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Esipuhe

S U K U P U O L T E N  T A S A - A R V O N  P A R A N T A M I N E N  L I I K U N N A S S A  J A  U R H E I L U S S A4

Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä tavoite niin Euroopan 
unionille kuin minulle henkilökohtaisesti. Euroopan unioni 
haluaa, että kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään 
mahdollisuuksiensa mukaan taustasta ja sukupuolesta riip-
pumatta. Liikunnassa ja urheilussakaan yhtään naista tai 
tyttöä ei pidä jättää jälkeen.

Liikunnan ja urheilun on oltava kaikkien saatavilla, sillä 
se parantaa fyysistä kuntoa ja mielenterveyttä, vahvistaa 
immuunijärjestelmää, rikastaa ihmisten elämää ja vaikuttaa 
myönteisesti yhteiskuntaan. Liikunta ja urheilu on yksi 
tärkeimmistä keinoista ehkäistä liikalihavuutta ja epäterveel-
lisiä elämäntapoja Euroopassa. Eurooppalaiset eivät vielä-
kään liiku tarpeeksi, ja tilanne on huonontunut entisestään 
koronaviruspandemian aikana. Liikunnan ja urheilun harrasta-
minen on siten nyt entistäkin tärkeämpää. Tilastot osoittavat, 
että valitettavasti miehet liikkuvat naisia enemmän. Naisjoh-
tajat ovat liikunta- ja urheilualalla vielä vähemmistössä, ja 
heillä on liian paljon esteitä. Naisten osuus Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden liikunta- ja urheilujärjestöjen päätöksenteki-
jöistä on keskimäärin vain 14 prosenttia. Naisurheilijat altis-
tuvat myös sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, mikä ei ole 
hyväksyttävää. Ongelman laajuus tulee vahvasti esille uusim-
massa tutkimuksessa, ja on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin 
naisten suojelemiseksi ja voimaannuttamiseksi urheilualalla.

Entisistä korkean tason urheilijoista, poliitikoista, euroop-
palaisten ja kansainvälisten urheilujärjestöjen jäsenistä sekä 
arvostetuista tutkijoista koostuva sukupuolten tasa-arvoa 
liikunnassa ja urheilussa käsittelevä korkean tason työryhmä 
on laatinut suosituksia, joilla voidaan edistää tyttöjen ja 
naisten osallistumista liikuntaan ja urheiluun, naisten toimi-
mista valmentajina ja osallistumista päätöksentekoproses-
seihin ja naisurheilusta raportointia tiedotusvälineissä sekä 
ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

 Suositukset ja ehdotukset konkreettisista toimista 
on kohdistettu Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille sekä 
kansainvälisille ja kansallisille urheiluorganisaatioille. On 
tärkeää yhdistää voimamme ja tehdä kaikkemme suku-
puolten tasa-arvon parantamiseksi liikunnassa ja urheilussa 
koko Euroopassa. Olen henkilökohtaisesti erittäin sitoutunut 
tekemään työtä naisten voimaannuttamiseksi ja esteiden 
poistamiseksi, jotta he voisivat toteuttaa itseään täysimää-
räisesti – ei pelkästään pelaajina, vaan myös kapteeneina, 
valmentajina ja johtajina.

Kyseinen raportti on arvokas tuki poliittiseen keskuste-
luun. Kehotan kaikkia liikunta- ja urheilualan sidosryhmiä 
hyödyntämään sitä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi 
liikunnassa ja urheilussa.

Mariya Gabriel
Innovoinnista, 
tutkimuksesta, kulttuurista, 
koulutuksesta ja 
nuorisoasioista vastaava 
Euroopan komission jäsen
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Puheenjohtajan 
viesti

Kaikki urheilunystävät tietävät, miten käy tärkeän ottelun 
alla: yhtäkkiä kaikista tulee ”urheilijoita” ja ”valmentajia”, 
jotka kommentoivat urheilusuorituksia television äärellä tai 
stadionilla. Meidän on tuettavia kaikkia urheilunystäviä, jotka 
haluavat lajiensa parasta. Vain näin voimme olla voittaja-
joukkue ja tehdä liikunnasta ja urheilusta tasa-arvoisempaa 
naisille ja tytöille. Naisten ja miesten tasa-arvo on ollut yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista sen perustamisesta 
saakka. Naisten osallistuminen liikuntaan ja urheiluun ja 
heidän tasa-arvoinen kohtelunsa kaikilla tasoilla on yksi 
Euroopan komission tärkeimmistä painopisteistä, mutta 
sukupuolten tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää.

Liikunnassa ja urheilussa on kyse saavutuksista ja 
sinnikkyydestä, parhaana ja nopeimpana olemisesta sekä 
toisten tai itsensä kanssa kilpailemisesta. Vaikka voiton-
tavoittelu on urheilussa tärkeässä osassa, on ala epäta-
sa-arvon torjunnassa kuitenkin alisuoriutuja. Tarvitaan siis 
johtajuutta ja kiireellisiä uudistuksia. Komission jäsen Gabriel 
on osoittanut erinomaista johtajuutta ja sitoutumista suku-
puolten tasa-arvoon. Hän perusti joulukuussa 2020 suku-
puolten tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa käsittelevän 
korkean tason työryhmän, johon hän nimitti 15 jäsentä. 
Työryhmän työ alkoi helmikuussa 2021 ja päättyi joulu-
kuussa 2021. Eri jäsenvaltioista tulevien asiantuntijoiden 
joukossa on niin naisia kuin miehiä. Jäsenet ovat entisiä 
urheilijoita, tutkijoita tai korkeakoulujen edustajia, poliitikkoja 
sekä urheiluorganisaatioiden, kansainvälisten keskusjärjes-

töjen, olympiakomiteoiden ja naisasialiikkeen jäseniä. Kaikki 
ovat omistautuneita sukupuolten tasa-arvon parantamiseen 
liikunnassa ja urheilussa. Koronaviruspandemian vuoksi 
työskentelimme verkossa. Tapaamisiin oli kutsuttu myös 
asiantuntijoita, tutkijoita ja toimijoita, jotka kertoivat alan 
tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä. Jokaisen tapaamisen 
jälkeen järjestettiin työkokouksia, joissa aiheita syvennettiin 
ja joissa laadittiin suosituksia.

Minulla on nyt ilo esitellä korkean tason työryhmän 
raportti, joka syntyi kahden toimittajamme Nicolas Delormen 
ja Kolë Gjeloshajin ja kaikkien muiden jäsenten yhteistyössä: 
Claudia Bokel, Marisol Casado, Sanda Corak, Sarah Gregorius, 
Marijke Fleuren Van Walsem, Terhi Heinilä, Sarah Keane, 
Dominique Monami, Christa Prets, Sarah Townsend, Tine 
Vertommen, Bogdan Wenta ja allekirjoittanut. Suuret kiitokset 
myös kaikille asiantuntijoille, Euroopan komissiolle, neuvon-
antajille sekä monille puhujille ja organisaatioille tuesta ja 
panoksesta.

Meidän on autettava urheilunystäviä, urheilijoita, 
valmentajia, johtajia ja poliittisia päättäjiä luomaan ”tasa-
arvon joukkue” ja tekemään liikunnasta ja urheilusta tasa-ar-
voisempaa naisille ja tytöille. Voitte antaa oman panoksenne 
ottamalla suositukset käyttöön omissa organisaatioissanne. 
Vain joukkueena, joka toimii raportissa esitettyjen suositusten 
ja toimien mukaisesti, voimme voittaa ja lunastaa unionin 
lupauksen sukupuolten tasa-arvosta. Liity joukkueeseen!

Emine Bozkurt
Sukupuolten tasa-arvoa 
liikunnassa ja urheilussa 
käsittelevän korkean  
tason työryhmän 
puheenjohtaja



6 S U K U P U O L T E N  T A S A - A R V O N  P A R A N T A M I N E N  L I I K U N N A S S A  J A  U R H E I L U S S A

Johdanto

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin (EU) 
perusperiaatteita. Perustamissopimuksiin kirjattua periaa-
tetta viedään EU:ssa aktiivisesti eteenpäin – viimeksi suku-
puolten tasa-arvostrategian 2021–2025 avulla. Strategian 
tavoitteena on, että naiset ja miehet, tytöt ja pojat ovat 
kaikessa moninaisuudessaan vapaita elämään itse valit-
semallaan tavalla, heillä on yhtäläiset mahdollisuudet 
menestyä ja he voivat osallistua tasa-arvoisesti eurooppa-
laiseen yhteiskuntaan ja johtaa sitä.

Tähän mennessä ”Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja 
urheilussa – strategisia toimenpide-ehdotuksia 2014–2020” 
on jo johtanut saavutuksiin, mutta uudistusten tahtia on 
nopeutettava. Ensinnäkin sukupuolten tasa-arvon periaate on 
nyt mukana kaikissa urheilualan Erasmus+-ohjelmasta rahoi-
tetuissa toimissa, ja naisurheilua tukeviin hankkeisiin kannus-
tetaan aktiivisesti. Toiseksi EU pyrkii tällä alalla lisäämään 
tietoisuutta erityisesti tutkimusten ja keskustelujen kautta. 
Tästä yhtenä esimerkkinä on hyvän hallintotavan asiantun-
tijaryhmä komissiossa. Lisäksi on olemassa aloitteita, kuten 
EU:n urheilualan #BeInclusive-palkinto, joka myönnetään 
vuosittain organisaatioille, jotka pyrkivät liikunnan ja urheilun 
avulla parantamaan sosiaalista osallisuutta sekä myös suku-
puolten tasa-arvoa.

Komission jäsen Gabriel perusti vuonna 2020 asian-
tuntijaryhmän, jonka tavoitteena oli keskustella tulevaisuu-
desta ja ehdottaa Euroopan komissiolle, EU:n jäsenvaltioille ja 
urheiluorganisaatioille tulevia toimia sukupuolten tasa-arvon 
parantamiseksi liikunnassa ja urheilussa. Asiantuntijoiden työ 
johtaa konkreettisiin toimiin niin paikallisella ja kansallisella 
kuin Euroopan tasolla.

Tämä raportti on sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa 
ja urheilussa käsittelevän korkean tason työryhmän työn 
tulos. Korkean tason työryhmän 15 jäsentä nimitettiin joulu-
kuussa 2020. Työryhmän työ alkoi helmikuussa 2021 ja 
päättyi joulukuussa 2021. Tapaamisissa keskityttiin asian-
tuntijoiden määrittelemiin kuuteen osallistamisen osa-aluee-
seen. Tutkijat ja toimijat kertoivat tutkimustensa tuloksista 
ja jakoivat hyviä käytäntöjä. Jokaisen tapaamisen jälkeen 
järjestettiin työkokouksia, joissa esityksiä käytiin läpi ja joissa 
laadittiin suosituksia.
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Raportti jakaantuu kahteen osaan. Lopusta löytyvät 
lähdeluettelo ja liitteet, kuten muun muassa luettelo esimerk-
kihankkeista. Ensimmäisessä osassa käsitellään kaikkiin 
pääteemoihin liittyviä aiheita. Toisessa osassa syvennytään 
tärkeimpiin temaattisiin osa-alueisiin, ja osa jakaantuu 
edelleen kolmeen osaan: nykytilanteen esittely tieteen sekä 
hallitustenvälisten organisaatioiden laatimien mallien näkö-
kulmasta, suositukset ja toimenpide-ehdotukset sidosryh-
mille ja erityisesti Euroopan komissiolle, EU:n jäsenvaltioille 
sekä ruohonjuuritason urheiluliitoille ja -organisaatioille.

Liikunta ja urheilu ovat äärimmäisen tärkeitä niin yhteis-
kunnan kuin yksilöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin 
kannalta. Työryhmän jäsenet toivovatkin, että liikunta ja 
urheilu sisällytettäisiin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin 
julkisiin politiikkoihin, koska sukupuolten tasa-arvo on jo 
sisällytettävä liikuntaa ja urheilua koskeviin politiikkoihin. 
Kyseisessä raportissa on huomioitu

”Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa – 
strategisia toimenpide-ehdotuksia 2014–2020” -raportti 
sekä Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelma vuosiksi 
2021–2024. Raportissa myös tuetaan sukupuolten tasa-ar-
vostrategian kaksitahoista toimintamallia, jossa sukupuolten 
tasa-arvoa edistäviä toimia tuetaan integroimalla sukupuo-
linäkökulma entistä vahvemmin kaikkiin EU-politiikkoihin 
ja -aloitteisiin1. Lisäksi huomioon on otettu sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
EU:n ulkoisissa toimissa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 
2021–20252.

Raportti on tiivis yhteenveto korkean tason työryhmän 
tavoitteesta laatia toimenpiteitä, joita toteutetaan laajasti 
pitkän aikavälin vaikutusten aikaansaamiseksi. Jäsenten 
mukaan täytäntöönpanoa on nopeutettava selkeästi määri-
teltyjen ja budjetoitujen toimintasuunnitelmien perusteella. 
Kaikki sidosryhmät osallistuivat 2010-luvulla tutkimuksiin, 
joissa selvitettiin naisten asemaa liikunnassa ja urheilussa 
ja kehitettiin teknisiä työkaluja, kuten muun muassa suku-
puolitietoinen budjetointi. On ensisijaisen tärkeää, että 
sidosryhmät toteuttavat pitkän aikavälin toimet omilla 
asiantuntija-aloillaan mahdollisimman nopeasti. Kaikkiin 
toimiin pitää sisällyttää sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa 
ja urheilussa koskeva politiikka yhtenä hyvän hallintotavan 
kriteerinä, jonka pitää olla myös kaikkien tarjousten ehtona. 
Sidosryhmien aloitteet tällä alueella ovat moninkertaistuneet. 
Työryhmä painottaa, että aloitteiden vaikutuksia pitää arvi-
oida ja niistä pitää kerätä tietoa, jotta naisten osallistamista 
urheilualalla koskevat määrälliset ja laadulliset tavoitteet 
voidaan saavuttaa.

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
2 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-

2020-17-final_en.pdf

 Työryhmän jäsenet keskittyivät käytännön toimiin 
paikallistasolla. Julkisviranomaiset ja urheilujärjestöt ovat 
käynnistäneet monia aloitteita korkeimmalla tasolla ja 
erityisesti kansainvälisesti, mutta valistusta, tietoisuutta, 
seurantaa, arviointia ja tukea pitää lisätä myös ruohonjuu-
ritasolla. Jäsenet huomasivat, että suuri osa merkittävistä 
raporteista ja suosituksista on ollut saatavilla jo useita 
vuosia, mikä osoittaa ongelman nousseen tietoisuuteen 
laajemmin jo 2010-luvun alussa. Nämä lähteet ovat edel-
leen ajankohtaisia. Jäsenet suosivat siten käytännönläheistä 
lähestymistapaa, jota tuetaan asianmukaisilla työkaluilla ja 
asiantuntemuksella (laaja-alaiset aiheet) sekä jakamalla 
laajalti tietoa kaikille ryhmille. Näin varmistetaan, että 
raportti on kaikkien kannalta olennainen.

Sukupuolten tasa-arvosta liikunnassa ja urheilussa on 
olemassa lukuisia aloitteita, tutkimuksia ja julkaisuja, ja 
sen edistämiseen osallistuu runsaasti eri toimijoita. Tämä 
mahdollistaa yhteisten käytäntöjen tunnistamisen jokaiselle 
teemalle sekä tehokkuuden maksimoinnin. Valitut kahdeksan 
laaja-alaista aihetta nousivat esille toistuvasti, kun eri 
teemoja työstettiin. Ne ovat olennaisia kaikkien kuuden osal-
listamista koskevan temaattisen painopisteen osalta, joten 
päätimme painottaa niitä kahdesta syystä. Ensinnäkin ne 
ovat ensisijaisen tärkeitä toimien kehittämiseksi ja täytän-
töönpanemiseksi temaattisilla painopistealoilla. Toiseksi 
tämä antaa jäsenille mahdollisuuden keskittyä uusiin ja 
tarkempiin lähteisiin erityisesti tieteen alalta.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
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Laaja-alaisten aiheiden määritteleminen tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella uusia kehityssuuntauksia ja 
tunnistaa tarpeita sukupuolten tasa-arvopolitiikkojen täytän-
töönpanossa. Näin mukaan saadaan myös muun muassa 
seuraavat aiheet: ”Miehet liittolaisina”, ”Intersektionaalisuus” 
ja ”Sukupuolten tasa-arvokoordinaattorien” tarve.

Laaja-alaiset aiheet ovat: 

• sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

• intersektionaalisuus

• sukupuolitietoinen budjetointi/rahoitus

• politiikan seuranta, arviointi ja tutkimus

• koulutus

• viestintä

• sukupuolten tasa-arvokoordinaattorit

• miehet liittolaisina.

Kuusi osallistamista koskevaa temaattista 
painopistettä ovat olennaisempia erityisesti 
julkisviranomaisille ja urheilujärjestöille:

• osallistaminen

• valmennus ja toimihenkilöinä toimiminen

• johtajuus

• liikunnan ja urheilun yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset näkökohdat

• näkyvyys tiedotusvälineissä

• sukupuoleen perustuva väkivalta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on julkaistu monia 
raportteja naisten roolista, osallistumisesta ja vaikutuksesta 
liikunta- ja urheilualalla. Ne voivat auttaa integroimaan naisia 
alalle tehokkaammin ja nopeammin. Naisten voimaannutta-
minen etenee. Naiset ovat ottamassa isomman roolin johto-
tehtävissä, heidän näkyvyytensä paranee, terveellisempi ja 
turvallinen ympäristö tarjoaa heille parempaa suojaa, syrjintä 
ja ennakkoluulot ovat vähentyneet ja he osallistuvat liikun-
taan ja urheiluun entistä säännöllisemmin ja valvotummin. 
Lähestymistapoja arvioidaan hyvän hallinnoinnin ja hallin-
totavan näkökulmasta, minkä lisäksi arvioinnissa otetaan 
huomioon niiden vaikutukset kansanterveyteen sekä fyysi-
seen ja henkiseen hyvinvointiin..

Haasteena on ohjata erityisesti nuoria oppimisen tielle 
sekä edistää voimaannuttamista jäsennellysti ja laajalla 
skaalalla. Pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa liikuntaan 
ja urheiluun osallistuvien naisten määrää. Lisäksi ihmisten 
olisi voitava panostaa liikuntaan ja urheiluun kaikilla tasoilla 
poliittisesta aina tekniselle tasolle. Julkisten viranomaisten 
pitäisi asettaa tukensa ehdoksi sukupuolten tasa-arvonäkö-
kulman huomioiminen. Käyttöön pitäisi ottaa kaikki toimijat 
osallistavia seuranta- ja tukimekanismeja, ja hallinnolliset 
toiminnot (mm. budjetti, henkilöstöhallinto, verkostointi, 
viestintä) tulisi järjestää niin, että varmistetaan julkisten 
viranomaisten ja muiden sidosryhmien määrittelemien 
tavoitteiden saavuttaminen. Viestintätoimia on lisättävä, 
jotta nuoret naiset ymmärtäisivät paremmin, että liikunnan ja 
urheilun kautta he voivat saada vaikutusvaltaa ja kokemusta 
sekä vahvistaa itseluottamustaan,

Tavoitteena on, että niin paikallisen kuin kansainvälisen 
tason organisaatiot sisällyttävät sukupuolten tasa-arvonäkö-
kulman toimintoihinsa ja että kaikki organisaatioissa toteut-
tavat näitä politiikkoja. Erityisesti pitäisi panostaa olennaisten 
raporttien laajaan jakeluun.

Lisäksi on keskityttävä koululiikuntaa täydentävään 
liikuntaan lapsuudesta alkaen kehittämällä erityisesti liik-
kumismahdollisuuksia kouluissa, joissa koululiikuntaan 
osallistuminen on pakollista. Näin liikuntatunneilla voidaan 
helpommin jakaa tietoa koulujen ulkopuolisista liikunta- ja 
urheilumahdollisuuksista ja -seuroista, joita vetävät pätevät 
ja kokeneet henkilöt.

Tulevina vuosina on saavutettava viimeisen kymmenen 
vuoden aikana asetetut tavoitteet. Kaikilla liikunta- ja urhei-
lutasoilla on myös otettava käyttöön seuranta- ja tukime-
kanismeja. Tämän on oltava ruohonjuuritason toimijoiden 
täytäntöönpanon vuosikymmen. Koulutukseen panostamalla 
voidaan muuttaa asenteita ja käytäntöjä niin koululiikun-
nassa kuin liikunta- ja urheiluseuroissa. Vastuuasemaan 
pääsemismahdollisuuksia on myös lisättävä symbolisesta 
osallistumisesta todelliseen johtamiseen. Toimet ovat tehok-
kaita vain, jos hankkeet ovat yhdenmukaisia. Tämä onnistuu 
asiantuntijoiden arvioinnin kautta sekä tekemällä yhteistyötä 
tiedeyhteisön kanssa laajan tietojenkeruun ja -analysoinnin 
varmistamiseksi. Näin mahdollistetaan asianmukaiset 
monialaiset toimet eri osallistumismuodoille ja kohderyh-
mille niin, että käytössä on enemmän tietoa viimeisimmistä 
kehityssuuntauksista.



9

Monialaiset kriteerit ja  
laaja-alaisia suosituksia

Kuuden temaattisen painopisteen suhteen on tärkeää 
muistaa kahdeksan laaja-alaista suositusta. Jokaisen 
temaattisen painopisteen kohdalla osa suosituksista tai 
”etenemisehdotuksista” liittyy suoraan näihin laaja-alaisiin 
suosituksiin.

1. Sukupuolinäkökulman  
valtavirtaistaminen

Kaikkien suurimpien sidosryhmien (erityisesti urhei-
luorganisaatioiden) on sovellettava sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista edistävää lähestymistapaa, jotta vaiku-
tukset ovat kattavia, integroituja, jäsenneltyjä ja pitkäaikaisia. 
Euroopan tason teksteissä suositellaan sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen sisällyttämistä liikunta- ja urheilutoi-
mintaan3, joten (erityisesti kansallisen ja paikallisen tason) 
urheiluorganisaatioiden on toteutettava johdonmukaisemmin 
tätä lähestymistapaa.

3 Neuvoston päätelmät, annettu 18 päivänä marraskuuta 2010, 
urheilun asemasta aktiivisen sosiaalisen osallisuuden lähteenä ja 
edistäjänä, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX-
:52010XG1203(04).

 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. helmikuuta 2012 urheilun 
eurooppalaisesta ulottuvuudesta (2011/2087(INI)), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52012IP0025.

 Neuvoston päätelmät, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, sukupu-
olten tasa-arvosta urheilussa, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FI/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09).

 Tässä raportissa on tarkoitus 
tuoda esille, miten kaikkia koskevilla 
erityisillä toimilla voidaan todella 
edistää sukupuolten tasa-arvoa 
liikunnassa ja urheilussa. Tärkeintä 
on tunnistaa, että urheilun 
perinteiset säännöt ja rakenteet on 
luotu alun perin miehiä varten ja 
että sukupuolten tasa-arvo pitäisi 
sisällyttää kaikkiin urheilua koskeviin 
politiikkoihin ja strategioihin.”

Sarah Keane
Swim Irelandin 
toimitusjohtaja 
ja Irlannin 
olympiakomitean 
ensimmäinen 
naispuheenjohtaja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010XG1203(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010XG1203(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09)
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Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) määrittelee suku-
puolinäkökulman valtavirtaistamisen sukupuolinäkökulman 
sisällyttämisenä politiikkojen, sääntelytoimien ja meno-ohjel-
mien valmisteluun, suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seuran-
taan ja arviointiin tavoitteena edistää naisten ja miesten 
tasa-arvoa ja torjua syrjintää.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
urheilussa voi toteutua kolmitahoisena 
lähestymistapana4: 

• Sukupuoli on laaja-alainen teema, ja 
sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkien 
hankkeiden/ohjelmien analysointiin, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

• Kehitetään erityisiä sukupuoliohjelmia 
ja -aloitteita/-budjetteja tiettyjen 
sukupuoliasioiden edistämiseksi.

• Nostetaan esille organisaatioita, jotka ovat ottaneet 
sukupuolinäkökulman huomioon menettelyissään, 
henkilöstön koulutuksessa, budjeteissaan, 
kumppanuuksissaan, organisaatiokulttuurissaan 
ja yhtäläisten mahdollisuuksien politiikassaan.

Sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa vain, jos 
sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikissa urheiluun 
liittyvissä toiminnoissa, politiikoissa ja rakenteissa. Julkis-
ten viranomaisten ja urheiluorganisaatioiden on sisälly-
tettävä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikkiin 
viiteteksteihinsä.

2. Intersektionaalisuus

Vaikka tässä toimintasuunnitelmassa keskitytään 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoon, intersektionaalinen 
lähestymistapa sukupuoleen on ensisijaisen tärkeä. Intersekti-
onaalisuuden kautta voidaan tarkastella sitä, miten yhteenkie-
toutuneet valtajärjestelmät vaikuttavat yksilöiden kokemuksiin 
ja luovat epätasa-arvoa5. Sen mukaan identiteettiin perus-
tuvaa eriarvoisuutta, kuten seksismiä, rasismia ja homofobiaa, 
ylläpitävät moninaiset toimintamallit tukevat toinen toisiaan6. 
Yksilöiden kokemuksissa eriarvoisuuden eri muodot risteävät 
intersektioissa – sukupuoli, rotu / etninen tausta, seksuaalinen 
suuntautuminen, sosioekonominen asema jne.7.

4 Sever, C., Gender and Sport: Mainstreaming Gender in Sports Projects. 
(toim.) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). 2005.  
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__gen-
der_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf

5 Collins, P. H., ”Intersectionality’s definitional dilemmas”, Annual review 
of sociology, 41, 2015, s. 1−20.

6 Collins, P. H., ”Toward a new vision: Race, class, and gender as cate-
gories of analysis and connection”, Race, Sex & Class, 1993, 25−45.

7 Lim, H., Jung, E., Jodoin, K., Du, X., Airton, L. & Lee, E. Y., ”Operational-
ization of intersectionality in physical activity and sport research: A 
systematic scoping review”, SSM-population health, 2021, 100808.

 Minusta on todella tärkeää, 
että korkean tason urheilujohtajat 
sitoutuvat vahvasti kaikilla tasoilla 
sukupuolten tasa-arvoon kaikessa 
toiminnassaan. Tämä edellyttää 
muutosta niin johtamistavoissa kuin 
-rakenteissa. Urheiluorganisaatioilla 
on oltava rohkeutta ja halua panostaa 
jatkuvasti sukupuolten tasa-arvoon 
ja moninaisuuteen, tukea naisten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä 
päättäviin asemiin ja valmentajiksi 
sekä torjua seksuaalista häirintää ja 
väkivaltaa urheilussa. Tiedotusvälineillä 
on merkittävä rooli, ja tältä osin viime 
aikoina on nähty hyvää edistystä.”

Intersektionaalinen lähestymistapa auttaa meitä ymmär-
tämään, miksi moneen marginaaliseen ryhmään kuuluvien 
osuus urheiluun osallistuvista on paljon matalampi kuin 
dominoiviin ryhmiin kuuluvien. Sama koskee kaikkia muita 
raportissa käsiteltäviä toiminnan muotoja (mm. valmennus 
ja toimihenkilöinä toimiminen, johtajuus, yhteiskunnallinen 
tasa-arvo, näkyvyys tiedotusvälineissä ja sukupuoleen perus-
tuva väkivalta). Urheilumaailma ja urheiluorganisaatiot ovat 
edelleen hyvin valkoisia, miehisiä ja heteronormatiivisia. 
Mustien naisten ja hlbtiq+-urheilijoiden kokemuksia eriar-
voisuudesta voidaan ymmärtää paremmin, mikäli huomioon 
otetaan intersektionaalisuus eikä tilannetta tarkastella vain 
yhden identiteetin näkökulmasta. Suosittelemme siten sisäl-
lyttämään sukupuolten tasa-arvopolitiikkoihin myös inter-
sektionaalisen lähestymistavan (ottaen siis huomioon myös 
mm. rodun, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautumisen).

Terhi Heinilä
Pääsihteeri,  
Naisjärjestöjen  
Keskusliitto

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__gender_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__gender_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf
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 Tarvitsemme voittajatiimin, jotta 
urheilusta tulee tasa-arvoisempaa 
naisille ja tytöille ja jotta kaikkien 
EU:n kansalaisten hyvinvointia ja 
turvallisuutta voidaan parantaa. 
Täytetään stadion ja pelataan kaikki 
yhdessä, poliittisista päättäjistä aina 
ruohonjuuritason toimijoihin, komission 
jäsenestä aina kentällä toimivaan 
vapaaehtoiseen. Vain joukkueena ja 
korkean tason työryhmän suosituksia 
ja toimintaehdotuksia noudattaen 
voimme voittaa ja tehdä unionista 
tasa-arvoisen. Liity joukkueeseen!”

3.  Sukupuolitietoinen  
budjetointi/rahoitus

Kokemus osoittaa, että minkä tahansa politiikan pitkä-
kestoisuus ja eteneminen riippuu asianmukaisesta rahoi-
tuksesta, budjetoinnista ja kyvystä mobilisoida resursseja. 
Sääntelyllä pitäisi varmistaa kasvua, kehitystä ja jatkuvuutta 
edistävä hankebudjetointi kaikille sidosryhmille. Sidosryhmät 
ovat moninaisia ja investointeja on tarpeen lisätä, jotta 
voidaan korjata naisurheilun rahoituksen puutteet. Tällä 
hetkellä jopa 70 prosenttia saatavilla olevista resursseista 
menee poikien ja miesten urheiluun8. On siten ensisijaisen 
tärkeää ottaa huomioon sukupuolinäkökulma budjettien 
laatimisessa, suunnittelussa, hyväksymisessä, täytäntöön-
panossa, seurannassa, analysoinnissa ja tilintarkastuksessa9.

Euroopan parlamentti on tuonut esille sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehittämistarvetta vuosina 2015−2017. On 
välttämätöntä, että sekä julkiset viranomaiset että urhei-
luorganisaatiot kohdistavat osan budjetistaan sukupuolten 
tasa-arvoon urheilussa toimintaan osallistuvien naisten 
lukumäärästä riippumatta. On myös varmistettava, että 
urheilu otetaan mukaan olemassa olevien sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkojen (esim. sukupuolten tasa-arvon edis-
tämistä ja naisten vaikutusvallan lisäämistä EU:n ulkoisissa 
toimissa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2021–2025 tai 
OECD:n sukupuolten tasa-arvokehys) investointiohjelmiin ja 
että tästä tulee pakollista tulevissa politiikoissa. Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kaikilla EU-kielillä10 saatavilla oleva 
sukupuolitietoisen budjetoinnin työkalupakki voi auttaa 
tavoitteen saavuttamisessa.

Kaikkien urheiluorganisaatioiden (ja näiden sidosryh-
mien) olisi kohdennettava osa operatiivisesta budjetistaan 
sukupuolten tasa-arvopolitiikkojen ja -toimien kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon. Julkisen rahoituksen jatkuvuus on ensi-
sijaisen tärkeää kyseisten politiikkojen kehittämisessä (ja 
pitkän aikavälin toteutettavuudessa).

Merkittävä osa kaikista julkisista varoista on myönnet-
tävä vain sillä ehdolla, että konkreettisia toimia toteutetaan. 
Alustavan kustannusarvioinnin, kustannus-hyötyanalyysin, 
poliittisen arvion ja hankkeiden priorisoinnin jälkeen voidaan 
tehdä alustava toteutettavuuspäätös. On suositeltavaa, että 
julkiset viranomaiset edistävät OECD:n sukupuolitietoisen 
budjetoinnin ohjelman toteuttamista.

8 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
9 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
10 https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit

4. Politiikan seuranta, arviointi  
ja tutkimus

Sukupuolten tasa-arvopolitiikkojen seuranta ja arviointi 
sekä tieteellinen tutkimus on sisällytettävä kaikkiin toimiin. 
Politiikoissa on oltava mahdollisuus tehdä toimiin sopeu-
tuksia, joilla varmistetaan asteittainen pitkän aikavälin 
muutos. Politiikkoja on jatkuvasti sopeutettava paikallisten 
tilanteiden ja erityisten toimintaympäristöjen muutoksiin. 
Toimien suunnitteluvaiheessa eri organisaatiotasojen on 
selkeästi määriteltävä seurannassa, arvioinnissa ja tiedon-
keruussa käytetyt menetelmät.

Seuranta on yhä useammin pakollinen osa julkisia poli-
tiikkoja. UN Women määrittelee sen seuraavasti: ”Seuranta 
on järjestelmällinen prosessi tietojen keräämiseksi, analy-
soimiseksi ja käyttämiseksi, jotta voidaan seurata ohjelman 
etenemistä kohti tavoitteita ja ohjata hallinnollisia päätöksiä... 
Seurantaa tehdään ohjelman alettua ja koko ohjelman 

Emine Bozkurt 
Sukupuolten tasa-arvoa 
urheilussa käsittelevän 
korkean tason työryhmän 
puheenjohtaja

https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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täytäntöönpanon ajan. Seurantaa kuvataan joskus prosessin 
tai suorituksen arviointina tai formatiivisena arviointina. Osa 
arviointia ovat palaute, opittujen asioiden arviointi, siirty-
misen tasot ja tulokset.”

OECD keskittyy politiikkojen seuranta- ja 
arviointijärjestelmien tukemisessa kolmeen pilariin:

• institutionaalisten puitteiden rakentaminen 
oikeiden lainsäädännöllisten, toimintapoliittisten 
ja organisatoristen toimien toteuttamiseksi ja 
julkisten politiikkojen vaikuttavuuden tukemiseksi

• näytön hyödyntämisen ja politiikkojen 
seurannan ja arvioinnin käytön edistäminen 
panostamalla osaamiseen julkisella 
sektorilla ja poliittisiin prosesseihin sekä 
tukemalla sidosryhmien osallistamista

• politiikkojen seurannan ja arvioinnin laadun 
edistäminen esimerkiksi kehittämällä suuntaviivoja, 
panostamalla valmiuksien kehittämiseen sekä 
jälkiarvioinnin ja valvontamekanismien kautta.

Tiedonkeruu on olennainen osa näitä lähestymistapoja. 
Tutkijoiden on oltava mukana, jotta tietoja kerätään ja analy-
soidaan säännöllisesti toimien sopeuttamiseksi. Tiedonke-
ruun on oltava järjestelmällistä, jatkuvaa ja pakollista, ja 
tiedonkeruuseen on kohdennettava rahoitusresursseja. Kaik-
kien sidosryhmien on rakennettava oikeudelliset ja tekniset 
ympäristöt ja prosessit, jotka mahdollistavat pääsyn tietoon, 
sekä tukialustat ja -työkalut. Verkossa oleva avoin data on 
ensisijaisen tärkeää jatkuvan seurannan ja arvioinnin varmis-
tamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon tieteellisen tutkimuksen 
edistämiseksi. Yhteistyö koulutuslaitosten, kuten korkea-
koulujen, kanssa on myös erittäin suositeltavaa.

Lopuksi on myös seurattava ja arvioitava kaikkien suosi-
tusten ja toimien täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten suosittelemme, että perustetaan pysyvä sukupuolten 
tasa-arvoon urheilussa keskittyvä korkean tason työryhmä.

5. Koulutus

Koulutuksen ja valistuksen tukivälineiden on oltava olen-
nainen osa suositusten pohjalta toteutettavien sukupuolten 
tasa-arvoa edistävien toimintasuunnitelmien, strategioiden 
ja toimien täytäntöönpanon kaikkia vaiheita. Ne ovat ensisi-
jaisen tärkeitä, jotta voidaan jakaa tietoa tieteen uusimmista 
tuloksista, oppia uusia käytäntöjä ja perustella politiikkoja. 
Koulutusta ja valistusta on tarjottava kaikille strategisille 
sidosryhmille asianmukaisella tavalla ja sopivassa muodossa. 
Tavoitteena on tukea täytäntöönpanoa kertomalla suku-
puolten tasa-arvopolitiikkojen merkityksestä ja vaikutuksesta. 
Näin varmistetaan, että kaikki tärkeimmät toimijat tuntevat 
sukupuolten tasa-arvosuunnitelman omakseen.

Tämän saavuttamiseksi sidosryhmien olisi kehitettävä 
tiedonvaihtoalustoja, joiden avulla saadaan vietyä yhdenmu-
kaista viestiä eteenpäin ja pantua toimet täytäntöön sopi-
vimmalla tavalla. Tarpeiden täyttämiseksi on hyödynnettävä 
erilaisia koulutusalustoja, -menetelmiä ja -ohjelmia.

Koulutushanke on strateginen työkalu, jolla voidaan 
määritellä painopisteet ja odotetut tulokset sekä tiedottaa 
niistä kohderyhmille. Se on osa lähestymistapaa, jolla edis-
tetään johdonmukaisuutta ja synergioita kaikkien järjes-
telmän tasojen välillä. Huomioon otetaan myös, että mikä 
tahansa muutos edellyttää aikaa ja resursseja ja voi kohdata 
vastustusta. Yleisimpiä toimia ovat (yleinen tai räätälöity) 
sukupuolikoulutus- ja valistustoimet.

 Useimmat lapset aloittavat liikunnan ja urheilun 
koululiikunnassa. ISF edistää koulutusta liikunnan ja urheilun kautta, 
joten sille on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että sukupuolten tasa-

arvoa toteutetaan liikunnassa ja urheilussa varhaislapsuudesta
aina nuorisoon saakka. Euroopan komission korkean tason 
työryhmän raportti on erittäin tärkeä tukiväline nuorisolle, 

koska se koskettaa kaikkia tärkeimpiä sidosryhmiä 
ja kattaa kaikki näkökulmat sukupuolten tasa-arvon 

toteuttamiseksi liikunnassa ja urheilussa.”

Kolë Gjeloshaj 
ISF:n varapääsihteeri
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6. Viestintä

Viestintä on keskeinen osa sukupuolten tasa-arvostra-
tegiaa. Sillä on oltava tärkeä rooli raportin edistämisessä ja 
suositusten täytäntöönpanossa sidosryhmien keskuudessa. 
Korkean tason työryhmän jäsenet painottavat siten pitkän 
aikavälin viestintäsuunnitelman laatimista.

Kaikkien sidosryhmien on tunnettava raportti omakseen 
niin, että konkreettiset toimet voidaan toteuttaa jäsennellysti. 
Sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen ja jäsentä-
minen on välttämätöntä, jotta ne voivat kehittää välineitä, 
valmiuksia, politiikkoja ja toimia vuoropuhelun ja kokemus-
tenvaihdon kautta.

Strategian alkuvaiheessa sidosryhmille annetaan 
kattavaa tietoa, koska muutos edellyttää aina sen tarkoi-
tuksen ja toteuttamistapojen todellista ymmärtämistä. 
Tämän raportin on siten oltava julkisten politiikkojen ohje-
nuora. Raportti on laadittu niin, että se voidaan sisällyttää 
urheiluorganisaatioiden toimintasuunnitelmiin ja sitä voidaan 
analysoida kriittisesti tiedeyhteisössä.

Työryhmä suosittelee, että

• raporttia jaetaan sidosryhmille ja se saatetaan 
laajasti saataville kansainvälisesti ja paikallisesti

• varmistetaan rahoitus, henkilöstöresurssit ja 
tekniset välineet, joilla tuetaan johdonmukaisia, 
pitkäaikaisia ja innovatiivisia viestintäsuunnitelmia 
ja niihin sisältyviä toimia raportin edistämiseksi

• viestitään raportin käytöstä

• raporttiin viitataan sidosryhmien sukupuolten tasa-
arvostrategioiden pohjalta toteuttavissa toimissa

• järjestetään tapahtumia, joissa raporttia esitellään 
ja siitä keskustellaan

• raportti sisällytään julkisiin politiikkoihin

• raportti käännetään kaikille EU:n virallisille kielille.

7. Sukupuolten tasa-arvokoordinaattorit

Kaikkien urheiluorganisaatioiden (kansainvälisistä järjes-
töistä aina ruohonjuuritasolle) sekä liikunnasta ja urheilusta 
vastaavien julkisten viranomaisten olisi suositeltavaa nimittää 
sukupuolten tasa-arvokoordinaattori joko palkkaamalla joku 
tai kouluttamalla organisaation jäsen kyseiseen tehtävään.

Tavoitteena on varmistaa, että sukupuolten tasa-ar-
vostrategiat ja -toimintasuunnitelmat toteutetaan ja niitä 
seurataan tehokkaasti ja että toimijoilla on vaadittava 
osaaminen (mm. teoreettisen ja käytännön tason ymmärrys 
sukupuolten tasa-arvon, intersektionaalisuuden ja yhteisöjen 
kehittämisen lähestymistavoista).

Koordinaattorin tehtävänä on kehittää, toteuttaa ja arvi-
oida erilaisia aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Suku-
puolten tasa-arvokoordinaattorilla on keskeinen rooli, sillä hän 
tarjoaa teknistä tukea sekä koordinoi ja toteuttaa toimintaa 
(sukupuolikoulutus- ja valistustoimia) sekä varmistaa sään-
töjen ja menettelyjen noudattamisen sekä sukupuolinäkö-
kulman valtavirtaistamisen huomioimisen eri ohjelmissa.
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Sukupuolten tasa-arvokoordinaattorin tehtävänä  
on muun muassa:

• auttaa kehittämään ja hallinnoimaan 
sukupuolialoitteita kaikissa ohjelman osissa sekä 
tarjota teknistä tukea ja koulutusta sukupuolten 
tasa-arvon lähestymistavoista eri sidosryhmille

• varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo 
sisällytetään hallintokehykseen, vahvistaa ja 
tukea sukupuolten tasa-arvostrategioita sekä 
kehittää organisaation jäsenten valmiuksia 
käsitellä sukupuolten tasa-arvoasioita

• varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo 
huomioidaan kaikissa ohjelmissa

• muotoilla tärkeimmät sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat viestit kenttäkokemuksen, arvioiden, 
tutkimuksen ja hankkeen täytäntöönpanon pohjalta

• osallistua hankkeiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden ja aloitteiden määrittelemiseen, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen

• tutkia mahdollisuuksia soveltaa sukupuolten tasa-
arvonäkökulmaa muilla operatiivisilla osa-alueilla.

8. Miehet liittolaisina

Urheiluorganisaatioita ovat perinteisesti hallinneet 
miehet. Vieläkin naisten osuus on selkeästi jäljessä miesten 
osuudesta urheilualan johtotehtävissä11. Päättävässä 
asemassa olevat miehet nähdään usein esteinä, koska 
he edustavat maskuliinista hegemoniaa12. On kuitenkin 
olemassa selkeää tieteellistä näyttöä siitä, että miehillä liitto-
laisina on myönteinen vaikutus naisten asemaan urheilussa13. 

11 Burton 2015
12 Burton 2019
13 Heffernan 2018

Asiaa on siis lähestyttävä positiivisen kautta, ja miehet on 
nähtävä osana ratkaisua. Dominoivan sosiaalisen ryhmän 
jäsenet voivat liittoutua alisteisessa asemassa olevan 
sosiaalisen ryhmän kanssa vastustamaan järjestelmällistä 
syrjintää ja edistämään järjestelmää, jossa valta jakautuu 
tasa-arvoisemmin14.

Sukupuolten liittolaisuudessa tunnustetaan, että suurin 
osa päätöksenteosta on miesten käsissä. Tavoitteena on 
tasapainottaa tilannetta muutoksen aikaansaamiseksi 
liikunnassa ja urheilussa. Tämä onnistuu tukemalla naisia 
ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia päästä tehtäviin, joista 
heidät on yleensä suljettu pois15. Miesjohtajat osallistuvat 
strategisiin keskusteluihin, joissa kehitetään ja suunnitellaan 
politiikkoja, joten heillä on mahdollisuus tukea radikaalia 
organisaatiomuutosta urheilussa16. Näin miehet voivat saada 
mukaan lisää tärkeitä liittolaisia, koska yksi liittolainen ei 
voi ratkaista ongelmaa17. Miesliittolaiset ovat keskeisessä 
asemassa luotaessa yhteenliittymää, joka voi saada aikaan 
muutosta18. 

On siis ensisijaisen tärkeää saada miehet edistämään suku-
puolten tasa-arvoa kaikilla raportissa katetuilla osa-alueilla.

14 Patel 2011
15 Heffernan 2018
16 Ely & Meyerson 2000
17 Bishop 2002, Reason ym. 2005
18 Heffernan 2018

 Sain paljon tukea niin mies- 
kuin naispuolisilta urheilijoilta ja 

urheilutoimihenkilöiltä, kun minut 
valittiin kansainvälisen olympiakomitean 

urheilijavaliokunnan ensimmäiseksi 
naispuheenjohtajaksi. Tässä asemassa 

minulla on mahdollisuus tukea, 
voimaannuttaa ja mentoroida naisurheilijoita 

kohti johtotehtäviä. Vain työskentelemällä 
yhdessä voimme saavuttaa sukupuolten 

tasa-arvon ja raivata tietä tasa-arvoiselle 
johtajuudelle kaikilla tasoilla.”

Claudia Bokel
Olympiaurheilija 
ja kansainvälisen 
olympiakomitean 
johtokunnan 
entinen jäsen



Taustaa
Kuten tärkeimmissä viitelähteissä19 on esitetty, sään-

nöllisestä ja kohtuullisesta liikunnasta on monenlaisia 
terveysetuja sekä psykologisia ja sosiaalisia etuja, kun taas 
liikkumaton elämäntapa on riskitekijä monien kroonisten 
sairauksien kehittymiselle. Koronaviruspandemia on lisännyt 
merkittävästi liikkumattomuutta erityisesti tyttöjen ja naisten 
keskuudessa20.

Urheilua ja liikuntaa koskevan Eurobarometri-tutki-
muksen21 mukaan naiset (36 %) harrastavat miehiä (44 %) 
vähemmän säännöllisesti liikuntaa Euroopassa. Vastaavasti 
40 % miehistä ei koskaan harrasta liikuntaa, kun taas naisten 
kohdalla liikkumattomien osuus on 52 %. Vaikka eri jäsen-
valtioiden välillä on merkittäviä eroja, naiset harrastavat 
liikuntaa ja urheilua miehiä vähemmän kaikkialla. Liikku-
vien naisten osuus laskee myös iän myötä: 33 prosenttia 
15−24-vuotiaista naisista ei harrasta lainkaan liikuntaa. 
Osuus nousee 42 prosenttiin 25−39-vuotiaiden keskuu-
dessa, 50 prosenttiin 40−54-vuotiaiden keskuudessa ja 64 
prosenttiin yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Miesten kohdalla 

19 EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat, WHO:n Euroopan alueen liikun-
tastrategia 2016−2025 ja WHO:n liikuntaa ja liikkumattomuutta 
koskevat suuntaviivat

20 Garcia-Tascon ym. 2020.
21 https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20

cale=en&locale=fi

liikkumattomien osuus on 15 prosenttia 15−24-vuotiaiden 
ikäryhmässä, 28 prosenttia 25−39-vuotiaiden ikäryh-
mässä, 39 prosenttia 40−54-vuotiaiden ikäryhmässä ja 58 
prosenttia yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä. Naiset osallistuvat 
myös merkittävästi miehiä vähemmän vapaaehtoistoimin-
taan liikunta- ja urheilualalla (4 % vs. 8 %)22.

Uusimman tieteellisen tutkimuksen23 mukaan tämä 
sukupuolikuilu johtuu käytännöllisistä, henkilökohtaisista ja 
sosiokulttuurisista esteistä. Käytännöllisiä esteitä ovat ajan-
puute, lastenhoito ja raha, turvallisuushuolet sekä liikunta- 
ja urheilumahdollisuuksien rajallisuus. Henkilökohtaisia 
esteitä ovat negatiivinen kehonkuva, sopivien vaatteiden/
varusteiden puute, itseluottamuksen puute sekä vanhempien 
ja perheen vaikutus. Sosiokulttuurisia esteitä ovat urheilun 
mielikuva miehisenä toimintana, sukupuolistereotypiat, nais-
roolimallien puute, häirintä ja hyväksikäyttö (ks. sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa koskeva osio) sekä seksuaalisuuteen, 
vammaisuuteen ja etnisyyteen liitetyt asenteet ja ennakko-
luulot. Näiden esteiden vuoksi naiset harrastavat liikuntaa ja 

22 Erityiseurobarometri 472: Urheilu ja liikunta (2018)
23 Abdelghaffar & Siham 2019, Andersen & Bakken 2019, Basterfield 

ym. 2016, Reason ym. 2014, Eime ym. 2015, Grima ym. 2017, Hick-
ey ym. 2017, Hulteen ym. 2017, Jenkin ym. 2017, O’Reilly ym. 2018, 
Portela-Pino ym. 2020, Somerset & Hoare 2018, Spiteri ym. 2019, 
Storr ym. (painossa)

Osallistaminen

15

https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20cale=en&locale=fi
https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20cale=en&locale=fi


16 S U K U P U O L T E N  T A S A - A R V O N  P A R A N T A M I N E N  L I I K U N N A S S A  J A  U R H E I L U S S A

 Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa 
tarkoittaa sitä, että kaikille tarjotaan 
samat mahdollisuudet kaikilla tasoilla 
osallistumisesta aina johtotehtäviin 
asti. Tasa-arvon saavuttaminen 
edellyttää meidän itsemme sekä 
urheiluseurojen ja -organisaatioiden 
haastamista.Se tarkoittaa 
urheilukulttuurin muuttamista ja 
moninaisuuden hyväksymistä.”

urheilua miehiä todennäköisemmin urheiluorganisaatioiden 
ja -seurojen ulkopuolella. Lisäksi dellä mainittujen sukupuo-
listereotypioiden vuoksi naiset ovat yliedustettuja tietyissä 
urheilulajeissa (kuten esimerkiksi tanssissa ja voimistelussa) 
ja aliedustettuja toisissa (kuten esimerkiksi nyrkkeilyssä ja 
rugbyssa). Mikäli havaitsemme liikunnassa ja urheilussa 
kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen perustuvia esteitä, 
meidän on ymmärrettävä, että esteet ovat joillekin ihmisille 
toisia suurempia. Viimeisimmässä OUTSPORT-kyselyssä24  
90 prosenttia vastaajista koki, että urheilussa esiintyy homo-/
transfobiaa, mikä johtuu esimerkiksi omista kokemuksista 
homo-/transfobisesta kielenkäytöstä25.

24 https://www.out-sport.eu/survey-2/
25 Erityiseurobarometri 472: Urheilu ja liikunta (2018)

Sarah Townsend 
EGLSF:n  
yhteispuheenjohtaja

Suositukset

1. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
kaikissa urheilupolitiikoissa ja -strategioissa

 Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan kaikissa 
liikunta- ja urheilu-, nuoriso- sekä terveydenhuolto- 
ja koulutuspolitiikoissa, resurssien jaossa ja 
päätöksenteossa. Kehitetään kouluista alkaen 
mekanismeja, joilla tuetaan kaikenikäisten 
tyttöjen ja naisten sekä erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien ja vähemmän aktiivisten 
ryhmien liikkumista ja urheilua. Tarjotaan naisille 
ruohonjuuritasolta eliittitasolle mahdollisuuksia 
osallistua liikuntaan ja urheiluun, jotta 
varmistetaan terveyteen, voimaantumiseen, 
osallisuuteen ja integraatioon liittyvien tavoitteiden 
ja vaikutusten saavuttaminen. Edistetään työn 
tai opiskelun ja perhe-elämän tasapainottamista 
liikunta- ja urheiluharrastusten kanssa.

2. Sukupuolten tasa-arvoa edistävien 
toimintasuunnitelmien laatiminen ja 
rahoituksen kohdentaminen tyttöjen 
ja naisten liikuntaan ja urheiluun 
osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi 

 Toimintasuunnitelmissa pitää huomioida 
naiset kaikessa moninaisuudessaan ja edistää 
kaikenikäisten naisten osallistumista liikuntaan ja 
urheiluun. Niissä on korostettava mahdollisuuksia, 
joita liikunta ja urheilu tarjoavat tytöille ja 
naisille vapaaehtoistyön, kansalaisuuden ja 
yhteisöjohtajuuden aloilla.

3. Resurssien (mukaan lukien 
tapahtumapaikkojen, varusteiden ja 
vaatetuksen) yhtäläisen saatavuuden 
varmistaminen 

 Poistetaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvat esteet 
ja syrjivä käyttäytyminen. Varmistetaan kaikille 
tytöille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet treeni- 
ja kilpailuaikoihin sekä laadukkaisiin tiloihin ja 
varusteisiin. Kehitetään turvallisia julkisia sisä- ja 
ulkoliikuntatiloja.

4. Etenemisen/täytäntöönpanon 
seuranta ja arviointi

 Kannustetaan Euroopan komissiota, jäsenvaltioita 
ja urheiluorganisaatioita seuraamaan ja arvioimaan 
sukupuolten tasa-arvon nykytilannetta ja 
edistymistä sekä tasa-arvon esteitä. Kehitetään 
yhdenmukaisia seuranta- ja arviointimenetelmiä.

https://www.out-sport.eu/survey-2/
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Etenemissuunnitelma
 Euroopan komissio

• Pyritään tekemään yhteistyötä Euroopan neuvoston 
kanssa ja jatkamaan All-In-hankkeen kehittämistä 
ja täytäntöönpanoa.

• Edistetään ja tuetaan sukupuolten tasa-arvoa urhei-
lussa koskevaa tutkimusta ja luodaan mahdolli-
suuksia vähemmistöryhmille intersektionaalisuus 
huomioon ottaen.

• Sisällytetään sukupuolinäkökulman valtavirtaista-
minen Erasmus+-välineeseen ja muihin EU:n rahoi-
tusvälineisiin. Painotetaan mahdollisuutta kohdistaa 
Euroopan aluekehitysrahaston varoja sukupuolten 
tasa-arvon parantamiseen liikunta- ja urheilutiloissa.

• Mitataan, seurataan ja arvioidaan sukupuolten 
tasa-arvon etenemistä liikunnassa ja urheilussa ja 
jaetaan siitä tietoa. Tässä voidaan hyödyntää Euroo-
pan tasa-arvoinstituutin rakenteita.

• Pyritään tavoittamaan tyttöjä ja naisia Euroopan 
urheiluviikon (EWoS) ja HealthyLifestyle4All-kam-
panjan kautta.

• Kehitetään urheiluorganisaatioille työkaluja 
inspiroivien nais- ja tyttöroolimallien ja esimerk-
kien esilletuomiseen (esim. perustamalla BeE-
qual-palkinto tai erityinen kategoria BeInclusive EU 
-urheilupalkintoon).

• Käydään vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien 
kanssa kaikille sukupuolille tasa-arvoisten liikunta- 
ja urheilumahdollisuuksien edistämiseksi.

 Jäsenvaltiot

• Asetetaan urheiluorganisaatioiden julkisen rahoi-
tuksen ehdoksi strategisten sukupuolten tasa-ar-
vosuunnitelmien ja -toimien kehittäminen ja 
täytäntöönpano.

• Kehitetään sukupuolten tasa-arvopolitiikkoja yhteis-
työssä liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa.

• Kannustetaan julkisia elimiä soveltamaan käy-
tännönläheistä lähestymistapaa sukupuolten 
tasa-arvoon, kun ne arvioivat urheiluhanke- ja 
ohjelmaehdotuksia.

• Painotetaan koululiikunnan sekä koulujen ulkopuoli-
sen liikunta- ja urheilutoiminnan laadun merkitystä 
kaikenikäisille tytöille ja kohdennetaan resursseja 
laadun parantamiseen ottaen huomioon tyttöjen 
moninaisuus, jotta vältetään tyttöjen poisjääminen 
koululiikunnasta ja liikuntaharrastuksista. 

• Tarjotaan turvallisia tiloja ja varusteita kaikille 
tytöille ja naisille, erityisesti julkisin varoin rahoi-
tettuja liikunta- ja urheilupaikkoja (koulut mukaan 
lukien).

• Edellytetään, että pätevät valmentajat, toimihenkilöt 
ja johtajat edistävät naisten turvallista osallistu-
mista liikuntaan ja urheiluun.

• Tuetaan ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia kos-
kevia kansainvälisiä yleissopimuksia liikunta- ja 
urheilumahdollisuuksien edistämiseksi ja sukupuo-
lia syrjivien sääntöjen ja prosessien soveltamisen 
estämiseksi.

• Tarkistetaan lainsäädäntö ja täytäntöönpanome-
nettelyt sekä tarjotaan kannustimia ja taloudellista 
tukea sukupuolten tasa-arvopolitiikkojen, koulu-
tuksen ja tutkimuksen edistämiseksi liikunta- ja 
urheilualalla.

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Tarjotaan jäsenorganisaatioille rahoituskannusti-
mia sukupuolten tasa-arvosuunnitelmien ja -toimien 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

• Kehitetään sukupuolten kannalta tasa-arvoisia lii-
kunta- ja urheilupolitiikkoja tarkistamalla sääntelyä, 
tarjoamalla taloudellista tukea ja muita kannustimia 
sekä ottamalla käyttöön uusia menettelytapoja.

• Tuetaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia liikunta- 
ja urheiluinfrastruktuureja (koulut mukaan lukien) 
saattamalla kaikkien tyttöjen ja naisten saataville 
turvallisia tiloja ja varusteita.

• Tarjotaan päteville valmentajille, toimihenkilöille 
ja johtajille taloudellista, materiaalista ja valis-
tuksellista tukea naisten turvallisen osallistumisen 
edistämiseen. 

• Tarjotaan kaikille tytöille ja naisille yhtäläiset mah-
dollisuudet kilpailla urheilussa kaikilla tasoilla (esim. 
sukupuolten epätasapainoa käsittelevien ohjelmien 
kautta).

• Hyödynnetään suurten urheilutapahtumien ole-
massa olevia ohjelmia tyttöjen ja naisten liikunta- ja 
urheilumahdollisuuksien lisäämiseksi.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Luodaan sukupuolten tasa-arvo- ja turvapolitiikkoja 
tytöille ja naisille kaikessa moninaisuudessaan.

• Tarjotaan ja turvataan turvallisten tilojen ja varus-
teiden saatavuus kaikille tytöille ja naisille.

• Sisällytetään eettisiin sääntöihin kurinpitotoimia 
ja -menettelyjä koskien sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa/hyväksikäyttöä/häirintää ja luodaan tuki-
palveluja tällaisen toiminnan kohteiksi joutuneille.

• Nimitetään sukupuolten tasa-arvokoordinaattoreita.



Valmennus ja  
toimihenkilöinä toimiminen

todettiin, että vain 20−30 prosenttia urheiluvalmentajista 
Euroopassa on naisia27. Tokion vuoden 2020 olympialaisissa 
vain 13 prosenttia valmentajista ja 30,5 prosenttia toimihen-
kilöistä oli naisia. Naiset ovat siten selkeästi aliedustettuja 
valmennus- ja toimihenkilötehtävissä erityisesti eliittitasolla. 

27 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-sport

Taustaa

Urheilua ja liikuntaa koskevan Eurobarometri-tutki-
muksen26 mukaan miehet (30 %) ryhtyvät naisia (23 %) 
todennäköisemmin valmentajiksi. Seitsemän EU:n jäsenval-
tion lukuihin perustuvassa Euroopan tasa-arvoinstituutin 
vuoden 2015 raportissa sukupuolten tasa-arvosta urheilussa 

26 https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-
cale=en

 Korkean tason työryhmän yhteinen 
työskentely asiantuntijoiden kanssa 

osoitti hyvin selvästi sukupuolten 
tasa-arvon olemassa olevat puutteet 

urheilussa. Työryhmä laati asianmukaisia 
toimenpidesuosituksia oikeudenmukaisen 

yhteistyön saavuttamiseksi kaikille 
liikunnassa ja urheilussa mukana 

oleville. Toivon, että tulevina vuosina 
kaikki EU:n jäsenvaltioissa liikunnasta 

ja urheilusta vastaavat toteuttavat 
tätä myös käytännössä.”

Christa Prets
100%Sport Austrian 
puheenjohtaja
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Lisäksi naisvalmentajat ja toimihenkilöt ovat pääasiassa 
keskittyneet urheilulajeihin, joissa naisten osuus on korkea, 
kuten tanssi ja voimistelu28. He ovat myös enemmän mukana 
paikallisella ja alueellisella tasolla kuin valtakunnallisella ja 
kansainvälisellä tasolla29.

Uusimman tieteellisen tutkimuksen30 mukaan tämä 
sukupuolikuilu johtuu organisatorisista, sosiokulttuurisista, 
ihmisten välisistä ja henkilökohtaisista esteistä. Orga-
nisatorisia, sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä ovat muun 
muassa naisten vähäiset mahdollisuudet ryhtyä valmenta-
jiksi, mielikuva valmennuksesta miehisenä toimintana sekä 
sukupuolistereotypiat, joihin liittyvät esimerkiksi vähäiset 
mahdollisuudet kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen, 
naisvalmentajien verkostojen puuttuminen sekä johtotason 
kiinnostuksenpuute näitä ongelmia kohtaan. Ihmisten välisiä 
esteitä ovat koulutuskoordinaattorien tuenpuute ja sukupuo-
listereotypioista johtuvat huonot suhteet mieskollegoihin. 
Henkilökohtaisia esteitä ovat palkkioiden puute, vaikeudet 
yhdistää perhe-elämä kokopäiväiseen valmentajan työhön, 
sukupuolistereotypioiden vaikutukset itsetuntoon sekä koulu-
tusohjelmien puute.

Jos naisroolimalleilla on merkittävä rooli naisten osallis-
tumisessa liikuntaan ja urheiluun31, sama ei näytä pätevän 
valmennukseen32. Se vaikuttaa kuitenkin naisten pysymiseen 
alalla: valmentajiksi ryhtyvät naiset pysyvät neljä kertaa 
todennäköisemmin alalla, mikäli heillä on naisroolimalli.

Mentorointialoitteilla on siis merkittävä vaikutus33, 
vaikka käytännössä käsite on epämääräinen34, mutta edut 
näkyvät ainoastaan henkilökohtaisella ja ihmisten välisellä 
tasolla35. Organisatorisella ja sosiokulttuurisella tasolla on 
vielä paljon tehtävää. Mentorointiohjelmien lisäksi naisval-
mentajien rekrytointiin ja voimaannuttamiseen36 näyttää 
olevan positiivinen vaikutus kaksitahoisella strategialla, joka 
sisältää muodollisen sääntelyn (esim. tavoitteet ja kiintiöt) 
sekä naiskeskeisiä lähestymistapoja erityiskohteluineen.

Mitä tulee naistoimihenkilöihin, tieteellisen kirjallisuuden 
mukaan Euroopassa ei ole tehty paljon raportoitua tutki-
musta aiheesta37. Muutamissa saatavilla olevissa tutkimuk-
sissa on keskitytty neljään teemaan: esteet, tuet, motiivit ja 
alalla pysyminen. Pääasialliset esteet liittyvät negatiivisiin 
mielikuviin ja pelaajien, valmentajien ja katsojien seksistisiin 
asenteisiin naistoimihenkilöitä kohtaan38.

28 LaVoi 2017
29 Norman 2021a
30 LaVoi 2017, Banwell 2021, Day 2021, Norman 2021b
31 Mutter & Pawlowski 2014
32 Wasend & LaVoi 2019
33 Banwell ym. 2019
34 Leeder & Sawiuk (painossa)
35 Banwell ym. 2020
36 Tjønndal 2021
37 Baxter ym. (painossa)
38 Forbes ym. 2015, Nordstrom ym. 2016

Suositukset

1. Koulutuksen tarjoaminen ja valmennus- 
ja toimihenkilötoimintamahdollisuuksien 
kehittämisen tukeminen naisille 
ruohonjuuritasolta eliittitasolle 

 Varmistetaan, että valmentajien ja toimihenkilöiden 
koulutusohjelmissa määritellään tavoitteet 
sukupuolten tasa-arvoiselle osallistumiselle. 
Kehitetään aloitteita ja ohjelmia, joissa 
määritellään osallistumisen vähimmäistavoitteet, 
valtakunnallisen ja kansainvälisen kokemusten 
tarjoamiseksi naisille (valtakunnallisen ja 
kansainvälisen tason mestaruuskisoissa).

2. Mentorointi
 Kehitetään mentorointialoitteita kaikilla tasoilla.

3. Rekrytointiprosessien ja 
kannustimien muuttaminen

 Kehitetään asianmukaiset rekrytointiprosessit, 
joilla valmentajana ja toimihenkilönä toimimisesta 
niin vapaaehtoisena kuin ammattilaistasolla 
tehdään naisille houkuttelevaa ja saavutettavaa. 
Kannustetaan naisten rekrytointia kaikilla 
tasoilla keskittyen erityisesti maajoukkueisiin 
ja korkeamman tason kisoihin.

4. Houkuttelevuuden ja viestinnän vahvistaminen 
 Panostetaan kampanjoihin, joilla houkutellaan 

tyttöjä ja naisia valmentajiksi ja toimihenkilöiksi 
ja pyritään saamaan heidät jäämään alalle. 
Tunnistetaan ja edistetään roolimalleja ja 
tuodaan esille valmentajana ja toimihenkilönä 
toimimisen myönteisiä puolia.

5. Tutkimus/tiedonkeruu
 Panostetaan tutkimukseen, koulutukseen 

ja politiikkoihin, joilla tuetaan ja suojellaan 
valmentajina ja toimihenkilöinä toimivia naisia. 
Otetaan käyttöön työkaluja ja prosesseja, 
joilla kannustetaan tiedonkeruuseen, 
tutkimukseen ja tietämyksen lisäämiseen. 
Edistetään tiedonvaihtoa Euroopan tasolla ja 
edellytetään, että maat perustavat kansallisia 
valmentaja- ja toimihenkilörekistereitä, 
joissa on myös tietoa naisvalmentajista.
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Etenemissuunnitelma

 Euroopan komissio

• Edistetään hyviä käytäntöjä ja tavoitteita, joilla 
tuetaan naisvalmentajia ja -toimihenkilöitä.

• Edistetään naisvalmentajia ja -toimihenkilöitä koske-
vien kohtien lisäämistä jäsenvaltioiden ja urheiluor-
ganisaatioiden sukupuolten tasa-arvosuunnitelmiin 
ja -toimiin.

• Kiinnitetään huomiota tutkimuksen rahoitusmah-
dollisuuksiin ja kehotetaan jäsenvaltioita tutkimaan 
naisvalmentajien ja -toimihenkilöiden määrää, 
taustaa ja kokemusta standardoidusti.

• Tuetaan mainoskampanjoita, joissa naisia ja miehiä ei 
esitetä sukupuolitetuissa rooleissa ja urheilulajeissa.

 Jäsenvaltiot

• Tarjotaan rahoitusta sukupuolten tasa-arvosta 
vastaaville vastuuhenkilöille valtakunnallisella 
tasolla ja ruohonjuuritasolla.

• Sisällytetään kansallisiin sukupuolten tasa-ar-
vosuunnitelmiin naisvalmentajia ja -toimihen-
kilöitä koskevia säännöksiä.

• Edistetään naisvalmentajien ja -toimihenkilöiden 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja palkkatasa-arvoa.

• Asetetaan rekrytointi- ja kehittämistavoitteita nais-
valmentajille ja -toimihenkilöille.

• Seurataan ja arvioidaan sukupuolten tasa-arvotoimia.

• Tuetaan mentorointiohjelmia kouluissa ja ruohon-
juuritasolta ammattilaistasolle.

• Edistetään työllisyystoimilla työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa.

• Tuetaan koulutusohjelmia, joissa käsitellään sukupuo-
listereotypioita kouluissa ja urheiluorganisaatioissa.

• Tuetaan mainoskampanjoita, joissa naisia ja miehiä ei 
esitetä sukupuolitetuissa rooleissa ja urheilulajeissa.

• Käynnistetään tutkimusta naisten kulttuurisista ja 
organisatorisista esteistä korkean tason valmenta-
jina ja apuvalmentajina, jotka haluaisivat korkean 
tason valmentajiksi tai eivät ole onnistuneet 
nousemaan sellaisiksi.

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Kehitetään ja sovelletaan naisten yhtäläistä edus-
tusta koskevia sääntöjä korkean tason valmentajina 
ja toimihenkilöinä toimimiseen johto- ja valmen-
nustiimeissä (esim. vaiheittaiset tavoitteet urheilu-
kisoissa, koulutustyöpajat jne.)
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• Tehdään valmentajien ja toimihenkilöiden sukupuo-
likuilun umpeen kuromisesta ensisijainen tavoite ja 
laaditaan toimintasuunnitelma naisvalmentajien ja 
-toimihenkilöiden rekrytoimiseksi, kouluttamiseksi 
ja kehittämiseksi.

• Tarjotaan kaikkien tasojen naisvalmentajille 
kehittämismahdollisuuksia käytännön oppimisen, 
käytäntöyhteisöjen, mentoroinnin ja verkostoitu-
misohjelmien kautta.

• Seurataan säännöllisesti valmentajien ja toimi-
henkilöiden sukupuolikuilua sekä olemassa olevien 
toimien vaikuttavuutta.

• Sisällytetään kaikkiin koulutusohjelmiin moduuli 
syrjinnän ehkäisemisestä (sukupuoli- ja rotuvi-
noumat, hlbtiq-fobia jne.).

• Kehitetään ja sovelletaan toimia, joilla naiset saadaan 
pysymään valmentajina ja toimihenkilöinä (esim. 
enemmän koulutusta ja erikoistumista, avoimet rekry-
tointiprosessit, lapsiperheiden tukeminen).

• Otetaan käyttöön toimia, joilla edistetään eliittitason 
naisurheilijoiden siirtymistä valmentajiksi ja toimi-
henkilöiksi kaikissa vaiheissa.

• Kehitetään ja sovelletaan toimia, joilla edistetään 
naisvalmentajien ja -toimihenkilöiden työ- ja yksi-
tyiselämän tasapainoa ja huolehditaan heidän fyysi-
sestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. 
Suunnitellaan eri tasojen ja erityisesti ruohonjuu-
ritason kisat niin, että naiset voivat yhdistää 
valmennuksen ja yksityiselämän.

• Tuodaan naisvalmentajia ja -toimihenkilöitä esille 
roolimalleina ja esitetään naisia johtotehtävissä 
sukupuolistereotypioiden haastamiseksi. Osalliste-
taan miehet tähän.

• Kehitetään ruohonjuuritasolla ja erityisesti kouluissa 
mentorointiohjelmia tytöille/naisille, jotka ovat kiin-
nostuneita toimimaan valmentajina tai toimihenki-
löinä. Tarjotaan seuroille kannustimia osallistua tähän.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Kehitetään sisäisiä prosesseja, joiden kautta naisista 
voi tulla seuravalmentajia ja -toimihenkilöitä.

• Kehitetään mentorointiohjelmia tytöille/naisille 
ruohonjuuritasolla. Tarjotaan seuroille kannustimia 
osallistua tähän.

• Suunnitellaan eri tasojen ja erityisesti ruohonjuu-
ritason kisat käytännössä niin, että naiset voivat 
yhdistää valmennuksen ja yksityiselämän.

• Jaetaan kokemuksia sellaisten organisaatioiden 
kanssa, joiden jäseniä valmentajat ja toimihenkilöt 
ovat.

• Tarjotaan valmentajiksi ja toimihenkilöiksi ryhtyville 
naisille kannustumia (esim. ilmainen jäsenyys).

• Sovelletaan toimia, joilla naiset saadaan pysymään 
valmentajina ja toimihenkilöinä (esim. enemmän 
koulutusta ja erikoistumista, avoimet rekrytointi-
prosessit, lapsiperheiden tukeminen).

• Sovelletaan toimia, joilla edistetään naisvalmenta-
jien ja -toimihenkilöiden työ- ja yksityiselämän tasa-
painoa ja huolehditaan heidän fyysisestä, henkisestä 
ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

• Tuodaan esille paikallisia naisvalmentajia ja -toimi-
henkilöitä roolimalleina. Osallistetaan miehet tähän.

• Lisätään tyttöjen tietoisuutta valmentajana ja toimi-
henkilönä toimimisen hyödyistä jo varhaisesta iästä 
alkaen.
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maskuliinisia piirteitä ja ominaisuuksia ylikorostetaan), valta-
taistelut, sidosryhmien vaikutus ja rakenteellinen syrjintä.

 Mesotasolla toiminta perustuu mielikuvaan miehistä 
vaikutusvaltaisina ja naisista myötäilijöinä. Näin kaikki 
merkittävät tehtävät menevät miehille. Myös organisaa-
tiorakenne (esim. maskuliinista hegemoniaa vahvistavan 
käytöksen jatkuvuus), negatiiviset stereotypiat ja syrjintä 
(esim. naisille annetaan vähemmän resursseja) vaikuttavat 
merkittävästi.

Mikrotasolla puolestaan sosiaalisella pääomalla (esim. 
verkostoilla ja mentoreilla) on suuri vaikutus. Naisille avautuu 
vähemmän mahdollisuuksia, koska heillä ei ole tarvittavaa 
sosiaalista pääomaa. Tutkimukset osoittavat myös, että 
naisilla on alhaisempia odotuksia nimenomaan maskulii-
nisen hegemonian ja negatiivisten stereotypioiden vuoksi.

Useiden tieteellisten tutkimusten mukaan kiintiöt ovat 
tehokkain tapa parantaa sukupuolten tasa-arvoa urheilualan 
johtotehtävissä44.

44 Adriaanse 2017, Adriaanse & Schofield 2014, Sisjord ym. 2017, 
Valiente (painossa)

Taustaa

Lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa on esitetty näyttöä 
syrjinnästä urheilualan hallinnossa39. Tutkimuksissa on keski-
tytty pääasiassa johtoportaan moninaisuuden puutteeseen 
niin sukupuolen kuin etnisen taustan mukaan40. Naiset ja 
muut kuin valkoiset ovat kaikilla tasoilla aliedustettuina 
johtotehtävissä niin paikallisissa seuroissa kuin kansainvä-
lisissä liitoissa41. Euroopan tasa-arvoinstituutti on havainnut, 
että keskimäärin vain 14 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden 
urheiluliittojen ylimmistä johtotehtävistä on naisten käsissä. 
Naisten osuus vaihtelee Puolan kolmesta prosentista Ruotsin 
43 prosenttiin42.

Monitasoiseen näkökulmaan perustuvassa viimeaikai-
sessa kirjallisuustarkastelussa43 tunnistettiin lukuisia teki-
jöitä, jotka voivat auttaa ymmärtämään naisten aliedustusta 
urheilualan johtotehtävissä. Makrotasolla naisten puut-
teellisen edustuksen taustalla olevia tekijöitä ovat muun 
muassa organisaation demografia (mm. kuka katsotaan 
oikeaksi henkilöksi tehtävään), maskuliininen hegemonia 
(mm. maskuliinisuuden muoto, jossa stereotyyppisesti 

39  Adriaanse 2016, Burton 2019, Elling ym. 2018, Evans & Pfister
 2021, Kilvington & Price 2017, Pape 2020, Piggott 2021
40 Delorme 2021
41 Fowler Harris ym. 2015
42 https://eige.europa.eu/topics/sport
43 Burton 2015

https://eige.europa.eu/topics/sport
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 On hienoa, että yhä useammat 
tytöt ja naiset osallistuvat urheiluun 
joka päivä ympäri maailmaa. Naiset 
johtotehtävissä ovat kuitenkin vielä 

harvinaisuus. Meidän pitää aktiivisemmin 
ja sinnikkäämmin tehdä töitä paikallisella, 

valtakunnallisella ja kansainvälisellä 
tasolla naisten voimaannuttamiseksi 

ja valistamiseksi niin, että kaikille 
tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet 

osallistua liikuntaan ja urheiluun.”

Suositukset

1. Asemien varmistaminen – naisten 
voimaannuttaminen

 Sitoudutaan sukupuolten tasa-arvoon 
urheilualan johdossa ja tuetaan toimia, joilla 
lisätään naisten määrää niin vapaaehtoistyössä 
kuin korkean tason johtoasemissa.

2. Moninaisuuden edut
 Lisätään tietoisuutta ja valistetaan urheilujohtajia 

eduista, joita sukupuolten moninaisuudesta 
johtokunnissa ja valiokunnissa on.

3. Yhtäläinen edustus
 Sovelletaan kaikkien tasojen päätöksentekoelimissä 

50 prosentin naiskiintiötä. Rajoitetaan 
toimikausien määrää. Varmistetaan 
moninainen edustus myös johtoasemissa. 
Sovelletaan hyvä hallinnoinnin periaatteita.

4. Tien raivaaminen ja tietoisuuden lisääminen
 Kehitetään kaikkiin urheilurakenteisiin 

kaikenikäisille suunnattuja koulutusohjelmia, 
joilla tiedotetaan mahdollisuuksista, eduista ja 
tiedostamattomista vinoumista, jotka estävät 
naisia nousemasta johtoasemiin. Raivataan 
tietä, jotta mahdollisimman monet naiset 
voivat ottaa aktiivisemman roolin liikunta- 
ja urheilutoiminnan johtotehtävissä.

5. Työkalut ja toimet
 Tuetaan erityisten työkalujen käyttöä ja tehdään 

yhteistyötä johtajuus- ja sukupuolipolitiikkojen 
arviointiin ja täytäntöönpanoon erikoistuneiden 
kolmansien osapuolten kanssa.

Etenemissuunnitelma

 Euroopan komissio

• Edistetään varojen käyttöä ja hyviä käytäntöjä 
urheilujohdon sukupuolten tasa-arvotoimintasuunni-
telmien kehittämisessä, täytäntöönpanossa, seuran-
nassa ja arvioinnissa.

• Tehdään yhteistyötä kansainvälisen olympiakomi-
tean, Yhdistyneiden kansakuntien ja HeForShe-liik-
keen kaltaisten organisaatioiden kanssa, joilla on 
käytössä erityisiä strategioita miesten toiminnasta 
naisten aseman edistämiseksi, ja otetaan opiksi 
niiden parhaista käytänteistä.

 Jäsenvaltiot

• Kohdennetaan varoja sekä kehitetään, pannaan 
täytäntöön, seurataan ja arvioidaan urheilujohdon 
sukupuolitoimintasuunnitelmia.

• Varmistetaan sukupuolten tasapaino hallinnossa ja 
nimitetään naisia tärkeimpiin päätöksentekotehtäviin.

• Tarjotaan urheiluorganisaatioille rahoituskannus-
timia, joilla varmistetaan sukupuolten tasapaino 
johtoasemissa.

• Asetetaan rahoituksen saannin ehdoksi toimikausien 
rajoittaminen ja edustusta koskevat vähimmäista-
voitteet, nimitetään sukupuolten tasa-arvovastaavia 
ja raportoidaan näiden työstä sukupuolten tasa-
arvon eteen.

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Hyväksytään sukupuolten tasa-arvostrategia, jossa 
johtajuus on yksi keskeinen aihe. Vakiinnutetaan 

Dr Sanda Čorak
Kroatian olympiakomitean 
varapuheenjohtaja, 
IJF:n sukupuolten 
tasa-arvovaliokunnan 
puheenjohtaja
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johtoasemia koskevat sukupuolten tasa-arvotavoit-
teet. Esimerkkejä hyvästä hallinnoinnista45.

- enintään kolme toimikautta samassa asemassa

- tärkeimpien luottamustehtävien (esim. puheen-
johtaja, rahastonhoitaja, sihteeri) kierrättäminen 
sukupuolten kesken

- naisten edustuksen vähimmäistavoite päätök-
sentekoelimissä

- sekä nais- että miesasiantuntijoiden osallista-
minen sukupuolten tasa-arvoelimissä ja miesten 
voimaannuttaminen sukupuolten tasa-arvon 
edistäjiksi

- sukupuolten tasa-arvoa koskevien tietojen sisäl-
lyttäminen vuosikertomuksiin

- moninaisuusportfolion käyttöönotto.

• Sovelletaan sukupuolisensitiivisiä ja avoimia valin-
tamenettelyjä rekrytoinnissa ja jatkuvuussuunnit-
telussa.

• Kehitetään johtajuusohjelmia naisten voimaannut-
tamiseksi ja valmistamiseksi hakeutumaan päätök-
sentekotehtäviin.

45 Loughboroughin raportti.

• Kohdennetaan varoja ja käynnistetään toimia nais-
urheilujohtajien määrän lisäämiseksi.

• Varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvovalio-
kunnat ja -työryhmät ovat moninaisia.

• Tuodaan esille naisurheilujohtajia ja -managereita 
roolimalleina.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Varmistetaan, että naiset ovat tasavertaisesti edus-
tettuina päättävissä asemissa ja että tyttöjen ja 
naisten huolenaiheet tulevat kuulluiksi ja ne johtavat 
toimiin.

• Kysytään valtakunnalliselta hallintoelimeltä tai 
kansalliselta olympiakomitealta ohjeistusta suku-
puolten tasa-arvosta.

• Osallistutaan vuosikokoukseen ja otetaan osaa 
moninaisuuskeskusteluun.

• Etsitään liittolaisia (esim. muut paikalliset urhei-
luseurat, paikallinen urheiluneuvosto, koulutuslai-
tokset) ja lisätään tietoisuutta yhdessä.
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Taustaa

Liikunta ja urheilu ovat osa EU:n sosiaalisia ja talou-
dellisia tavoitteita, ja miesten ja naisten tasa-arvo pitää 
sisällään tasa-arvon työmarkkinoilla46. Euroopan sosiaa-
listen oikeuksien pilarissa47 EU on sitoutunut vahvistamaan 
yhtäläistä kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia naisille ja 
miehille kaikilla aloilla.

Korkean tason työryhmän pääasiallisena tavoitteena on 
soveltaa tasa-arvoperiaatetta niin, että palkka- ja eläkekuilu 
saadaan kurottua umpeen ja että taataan yhtäläiset mahdol-
lisuudet, sosiaalinen suojelu ja turvallinen työympäristö. 
Korkean tason työryhmä tukee kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) vuoden 2021 raportissa ”Naisten voimaannuttaminen 
työelämässä”48 määriteltyä viittä tärkeintä periaatetta:

• sama palkka samanarvoisesta työstä

• sukupuoleen perustuvan väkivallan ja työssä 
tapahtuvan häirinnän torjunta ja kitkeminen

• työ- ja yksityiselämän tasapainon edistäminen 
ja hoitovastuun jakaminen tasaisesti

46 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla
47  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/econo-
  my-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pil-

lar-so-cial-rights_en
48 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--- 

multi/documents/publication/wcms_773233.pdf

•  naisten yhtäläisen osallistumisen 
edistäminen työelämän päätöksentekoon 

• tulevaisuuden työn kehittäminen naisille sopivaksi.

Naisten ja miesten eriarvoisuus työmarkkinoilla näkyy 
erityisesti urheilussa. Koko EU:n työmarkkinoilla naisten 
osuus johtotehtävistä on vain kolmannes. Naiset tekevät 
myös enemmän osa-aikatyötä, ja heidän palkkatasonsa on 
merkittävästi matalampi. Sukupuolikuilu49 on suuri. Naiset 
ansaitsevat keskimäärin 14 prosenttia vähemmän kuin 
miehet. Ero nousee 23 prosenttiin johtotasolla50. Palkka- 
ja eläkekuilu johtuu kulttuurisista, lainsäädännöllisistä, 
sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä, joiden juuret ovat 
syvemmällä kuin pelkästään eriarvoisessa palkkauksessa ja 
jotka liittyvät myös lastenhoitoon, verotusjärjestelmiin sekä 
koulutus- ja kulttuurinormeihin51.  

49 Oikaisematon sukupuolten palkkaero (GPG) ilmaisee
 mies- ja naistyöntekijöiden keskimääräisen bruttotuntipalkan erotuk-

sen prosentteina miestyöntekijöiden keskimääräisestä bruttotunti-
palkasta. (https://ec.europa.eu/eurostat/web/ labour-market/earnings)

50 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d. 
html?lang=en

51 ”Labour Market Equality Driving Economic Growth Women in a 
Man’s World”, Ronald Bachmann & Peggy Bechara, politiikkakatsaus. 
Lokakuu 2018, Wilfried Martens Centre for European Studies.

Liikunnan ja 
urheilun yhteiskunnalliset  
ja taloudelliset näkökulmat

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
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Eurostat52 toteaa, että vuonna 2020 urheilun parissa 
työskenteli EU:ssa yli 1,3 miljoonaa ihmistä, mikä on 0,7 
prosenttia kaikista työllisistä. Työllisyys kasvaa urheilussa 
kokonaistyöllisyyttä nopeammin (8,5 prosenttia vuodesta 
2015 vuoteen 2020). Nuoret ja miehet ovat hyvin edustet-
tuina: 33 prosenttia työntekijöistä on 15−29-vuotiaita ja 57 
prosenttia miehiä, joiden osuus on korkeampi kuin kokonais-
työllisyydessä. Koronaviruspandemian vaikutuksesta vuosina 
2019−2020 urheilussa menetettiin 54 000 työpaikkaa, joista 
52 000 oli naisten hallussa. Urheilussa menetettiin enemmän 
työpaikkoja kuin koko taloudessa: 4 prosenttia verrattuna 
1,3 prosenttiin.

SportingIntelligence Global Sportsin palkkakyselyss53 
vertailtiin naisten ja miesten palkkoja ja arvioitiin palkkojen 
eriarvoisuuden suhteen olevan 1:101. Naisten urheilussa 
palkkaero on äärimmäisen suuri. Esimerkiksi Ranskan naisten 
jalkapallon I divisioonassa palkkasuhde on 1:30. Ero näkyy 
erityisesti sellaisissa lajeissa, joissa hyvin pieni määrä urhei-
lijoita ansaitsee hyvin korkeita palkkoja. Kiinnostus naisten 
urheilua kohtaan kuitenkin kasvaa, minkä pitäisi johtaa alalla 
työskentelevien naisten työolojen ja sosiaalisen aseman 
paranemiseen.

52 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Em- 
ployment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment

53  https://www.globalsportssalaries.com/

 Yhdessä” on mantra, jolla tuemme 
niin naisia kuin miehiä saavuttamaan 
tavoitteensa urheilussa ja sen 
ulkopuolella. 50:50 kaikkialla! Edistystä 
tapahtuu, mutta tarvitaan vielä paljon 
vuoropuhelua, tietoa, avauksia ja 
suoraa tukea. Mutta me tulemme 
pääsemään tavoitteeseen. Yhdessä!” 

Marijke Fleuren  
van Walsem
Euroopan jääkiekkoliiton 
puheenjohtaja, FIH:n 
johtokunnan jäsen 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumb
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumb
https://www.globalsportssalaries.com/
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Suositukset

1. Yhtäläisten oikeudellisten raken-
teiden varmistaminen

 Edistetään yhtäläisiä sopimusehtoja (työllisyys, 
media, sponsorit). Varmistetaan, että tyttöjä ja 
naisia suojaavia lakeja ja sääntöjä noudatetaan ja 
että ne sovitetaan eri työllisyysmuotoihin sopiviksi.

2. Yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminn
 Varmistetaan naisille ammattiurheilijoina yhtä-

läiset mahdollisuudet ja sopimusehdot, mukaan 
lukien työelämään siirtymistä koskevat ohjelmat. 
Läpinäkyvien rekrytointiprosessien käyttöönotto. 

3. Sosiaalietujen takaaminen
 Kehitetään prosesseja, joilla vähennetään kaiken-

laista taloudellista eriarvoisuutta. Edistetään 
rakenteellista työmarkkinavuoropuhelua sekä 
oikeudellista ja hallinnollista tukea. Varmiste-
taan, että kansallisen työlainsäädännön takaamia 
naisten oikeuksia (koskien palkka- ja eläkekuilua, 
sponsoreja, sosiaalietuja, vanhempainvapaata ja 
äitiysvapaata) noudatetaan täysimääräisesti.

4. Urheilussa esiintyvän työelämä-
syrjinnän esille tuominen

 Käynnistetään kampanjoita, joissa tuodaan esille 
tarve lisätä työnantajien ja työntekijöiden koulu-
tusta yhtäläisestä kohtelusta. Kehitetään järjes-
telmiä tämän takaamiseksi ja seuraamiseksi.

5. Raportointikanavien varmistaminen 
 Nimitetään neuvonantajia sekä 

tuetaan ja suojellaan ilmiantajia.

Etenemissuunnitelma

 Euroopan komissio

• Kerätään ja analysoidaan tietoa samapalkkaisuu-
desta ja muista urheilualalla toimivien naisten 
työoloista sekä verrataan niitä tietoihin muilta EU:n 
politiikanaloilta. Sisällytetään työelämää koskeva 
sukupuolinäkökulma yhdenmukaistettuihin urhei-
lutilastoihin.

• Tuetaan Erasmus+-rahoituksella ja muilla EU-va-
roilla hankkeita, joissa analysoidaan ja edistetään 
urheilualalla toimivien naisten yhtäläisiä työoloja.

 Jäsenvaltiot

• Otetaan käyttöön tai sovelletaan erityisesti urheilun 
parissa työskenteleviä naisia koskevia lakisääteisiä 
toimia.

• Lisätään tarkastuksia, joilla varmistetaan yhtäläisiä 
työoloja koskevien sääntöjen noudattaminen

• Asetetaan julkisen rahoituksen ehdoksi sitoutuminen 
sukupuolten tasa-arvoon ja moninaisuuteen henki-
löstöhallintomenettelyissä.

• Ratifioidaan ja pannaan täytäntöön aihetta koskeva 
lainsäädäntö, kuten muun muassa ”Työväkivallan ja 
-häirinnät kitkeminen” (ILO:n väkivaltaa ja häirintää 
koskeva yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206). 
Pannaan täytäntöön olemassa olevat EU-säännöt 
työntekijöiden suojelemiseksi seksuaaliselta häirin-
nältä ja tietoisuuden lisäämiseksi aiheesta. Pannaan 
täytäntöön työ- ja yksityiselämän tasapainodirektiivi 
(vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksi-
tyiselämän tasapainottamisesta annettu direktiivi 
(EU) 2019/1158).

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Sisällytetään sukupuolten tasa-arvokäytäntöihin 
työoloja käsitteleviä osioita.

• Sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- naisten ja miesten on saatava sama palkkio 
järjestämistään tapahtumista

- naisten ja miesten työolojen on oltava samat. 

• Koulutetaan jäseniä naisten yhtäläisten työolojen 
tarpeesta.

• Kehitetään äitiys- ja vanhempainvapaata koskevia 
menettelyjä.

• Sisällytetään yhtäläiset mahdollisuudet osaksi työn-
tekijöiden edustusprosesseja.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Taataan budjetti naisille sopivan työympäristön 
kehittämiseen.
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johtaa naisten urheilun alhaiseen näkyvyyteen, mikä on yksi 
mediatuottajien pääasiallisista tavoista heikentää naisten 
asemaa ja vahvistaa yksitahoista sukupuoliedustusta urhei-
lussa61. Miesten yliedustus tiedotusvälineissä johtaakin 
siihen, että miesten urheilun yleisömäärät ovat naisten 
urheilua merkittävästi suuremmat. Vinoutuneen näkyvyyden 

61 Delorme & Pressland 2016

Taustaa

Eri sukupuolta edustavien urheilijoiden näkyvyyttä tiedo-
tusvälineissä on tutkittu laajasti tietokirjallisuudessa54. Tutki-
mukset osoittavat, että naiset kärsivät miehiä useammin 
sukupuolittuneesta näkyvyydestä niin määrällisesti kuin 
laadullisesti.

Useimmissa tutkimuksissa on havaittu, että olympia-
laisten kaltaisia kansainvälisiä tapahtumia lukuun otta-
matta55 naisten urheilu on määrällisesti merkittävästi 
aliedustettuna sanomalehtiartikkeleissa56, valokuvissa57, 
televisiolähetyksissä58 ja verkkosivustoilla59. Verkossa alie-
dustus ei tosin ole yhtä näkyvää, ja joissain tutkimuksissa 
ei havaittu lainkaan merkittävää aliedustusta60. Aliedustus 

54 Fink 2015, Bruce 2016, Sherry ym. 2016
55 Delorme 2014, Billings & Angelini 2019
56 Organista & Mazur 2017
57 Delorme & Testard 2015
58 Cooky ym. 2015
59 Coche 2015
60 Coche 2013

 Naisten urheilun näkyvyyden lisääminen 
ja esitystavan oikeudenmukaisuuden 

parantaminen ovat merkittävimpiä 
keinoja torjua negatiivisia stereotypioita 

ja saavuttaa sukupuolten tasa-arvo.”

Dr Nicolas Delorme
Apulaisprosessori,
Bordeaux’n yliopisto



29

kautta urheilumediat välittävät viestiä, että naisten urheilu 
ei ole uutisoinnin arvoista. Näin vahvistetaan mielikuvaa 
urheilusta yksinomaan miehisenä alana (mm. maskuliininen 
hegemonia). Urheilun näkyvyyden stereotypiat vaikuttavat 
myös hlbtiq-yhteisöön ja miehiin, jotka harrastavat naiselli-
sina pidettyjä urheilulajeja.

Tutkimuksissa on havaittu uutisoinnissa olevan myös 
merkittäviä laadullisia vinoumia, kuten sukupuolen näky-
väksi tuomista, vähättelyä, eriarvoista ja ristiriitaista esit-
tämistä, naisellisuuden/heteroseksuaalisuuden korostamista 
ja erilaisia tuotantotekniikoita62. Tutkijoiden mukaan nämä 
vinoumat vahvistavat merkittävästi maskuliinista hegemo-
niaa urheilussa luomalla ja ylläpitämällä negatiivisia suku-
puolistereotypioita. Naisten urheilun näkyvyyden lisäämisen 
lisäksi on puututtava myös siihen, miten naiset urheilijoina 
esitetään tiedotusvälineissä. Muuten negatiiviset sukupuo-
listereotypiat vahvistuvat.

Toimituksissa monesti suositaan miesten urheilua, koska 
urheilutoimittajat/-päättäjät ovat usein miehiä63. Vinoumat 
eivät rajoitu kuitenkaan vain näkyvyyteen tiedotusvälineissä. 
Myös monet kansainväliset ja kansalliset urheiluorganisaatiot 
vahvistavat niitä suosimalla miesten kisoja omilla viestin-
täkanavillaan. Näin ne ylläpitävät aktiivisesti maskuliinista 
hegemoniaa ja levittävät negatiivisia sukupuolistereotypioita. 
Myös kisojen aikataulutus ja kaupalliset investoinnit vaikut-
tavat naisten urheilun näkyvyyteen tiedotusvälineissä.

Vinoutuneella näkyvyydellä on monia seurauksia, joista 
kahdella on suuria vaikutuksia. Ensinnäkin naisten näkyvyyden 
puute johtaa siihen, ettei ole roolimalleja, mikä puolestaan 
vaikuttaa suoraan nuorten naisten hakeutumiseen liikunta- ja 
urheiluharrastuksiin ja myöhemmin esimerkiksi valmenta-
jiksi tai johtokuntien jäseniksi64. Toiseksi medianäkyvyyden 
puute vaikuttaa suoraan myös naisten urheilun taloudelliseen 
arvoon, mikä vaikeuttaa sponsoreiden hankintaa ja oikeu-
denmukaisten palkkojen takaamista.

62 Fink 2015, Bruce 2016
63 Hardin 2013
64 Meier 2015, Young ym. 2015

Suositukset

1. Medianäkyvyyden lisääminen
 Kannustetaan sellaisten strategioiden, kannusti-

mien ja sääntöjen kehittämistä, joilla varmiste-
taan, että eri sidosryhmät (julkiset ja yksityiset 
mediat, urheiluorganisaatiot) uutisoivat 
enemmän naisten urheilusta. Julkisilla yleisra-
dioyhtiöillä pitäisi olla tässä johtava rooli.

2. Esitystavan parantaminen
 Käynnistetään aloitteita negatiivisten suku-

puolistereotypioiden murtamiseksi ja naisten 
urheilun esille nostamiseksi oikeudenmukaisesti. 
Mediaorganisaatioita pitäisi kannustaa palk-
kaamaan sukupuolitoimittajia ja parantamaan 
henkilöstönsä sukupuolitasapainoa.

3. Tietoisuuden lisääminen vinoutuneesta 
uutisoinnista 

 Lisätään tietoisuutta ja valistetaan urheilutoi-
mittajia ja kaikkia urheilusta uutisoivia naisur-
heilun näkyvyyteen liittyvistä määrällisistä ja 
laadullisista vinoumista. Sisällytetään toimitta-
jien koulutukseen asiaa käsittelevä moduuli.

4. Tieteellisen tutkimuksen tukeminen
 Sovelletaan työkaluja ja prosesseja, joilla 

kannustetaan jatkuvaa tiedonkeruuta ja tutki-
musta. Edistetään tiedonvaihtoa Euroopan 
tasolla. Ehdotetaan, että jäsenvaltiot luovat 
kansallisia alustoja urheilujournalismin seuraa-
miseen. Julkaistaan standardeja sukupuolinäkö-
kulman valtavirtaistamisesta mediassa.

 Naiset auttavat tekemään urheilusta moninaisempaa 
ja murtamaan stereotypioita, koska he voivat toimia 

inspiroivina roolimalleina nuorille sukupolville.”

Bogdan Wenta  
Kielcen pormestari, entinen 
ammattilaiskäsipalloilija  
ja valmentaja
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Etenemissuunnitelma

 Euroopan komissio

• Edistetään mahdollisuuksia analysoida medianäky-
vyyden sukupuolittuneisuutta diakronisen65 määräl-
lisen ja laadullisen avoimen datan lisäämiseksi.

• Edistetään kaikkien sidosryhmien (esim. yksityiset/
julkiset mediat, urheiluorganisaatiot, urheilijat, 
tutkijat, journalismikoulutus) välistä keskustelua, 
jotta voidaan muun muassa asettaa tavoitteita, 
analysoida parannuksia, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja 
määritellä yhteiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
eettiset säännöt.

• Tuodaan esille naisia roolimalleina erityisesti mies-
valtaisissa urheilulajeissa Euroopan urheiluviikon 
aikana.

• Julkaistaan ja edistetään tasa-arvoisen medianäky-
vyyden työkalupakkia.

 Jäsenvaltiot

• Velvoitetaan/kannustetaan kaikkia julkisia medioita 
tasa-arvoiseen uutisointiin. Aikataulutetaan urheilu-
tapahtumat (parhaimpaan katseluaikaan) tasa-ar-
voisesti.

• Tarjotaan yksityisille medioille kannustimia tasa-ar-
voiseen uutisointiin (esim. verovähennyksiä, erityistä 
rahoitusta).

• Edistetään sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
moduulin sisällyttämistä journalismikoulutukseen.

• Tuetaan sukupuolten tasa-arvoa mediassa koske-
vien yhteisten eettisten sääntöjen laatimista.

• Kehitetään toimia naisten määrän kasvattamiseksi 
urheilumedioissa ja naistoimittajien häirinnän kitke-
miseksi.

• Luodaan kansallinen urheilujournalismin observa-
torio tai kansallinen alusta, joka tarjoaa määrällistä 
ja laadullista diakronista avointa dataa medianä-
kyvyydestä.

65 Diakronisella viitataan tässä yhteydessä ”ajan myötä tapahtuvaan 
muutokseen”.

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Varmistetaan tasa-arvoinen näkyvyys ulkoisessa ja 
sisäisessä viestinnässä, sosiaaliset mediat mukaan 
lukien.

• Vaikutetaan urheilukisoista uutisointiin aikataulut-
tamisen avulla.

• Tarjotaan viestintähenkilöstölle asiaa koskevaa 
koulutusta.

• Kerrotaan naisurheilijoille heidän medianäkyvyyt-
tään koskevista oikeuksista.

• Lisätään yhteistyössä mediaorganisaatioiden kanssa 
naisten urheilun näkyvyyttä ja parannetaan naisten 
esitystapaa.

• Tarjotaan suuntaviivoja, koulutusta ja työkaluja 
ruohonjuuritason toimijoille.

• Laaditaan lähetysoikeuksia myytäessä paketteja, 
joihin sisältyy naisten urheilutapahtumia. Sisälly-
tetään mediaoikeussopimuksiin sukupuolten tasa-
arvoa ja tasapuolista esittämistä koskevia ehtoja. 

• Tehdään markkinatutkimuksia yleisöpotentiaalista 
parhaiden mediakumppaneiden kohdentamiseksi.

• Luodaan palkintoja medioille, joiden uutisointi on 
tasapuolista.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Varmistetaan tasa-arvoinen näkyvyys ulkoisessa ja 
sisäisessä viestinnässä, sosiaaliset mediat mukaan 
lukien.

• Tuodaan esille naisia ja miehiä positiivisina rooli-
malleina ja haastetaan näin sukupuolistereotypioita.
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Taustaa

Liikunta ja urheilu parantavat fyysistä, henkistä ja sosi-
aalista hyvinvointia sekä vaikuttavat myönteisesti yhteis-
kuntaan. Niiden parissa voi kuitenkin esiintyä myös häirintää, 
väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, mikä syntyy muun muassa 
valtasuhteista, kilpailupaineista, kunnianhimosta, lajiharjoit-
telun fyysisen kontaktin muodostumisesta, kisamatkoista 
sekä puku- ja peseytymistiloista. Yhä useammat urheilijat 
ovat kertoneet hyväksikäytöstä modernien medioiden tarjoa-
mien kanavien kautta.

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkimuksessa, 
politiikassa ja käytännössä on kiinnitetty entistä enemmän 
huomiota sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan urheilussa. 
Euroopan komissio määrittelee sukupuolistuneen väkivallan 
”väkivallaksi, joka kohdistuu henkilöön tämän sukupuolen 
(sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu mukaan lukien) 
vuoksi tai väkivallaksi, joka vaikuttaa tietyn sukupuolen edus-
tajiin epäsuhtaisesti”66. Sukupuoleen perustuva väkivalta voi 
olla fyysistä väkivaltaa (hakkaaminen, kuristaminen, työn-
täminen), seksuaalista väkivaltaa (sanallinen tai sanaton 
seksuaalinen häirintä, pahoinpitely, raiskaus) ja henkistä väki-
valtaa (henkinen hyväksikäyttö, verkkohäirintä, kiristys). Se 
voi olla sanallista, sanatonta, kosketusta, kosketuksetonta, 
verkossa tapahtuvaa tai fyysistä. Se aiheuttaa todennä-

66 Euroopan komissio. Mitä on sukupuoleen perustuva väkivalta? https://
ec.eu-ropa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gen-
der-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en

köisesti fyysistä, seksuaalista, henkistä tai taloudellista 
haittaa. 2000-luvun alusta alkaen tutkijat Euroopassa ja 
muualla maailmassa ovat osoittaneet, että harrastelija-, 
kilpa- ja ammattilaisurheilijat ovat altistuneet väkivallalle 
urheilussa. Alustavat tutkimukset sukupuoleen perustuvasta 
seksuaalisesta väkivallasta osoittivat, että 14−73 prosenttia 
Euroopan naisurheilijoista altistuu seksuaaliselle häirinnälle 
urheilussa67. Sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä 
raportoitiin monissa urheilulajeissa ja monilla tasoilla. Yleisin 
muoto oli sanallinen seksuaalinen häirintä.

Uusin tutkimus tarjoaa vahvempaa tukea. Useat kansal-
lisen ja kansainvälisen tason tutkimukset sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta ovat tuoneet lisätietoa väkivallan 
yleisyydestä, uhrien ja hyväksikäyttäjien ominaisuuksista ja 
väkivallan olosuhteista. Useimmissa tutkimuksissa on osoi-
tettu, että sukupuoleen perustuva väkivalta koskettaa naisia 
miehiä enemmän. Tutkijat esimerkiksi vertasivat korkean 
tason urheilijoiden kokemuksia Saksassa, Belgiassa ja Alan-
komaissa. He havaitsivat, että 42 prosenttia naisista ja 19 
prosenttia miehistä raportoi seksuaalisesta väkivallasta68 
Viimeaikainen tutkimus seksuaalisesta häirinnästä Suomen 
kilpaurheilussa osoitti, että 32 prosenttia naisista ja 19 
prosenttia miehistä oli kokenut häirintää useimmiten kans-
saurheilijan taholta. Sen sijaan 23 prosenttia naisurheilijoista 

67 Fasting ym. 2011
68 Ohlert ym. 2020

Sukupuolistunut 
väkivalta

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
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ja kolme prosenttia miesurheilijoista oli kokenut sukupuoleen 
perustuvaa häirintää69. Kanadalaisessa tutkimuksessa, johon 
osallistui 995 maajoukkuetason urheilija, havaittiin, että 
naisurheilijat olivat kokeneet merkittävästi useammin kaikkia 
häirinnän muotoja kuin miehet70. Seksuaalinen väkivalta on 
usein kommentteja, katseita tai loukkaavia vitsejä ulkonäöstä 
tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Henkinen väkivalta on 
yleisin sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto, joka on 
usein sanallista hyväksikäyttöä ja nöyryyttämistä. Fyysinen 
väkivalta on useimmiten rankaisemista pakottamalla tree-
naamaan, työntämistä tai lyömistä. Useimmissa tutkimuk-
sissa ei erotella sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa muista 
ihmisten välisen väkivallan muodoista, joten sukupuoleen 
perustuvan väkivallan laajuutta urheilussa on lähes mahdo-
tonta täysin määrittää.

Ensimmäisissä liikunnassa ja urheilussa esiintyvää suku-
puoleen perustuvaa väkivaltaa tarkastelevissa tutkimuksissa 
keskityttiin tyttöihin ja naisiin, kun taas uusimmissa tutkimuk-
sissa on havaittu, että pojat ja miehet joutuvat väkivallan 
uhreiksi oletettua enemmän. Anonyymin kyselyn muodossa 
toteutetussa uudessa eurooppalaisessa tutkimuksessa alle 
18-vuotiaiden nuorten miesten raportoiman väkivallan 
määrä oli korkeampi kaikissa väkivallan muodoissa71. Tällä 
hetkellä on kuitenkin mahdotonta määrittää, perustuuko 
mies- ja naisurheilijoiden kokema väkivalta sukupuoleen.

Nykytiedon perusteella hlbtiq-urheilijat, maahanmuut-
tajataustaiset urheilijat ja korkean tason urheilijat ovat 
suuremmassa vaarassa joutua väkivallan uhreiksi72. Euroop-
palaisen Outsport-hankkeen tekemästä kyselystä kävi ilmi, 
että urheilualalla esiintyy yleisesti homo- ja transfobiaa. 
Hlbtiq-vastaajista jopa 82 prosenttia oli kokenut homo- tai 
transfobista nimittelyä edellisen 12 kuukauden aikana73. 
Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä negatiivisia 

69 Lahti ym. 2020
70 Willson ym. (painossa)
71 Hartill ym. (2021)
72 Vertommen ym. (2016)
73 Menzel ym. (2019)

 Sukupuoleen perustuva väkivalta 
on näkyvä ongelma yhteiskunnassa ja 
urheilussa. Väkivaltakokemukset eivät 

vaikuta vain itse urheilijoihin, vaan myös 
näiden perheisiin, urheiluorganisaatioihin 

ja koko yhteiskuntaan. On selvää, että 
ennaltaehkäisy edellyttää monitahoista 
lähestymistapaa, joka sisältää kaikkiin 

urheilualan sidosryhmiin kohdistettavia 
ennaltaehkäisy- ja torjunta-aloitteita.”

kokemuksia olivat muun muassa sanalliset loukkaukset, 
rakenteellinen syrjintä, fyysisen tilan loukkaaminen ja 
fyysinen väkivalta.

Kyseiset kokemukset eivät vaikuta ainoastaan itse yksi-
löihin, vaan myös näiden perheisiin, muihin organisaation 
jäseniin ja koko yhteiskuntaan.

Suositukset

1. Koulutus- ja ennaltaehkäisyohjelmat
 Tietoisuuden lisäämisen lisäksi panostetaan 

enemmän koulutus- ja ennaltaehkäisyohjelmiin 
kaikilla tasoilla, erityisesti ruohonjuuritasolla, 
niin että ne kohdistetaan kaikkiin urheiluyhteisön 
jäseniin ja että ne kattavat sukupuoleen perustuvan 
(myös verkossa tapahtuvan) väkivallan määri-
telmän, muodot, riskitekijät ja vaikutukset. Kaikkien 
urheilujohtajien ja -organisaatioiden kaikilla tasoilla 
odotetaan sitoutuvan seksuaalisen häirinnän ja 
väkivallan kitkemiseen liikunnasta ja urheilusta.

2. Tiedonkeruu ja aloitteiden seuranta
 Aloitetaan tiedonkeruu ongelman 

laajuuden määrittämiseksi ja suojelutoi-
mien vaikuttavuuden arvioimiseksi.

3. Raportointikanavien varmistaminen
 Määritellään ilmiantomekanismit ja ilmianta-

jien suojelu. Nimitetään, koulutetaan ja tuetaan 
suojeluvastaavia, jotka käsittelevät urheili-
joiden ja todistajien valitukset ja lausunnot.

4. Kokemustenvaihto
 Edistetään käytäntöjen vaihtoa sukupuoleen perus-

tuvan väkivallan torjumiseksi liikunnassa ja urhei-
lussa ja luodaan eri alojen välisiä kumppanuuksia.

Dr Tine Vertommen 
Kriminologi, Thomas Moren
ammattikorkeakoulu 
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Etenemissuunnitelma

 Euroopan komissio

• Seurataan tutkimusta sukupuoleen perustuvan 
väkivallan yleisyydestä urheilussa, jotta voidaan 
tunnistaa pitkäaikaisia ja vertailukelpoisia kehitys-
suuntauksia74.

• Sisällytetään sukupuoleen perustuva väkivalta 
seuraavaan urheilua koskevaan erityiseurobaro-
metriin.

• Vahvistetaan kumppanuutta Euroopan tasa-arvoins-
tituutin kanssa.

• Tarkastellaan mahdollisuutta käyttää eurooppa-
laista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) niin, 
että seksuaalirikoksista tuomittujen työskentely 
urheilualalla kielletään.

• Tarjotaan rahoitusta hankkeille, joiden tavoitteena 
on ennaltaehkäistä sukupuoleen perustuvaa väki-
valtaa urheilualalla. Korostetaan tällaisten hank-
keiden tarvetta nykyisten rahoitusvälineiden, kuten 
esimerkiksi Erasmus+ Sport- ja Daphne-ohjelmien 
sekä kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelman, puitteissa.

• Tarjotaan rahoitusta positiivisten ja terveellisten 
urheilukokemusten edistämiseen.

• Tuetaan Euroopan parlamentin sukupuoleen perus-
tuvan väkivallan vastaista aloitetta, jossa kehotetaan 
direktiivin avulla määrittelemään rikoslainsäädän-
töön urheilussa esiintyvä sukupuoleen perustuva 
verkkoväkivalta ja yhdenmukaistamaan rikoksen-
tekijöiden rangaistukset.

• Sisällytetään naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja 
perheväkivallasta (vuoden 2022 alussa) annetta-
vaan direktiiviin erityistoimia urheilualalla (myös 
verkossa) esiintyvän sukupuoleen perustuvan väki-
vallan torjumiseksi.

• Käsitellään naisiin liikunnassa ja urheilussa kohdis-
tuvaa väkivaltaa verkostossa, jossa vaihdetaan 
hyviä käytäntöjä naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi (vuodesta 2022 alkaen).

• Sisällytetään liikunta ja urheilu kaikkiin nykyisiin 
toimiin sukupuoleen perustuvan väkivallan kitke-
miseksi.

 Jäsenvaltiot

• Edistetään tutkimusta sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta liikunnassa ja urheilussa ja torjunta-
ohjelmien arviointia.

74  Pitkäaikaisella viitataan tässä yhteydessä ”samojen kohteiden pit-
käaikaiseen havainnointiin”, kun taas vertailukelpoisella viitataan ”eri 
maiden ja eri sosiaaliryhmien välisten erojen mittaamiseen”.

• Kehitetään johdonmukaiset poliittiset puitteet suku-
puoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi liikun-
nassa ja urheilussa ja niiden ulkopuolella.

• Liitetään urheilujärjestöjen rahoitus asianmukaisesti 
dokumentoitujen ja tehokkaiden sukupuoleen perus-
tuvan väkivallan torjuntaan tähtäävien politiikkojen 
täytäntöönpanoon.

• Tarkastellaan mahdollisuuksia säätää kansallista 
lainsäädäntöä liikunnassa ja urheilussa tapahtuvien 
sukupuoleen perustuvien väkivaltatapausten järjes-
telmällisestä kirjaamisesta.

• Tarkastellaan mahdollisuuksia säätää kansallista 
lainsäädäntöä liikunnassa ja urheilussa tapahtuvien 
sukupuoleen perustuvien väkivaltatapausten pakol-
lisesta ilmoittamisesta.

• Perustetaan tai laajennetaan kansallisia sukupuo-
leen perustuvan väkivallan torjuntavirastoja, jotta 
voidaan lisätä tietoa ja parantaa sukupuoleen perus-
tuvan väkivallan ehkäisyä liikunnassa ja urheilussa 
sekä tukea uhreja, rikoksentekijöitä ja todistajia 
liikunnassa ja urheilussa ja niiden ulkopuolella.

• Koulutetaan poliisi- ja oikeuslaitoksen sekä tervey-
denhuoltojärjestelmien ammattilaisia liikunnassa 
ja urheilussa esiintyvän sukupuoleen perustuvan 
väkivallan riskitekijöistä, merkeistä, vaikutuksista 
ja muodoista.

• Sitoudutaan nollatoleranssiin liikunnassa ja urhei-
lussa ja niiden ulkopuolella esiintyvää sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa kohtaan.

• Rahoitetaan valtakunnallisia valistuskampanjoita 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta liikunnassa 
ja urheilussa ja niiden ulkopuolella.

• Autetaan kansallisia urheiluorganisaatioita kehittä-
mään, soveltamaan ja arvioimaan suojelumenette-
lyjä, -ohjelmia ja -aloitteita.

  Kansainväliset ja kansalliset 
urheiluorganisaatiot

• Kehitetään kattavia politiikkoja ja ohjelmia, joihin 
sisältyy koulutusta, seurantaa, raportointia, sovit-
telua ja palveluja uhreille, ilmiantajille, syytetyille 
ja todistajille.

• Kehitetään kisoihin suojelustrategia.

• Nimitetään suojeluvastaavat, joilla on asianmu-
kainen pätevyys.

• Jaetaan käytäntöjä ja luodaan kumppanuuksia 
liikunnassa ja urheilussa ja niiden ulkopuolella.

• Tarjotaan pakollista koulutusta kaikille liikunnassa 
ja urheilussa lasten, naisten ja korkean tason urhei-
lijoiden kanssa työskenteleville.
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• Koulutetaan todistajia sukupuoleen perustuvan väki-
vallan merkeistä ja reagointitavoista sekä heidän 
vastuustaan ilmoittaa tapauksista ja puuttua niihin.

• Koulutetaan urheilijoita ja heidän lähipiiriään tunnis-
tamaan sukupuoleen perustuvan väkivallan merk-
kejä ja ilmoittamaan tapauksista sekä kerrotaan 
heille, mistä voi saada apua ja tukea.

• Esitellään urheilutapahtumien aikana toteutettavia 
koulutusohjelmia ja -aloitteita, joilla edistetään 
turvallista urheilua urheilijoiden ja heidän lähipii-
rinsä keskuudessa.

• Sitoudutaan nollatoleranssiin liikunnassa ja urhei-
lussa esiintyvää sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
kohtaan.

• Toimitaan esimerkkinä liikunnassa ja urheilussa 
esiintyvän sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjunnassa ja käsittelyssä.

• Tunnustetaan, että liikunnassa ja urheilussa 
esiintyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kaikissa 
muodoissa (myös verkossa) ja että siitä on haittaa 
koko urheiluyhteisölle.

• Kehitetään kansainvälisten käytäntöjen mukaisia 
standardeja, joilla autetaan urheiluorganisaatioita 
kehittämään ja soveltamaan suojelumenettelyjä.

• Valjastetaan urheilijoita tai muita merkittäviä henki-
löitä toimimaan roolimalleina suojelustrategioissa.

• Lisätään tietoisuutta sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta liikunnassa ja urheilussa kiinnit-
täen erityistä huomiota haavoittuvassa 
asemassa oleviin alaryhmiin: hlbti-
q+-urheilijat, vammaisurheilijat, 
maahanmuuttajataustaiset urhei-
lijat ja kehityspolulla olevat nuoret 
urheilijat.

 Ruohonjuuritason toimijat

• Lisätään tietoisuutta sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta liikunnassa ja urheilussa kiinnittäen 
erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
alaryhmiin: hlbtiq+-urheilijat, vammaisurheilijat, 
maahanmuuttajataustaiset urheilijat ja kehityspo-
lulla olevat nuoret urheilijat.

• Seurataan ja arvioidaan toimenpiteitä.

• Arvioidaan sukupuoleen perustuvan väkivallan 
riskejä omassa organisaatiossa.

• Nimitetään koulutetut paikalliset suojeluvastaavat, 
jotka saavat tukea kansalliselta liitolta. Varmis-
tetaan, että suojeluvastaavaan on helppo saada 
yhteys ja että hän on hyvin valmistautunut ja pystyy 
priorisoimaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevia ilmoituksia.

• Tarkistetaan kaikkien urheiluorganisaatiossa lasten, 
aikuisten ja eliittiurheilijoiden kanssa toimivien 
aikuisten rikisrekisteri ja pedagoginen pätevyys.

• Tarjotaan kaikille organisaation jäsenille koulutusta 
tai kannustetaan heitä osallistumaan koulutuksiin joko 
kansallisen urheilujärjestelmän sisällä tai muualla.

• Esitellään urheilutapahtumien aikana toteutettavia 
koulutusohjelmia ja -aloitteita, joilla edistetään 
turvallista urheilua urheilijoiden ja heidän lähipii-
rinsä keskuudessa.

• Viestitään perinteisesti ja verkossa kasvotusten ja 
verkossa tapahtuvan, sukupuoleen perustuvan väki-
vallan esiintymisestä liikunnassa ja urheilussa sekä 
sen riskeistä ja vaikutuksista.

• Luodaan kumppanuuksia alueen kuntien, koulujen, 
organisaatioiden ja muiden alojen kanssa.
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