksiä 

• Painottuu seksuaalisen häirinnän lievimpiin muotoihin

➢SUEKin urheilulajeille tekemän tutkimuksen tulokset ovat                                         
linjassa ampumahiihdon tulosten kanssa.

epäkohtiin reagoitu ja reagoidaan



Tasa-arvotyön toimenpiteitä

➢ Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Liiton 60 v juhlaseminaarin teema

➢Syrjinnän ehkäisyyn aktiivisesti huomiota Liiton ja seurojen työssä
• Tasapuolinen kohtelu, ketään ei suosita, sivuuteta tai jätetä huomiotta

• Valmentajakoulutuksiin lisätään syrjintä ja häirintä –teemat

• Urheilijoille avoin tieto, kuinka toimia syrjintä/häirintä tilanteissa luottamuksellisesti

➢Häirinnän eliminointi ja aktiivinen valvonta 
• Mm. Sanallinen häirintä, härskit vitsit, jne melko yleisiä (valmentajat ja urheilijat)

• SUEKin tutkimus osoittaa, että ampumahiihdossa korostuu toisten urheilijoiden huoltajien, 
valmentajien ja vanhempien osalta tuleva sanallinen häirintä !!

➢Naisten osallistumisesta ampumahiihdon seuratoimintaan analyysi
• Naisille ilmaiset valmentajakoulutukset

• Sukupuolikiintiöt Liiton hallituksessa ja valiokunnissa,

myös pj:t (säännöt)
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Tasa-arvotyön toimenpiteitä   jatkuu

➢Urheilijoille ja valmentajille etukäteen dokumentoidusti valintakriteerit (www-sivut)

➢Alueelliset seurakäynnit – tasa-arvoasiat keskeisesti asialistalla

➢Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma uudistettu ”ajan tasalle”

➢Liiton strategiaan 2021-2026 tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkökulmat sisään 

➢Kansainvälinen tasa-arvo/yhteistyö, tj Pukki IBUn tasa-arvo työryhmässä  

➢Olympiakomitean syyskokouksessa tehtiin hyväksytty esitys OK:n

sääntöjen tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspykälien modernisoimiseksi 
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4. Tasa-arvotyössä haasteita riittää meillä kaikilla

➢Raha- ja resurssipäätöksissä läpinäkyvyys ja kriteerit (valvonta)
▪ Naisen ja miehen euron suhde urheilussa – keskustelu ei ole oikein edes alkanut!    
▪ Tarvitsemme urheiluun riippumattoman INTEGRITY – yksikön, omavalvonta ei enää riitä 

➢Olympiakomitea on keskiössä liikunnan ja urheilun linjausten ja koordinoinnin osalta 
▪ Millä painoarvolla linjaa ja koordinoi tasa-arvotyötä !
▪ Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiat eivät ole missään ohjausryhmässä – vai ovatko ?

➢Koulutuksiin osio tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, mm 
▪ Kaikissa valmentaja- ja vastaavissa koulutuksissa  
▪ Urheiluakatemioissa (NOV:t), valmennuskeskuksissa  
▪ Selkeät ja dokumentoidut linjaukset tasa-arvon toteuttamisesta         

→ VALVONTA (= organisaatiolla tulee olla johtamisjärjestelmä)

➢MIKSI TASA-ARVO ON TÄRKEÄÄ
❖ TUOTTAVUUS OPTIMOITUU
❖ SITOUTUMINEN JA TUNNESIDE TEKEMISEEN VAHVISTUU
❖ INNOVAATIOT JA  KEHITYS MAHDOLLISTUVAT
❖ yhdessä tekeminen vahvistuu, jne …
❖ SIILOT JA ”HV”-järjestelmät eliminoituvat
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Kiitos !
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Vastuullisuusklinikat keväällä 2021

23.3. klo 9-11.30 Ympäristötoimenpiteet ja ympäristöohjelman laatiminen

13.4. klo 12-14.30 Vastuullisuusohjelman käytäntöön vienti

8.6. klo 9-12 Ympäristöohjelman laatiminen

TBC Häirintävapaa urheilu

Kaikki klinikat ovat webinaareja. Ilmoittautuminen: olympiakomitea.fi/vastuullisuus



Antidopingohjelmien päivitys ja laajennus 

- WADAn Maailman antidopingsäännöstössä ja kansainvälisissä standardeissa 
vaatimuksia myös urheilujärjestöille – myös kansainvälisillä lajiliitoilla vaatimuksia

- SUEK tehnyt Antidopingohjemien kriteeristön helpottamaan liittoja toteuttamaan 
velvoitteensa

- Voimassa oleva kriteeristö, joka pohjalta ohjelmat tehty, perustuu vuoden 2015 
antidopingsäännöstöön

- Maailman antidopingsäännöstö 2021 ja uusi Kansainvälinen koulutusstandardi

- > Antidopingohjelmien kriteeristön päivitys

Laajennus:

- Lajiliiton tehtävät kilpailumanipulaation torjunnassa 

- Tehdään kriteeristö ja lisätään ohjelmiin

- Samantyyppiset tehtävät liitoille mm. säännöt, koulutus ja viestintä



Aikataulu ja pilottiliitot

- Aloitettiin joulukuussa 2020

- Kevät 2021
- Valmis kriteeristö
- Valmiit malliohjelmat

- Alkusyksy
- Kriteeristön ja ohjelmien esittely liitoille

- Syksy
- Ohjelmien päivittäminen ja laajentaminen
- SUEK kommentoi ohjelmia 
- Ohjelmien hyväksyminen esim. 

hallituksessa
- SUEK julkaisee saavutettavuusvaatimukset 

täyttävät ohjelmat sivuillaan

- Loppuvuosi 2022
- Ohjelmien ja niiden toteuttamisen arviointi

- Ampumaurheiluliitto

- Hiihtoliitto

- Palloliitto

- Salibandyliitto

- Sulkapalloliitto

- Voimisteluliitto

- Paralympiakomitea



PunaMusta kumppaninasi
Olympiakomitea, jäsenasiat 9.3.2021



PunaMusta Media Oyj

Kotimainen

yritysnäkyvyyden

moniosaaja

palveluksessasi

SERTIFIOITUA & 
VASTUULLISTA 
PALVELUA

700 
Konsernin henkilöstö

Konsernin liikevaihto

107 M€



PunaMusta lyhyesti

PunaMusta Oy on osa PunaMusta Media -konsernia.

Kotimainen media-alan ja graafisen teollisuuden 
toimija, joka työllistää Suomessa noin 700 alan parasta 
osaajaa. Konsernin liikevaihto on 107,4 miljoonaa 
euroa (2019). 

PunaMusta Media Oyj:n osake on 
listattuna NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 
26 prosentin omistusosuudella on 
Kauppahuone Laakkonen Oy.

Vastuullisuus toiminnan ytimessä. Vastuullisraportti 
julkaistiin 03/2019 osana konsernin taloudellista 
raportointia.

Valtiohallinnon puitesopimustoimittaja



Vastuullisuus on 
yhteinen asiamme

Tavoitteena vähentää toiminnan

hiilijalanjälkeä 20 % vuoteen 2025 mennessä

Ympäristömerkit ja sertifikaatit kertovat

vastuullisuudestamme

Energiatehokkuuden kehittäminen

Hiilineutraalit painotuotteet

Vastuullisraportti julkaistiin 03/2019 osana 

konsernin taloudellista raportointia.



Oulu

Joensuu

Ta  ere

 orssa

Vantaa

Monipuolista 
osaamista 
valtakunnallisesti



Toimimme kumppanina



Palvelumme

Ideasta suunnitteluun, 

suunnittelusta toteutukseen

Siksi PunaMusta.



Medialogistiikan kokonaispalvelu huolehtii 

kaikesta sisällöntuotannosta ja taittotöistä 

painoon sekä digitaaliseen julkaisemiseen. 

Sinä päätät, me toteutamme.

Medialogistiikka



Painopalvelut

Valtakunnan laajimmat ja laadukkaimmat 

painopalvelut. Kaikki mitä tarvitset 

painamiseen samasta paikasta nopeasti, 

kohdennetusti ja vastuullisesti.



Suurkuva- ja 
näkyvyyspalvelut

Yhdistämällä suurkuvaa ja digitaalisuutta 

vain mielikuvituksesi on rajana. Ratkaisut 

toteutamme suunnittelusta aina valmiin 

tuotteen asennukseen asti.



SmartHub-
brändiportaali

Erittäin monipuolinen digitaalisten 

työkalujen kokonaisuus brändin hallintaan 

yhdessä ja erikseen. Palvelu, joka tehostaa 

ja tuottaa lisäarvoa kaikkeen 

markkinoinnin tekemiseen.



Markkinointi-
logistiikka

Ketteryyttä ja kustannustehokkuutta 

markkinointiviestinnän tuotteiden 

hankintaan, valmistukseen, hallintaan ja 

logistiikkaan.



Asiakkaan analogisen aineiston 

muuttaminen sähköiseen muotoon. 

Asiakirjan elinkaarihallintaa. Osa 

digitalisaatiokehitystä.

Digitointipalvelut



Yhteyshenkilöt

Asiakkuudesta vastaava Timo Peltoniemi, 
timo.peltoniemi@punamusta.com;

Puhelin 010 2308 364

Tilaukset, tiedustelut, tarjouspyynnöt Anu 
Vuorensyrjä, anu.vuorensyrja@punamusta.com;

Puhelin 0400 207 731

Suunnittelu- ja taittopalvelut Kimmo Laitinen, 
kimmo.laitinen@punamusta.com;

Puhelin 044 322 5344

mailto:timo.peltoniemi@punamusta.com
mailto:anu.vuorensyrja@punamusta.com
mailto:kimmo.laitinen@punamusta.com


Missä voisimme olla avuksi?
Timo Peltoniemi, timo.peltoniemi@punamusta.com; p. 010 2308 364

mailto:timo.peltoniemi@punamusta.com


AJANKOHTAISET

• 5.11.2020



Liikasen työryhmä

Selvitys rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista valmistui 26.2.2021. 

OKM, STM, MMM ja VM asettivat ryhmän selvittämään, miten rahapelitoiminnan tuottojen 
vähenemiseen varaudutaan tulevina vuosina. 

Selvitysryhmän puheenjohtajana toimi Erkki Liikanen. Muita jäseniä olivat Liisa Hyssälä, Kalevi 
Kivistö, Osmo Soininvaara ja Ulla-Maj Wideroos.

Selvitysryhmän esitys on käytettävissä valmisteltaessa julkisen talouden suunnitelmaa (2022–
2025), josta valtioneuvosto päättää huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Selvityksessä tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa suomalaisen rahapelijärjestelmän 
kehittämistyölle.



Työryhmän raportin neljä vaihtoehtoista ratkaisua

• Edunsaajien rahoituksen 
taso jää vastaamaan 
tulevia rahapelituottoja

• Veikkauksen arvion 
mukaan tuottoja olisi 
vuosittain 700 miljoonaa 
euroa entisen miljardin 
euron sijaan

• Jokaisena vuonna tulee 
harkittavaksi rahapeli-
tuottojen laskun 
aiheuttama 
kompensaatiotarve ja 
mahdollinen 
lisärahoitusvaatimus

1 Pysytään nykyisessä 
järjestelmässä

2 Kertaratkaisu: siirto 
yleiskatteelliseen 
budjettiin saman tien

• Veikkauksen tuotto siirretään 
kokonaan yleiskatteelliseksi, 
eli korvamerkinnät poistuvat 

• Menot puolestaan tulevat 
normaalin budjettikäsittelyn 
piiriin, eli edunsaajien 
rahoitus siirretään yhdellä 
kertaa kehysriiheen 
päätettäväksi 

• Vaikka ratkaisu on budjetin 
kannalta selkeä, se tulisi 
aiheuttamaan huomattavia 
äkillisiä sopeutumisongelmia

3 Kokonaisuudistus 
vuoden 2024 alusta

• Käynnistetään valmistelutyö, 
jonka tarkoituksena on 
siirtää rahapelituotot yleis-
katteelliseen budjettiin, ja 
vastaavasti menokehyksiin 
otetaan vähintään sitä 
suuruusluokkaa olevat varat 

• Asian valmistelu alkaisi 
välittömästi lainsäädäntö-
muutosten osalta

• Ensisijaisesti uudistus viedään 
loppuun nykyisen eduskunnan 
aikana: toteutus mahdollista 
2024 alusta 

• Lopputuloksena 
rahapelituotot valtion 
budjettiin ja edunsaajat 
menokehyksiin

Työryhmän ensisijainen vaihtoehto

4 Osittaisuudistus (ns. 
siivousmalli): osa siirtyy 
yleiskatteellisiksi, osa 
jää rahapelituotoista
rahoitettaviksi

• Osalle edunsaajista ohjataan 
rahapelituottoja ja osa 
edunsaajista siirretään 
rahoitettavaksi valtion 
budjetista

• Hallitus joutuu päättämään 
erikseen, mitkä menoerät 
siirretään yleiskatteelliseen 
budjettiin, mikä saattaa 
edellyttää jakosuhdelain 
muutosta jokaisessa 
siirtymävaiheessa



KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun”:

• https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/

• Lasten ja nuorten toiminta 8-28.3.2021 koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen 
alueilla (sairaanhoitopiireissä):

• Yli 12-vuotiaiden (vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat) toiminta sisätiloissa, kun osallistujia on yli 10, ja ulkotiloissa, kun 
osallistujia on yli 50, keskeytetään viimeistään 8.3. kolmeksi viikoksi 28.3. asti.

• Toiminnassa on huomioitava, että tilapäisen tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa
valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia alueellisia ja paikallisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun
se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset


KIITOS! 


