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1. JOHDANTO

1.1 Vastuullisuus kokonaisuutena 
 
Suunnistusliiton vastuullisuusohjelma on viiden 
asian kokonaisuus, jotka yhdessä muodostavat 
vastuullisen toiminnan perustan. Kullekin osa-
alueelle on oma dokumentointinsa ja liittohallitus 
seuraa asioiden toteutumista.
 

Taulukko 1. Suunnistusliiton vastuullisuusohjelma

Osa-alue Dokumentointi

Hyvä hallinto Liittohallitus 12/2019

Turvallinen toimintaympäristö Työterveyshuollon vuosisuunnitelma
Maajoukkueiden turvallinen toimintaympäristö
Tähtiseurojen kohdalla kriteerit vastuullisesta val-
mentajuudesta
SSL:n toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen ja 
toiminnan osalta 

Ympäristö ja ilmasto Ympäristöohjeistus päivitetty 2017; päivitys 2021

Antidopingohjelma Uusittu ja hyväksytty liittohallituksessa 5/2020

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tämä dokumentti
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1.2 Suomalaisen suunnistuksen strategia

 Suunnistuksen vuosille 2021–2025 ulottuva 
stra-tegia on laadittu syksyn 2020 aikana. Liittoval-
tuusto hyväksyi strategian 14.11.2020. Strategian 
arvoissa on tuotu esiin yhdenvertaisuus:

”Suunnistamme yhdessä, jotta suunnistus on 
me-nestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja 
kai-kille sopiva urheilulaji. Jokaisen suunnistajan 
ja seuran toimintaa ohjaa rehellisyys, luonnon ja 
ympäristön kunnioittaminen sekä yhdenvertai-
suus. Yhdessä toimien voimme olla maailman 
pa-ras suunnistusmaa monella tapaa/mittareilla 
2025.”

Strategiassa tavoitellaan toimeenpanoa, jossa 
seurat miettivät omasta näkökulmasta suunnis-
tuksen strategiaa omaan toimintaan. Tavoite on, 
että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tulevat entistä 
vahvemmin seurojen toimintaan myös tätä kaut-
ta.
 

1.3 Käsitteet

 Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, 
että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 
riippumatta heidän iästään, alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, 
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, 
mielipiteestään, poliittisesta tai ammatti-
yhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön 
liittyvästä syystä. 

Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä 
syrjimättömyyttä. 

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä 
perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, 
esimerkiksi tunnustavat tiettyä uskontoa tai 
kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi 
olla yksittäinen teko tai se voi olla seurausta 
epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä 

tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetään sitä, 
että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö 
johtaa syrjiviin lopputuloksiin. 

Häirinnällä tarkoitetaan henkilön ihmisarvoa 
tarkoituksellisesti tai tosiallisesti loukkaavaa 
käyttäytymistä. Häirintään liittyy henkilöä 
halventava, nöyryyttävä tai häntä uhkaava, viha-
mielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 

Seksuaalinen häirintä tarkoittaa fyysistä, sa-
nallista tai sanatonta ei-toivottua seksuaalista 
käytöstä, jolla tarkoituksenmukaisesti tai tosiasi-
allisesti loukataan henkilön fyysistä tai henkistä 
koskemattomuutta luomalla uhkaava, vihamieli-
nen, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tar-
koitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää 
ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 
seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasial-
lisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä kos-
kemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, viha-
mielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 
ilmapiiri.

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moni-
naisuuden huomioon ottamisesta rakennetun 
ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se 
merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välinei-
den käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja 
mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan pää-
töksentekoon.

Kohtuulliset mukautukset (ks. yhdenvertai-
suuslaki 15 §), joissa on kysymys tapauskohtaisis-
ta mukautuksista vammaisten henkilöiden 
oi-keuksien toteuttamiseksi. Esimerkiksi esteettö-
myys, jossa on kysymys yleisemmistä järjestelyis-
tä, kuten rakennuksen suunnittelu tai korjaus 
si-ten että esteettömyysvaatimukset toteutuvat.
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 1.4 Lainsäädännöllinen tausta
 

Yhdenvertaisuuden edistämistä liikunta- ja ur-
heilujärjestöissä edellytetään yhdenvertaisuus-, 
tasa-arvo- sekä liikuntalaissa. Olympiakomite-
an yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön taustalla 
vaikuttavat myös vahvasti YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus sekä lapsen oikeuksien 
sopimus. 

Yhdenvertaisuuslaki
Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 
1.1.2015. Se toi uusia velvoitteita ja se ulotettiin 
koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. Lain 
tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta 
ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän 
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laki edellyttää 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta, 
koulutuksen järjestäjiltä sekä työnantajilta, joilla 
on vähintään 30 työntekijää. Kaikkia työnantajia 
koskee lain velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 

Vammaisyleissopimus, joka tuli voimaan ke-
säkuussa 2016. Muun muassa YVL 15 § imple-
mentoi vammaisyleissopimusta.

Tasa-arvolaki
Uusi tasa-arvolaki astui voimaan 1.1.2015. Lain 
tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva 
syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti 
työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuva syrjintä ja se velvoittaa viranomaisia, 
koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös 
ennaltaehkäisemään tätä syrjintää. 

Liikuntalaki
Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan lain 
lähtökohtina ja lakiin on tullut voimakkaampi 
vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämisestä. Lain mukaan liikuntaa edistävien 
järjestöjen valtionavustuksenmäärää harkittaessa 
otetaan huomioon se, miten järjestö edistää 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
ju-listus: YK:n yleiskokous hyväksyi 10.12.1948 ih-
misoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka 
on ollut perustana kaikille myöhemmin solmituille 
kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Julistuk-
sen sanoma on, että ihmisoikeudet ovat perusta-
vanlaatuisia ja luovuttamattomia ja kuuluvat 
yhdenvertaisesti maailman kaikille ihmisille.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus
Kansainvälisesti 2.9.1990 voimaan tullut sopimus 
kokoaa yhteen näkemyksen lasten hyvän 
elämän ja kasvun perusedellytyksistä. Lapsen 
oikeuksien sopimus perustuu käsitykseen jokaisen 
yhtäläisestä ihmis-arvosta. Samat oikeudet 
kuuluvat kaikille lapsille ja syrjimättömyysperiaate 
kieltää lasten asettamisen eriarvoiseen 
asemaan esimerkiksi uskonnon, ihonvärin tai 
vammaisuuteen perustuen.

1. Yhdenvertaisuus.fi 

2. Sisäasianministeriön julkaisut 28/2011: Kop kop 

– Pääseekö sisään? –Yhdenvertaisen järjestötoimin-

nanopas urheilu- ja nuorisojärjestöille. 2011. 

3. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

4. Tasa-arvo.fi 

5. Tasa-arvo.fi 

6. Invalidiliitto.fi 

7. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

8. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 

(609/1986) 

9. Liikuntalaki (309/2015), Tasa-arvo.fi 

10. Ykliitto.fi
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2. SUUNNITELMAN 
LAADINTAPROSESSI

 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on 
laadittu syksyn 2020 aikana. Liiton hallitus käyn-
nisti työn kokouksessaan 29.9.2020.

Työryhmän muodostivat toimi- ja luottamushen-
kilöistä koostunut ryhmä: Maria Rantala (liitto-
hallitus sekä huippusuunnistusryhmä), Teija Sahl-
ström (seuratoimintaryhmä), nuorisopäällikkö 
Timo Saarinen, huippusuunnistuspäällikkö Petteri 
Kähäri sekä toimitusjohtaja Mika Ilomäki.

Ryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Suun-
nitelmaa käsiteltiin myös kahden liiton työryh-
män yhteiskokouksessa, eli tapahtuma- ja seura-
toimintaryhmän yhteistapaamisessa.
Hallitukselle annettiin työstä väliraportti 3.11.2020. 
Lisäksi suunnitelmaa kommentoi professori 
Tuomas Ojanen, joka toimii Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvolautakunnan puheenjohtajana. Hallitus 
hyväksyi valmiin suunnitelman 2.12.2020.

Suunnitelman kirjallisina lähteinä ovat olleet 
Suunnistusliiton edellinen yhdenvertaisuusohjel-
ma, Olympiakomitean yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma, Suomen urheilun eettisen kes-
kuksen (SUEK) ”Häirintä suomalaisessa urheilussa” 
-tutkimus sekä ennen kaikkea siitä erillisen 
suunnistusta koskeva raportti sekä Suunnistuslii-
ton henkilöstölle tehdyt työhyvinvointikyselyt.

3. NYKYTILA

3.1. Suunnistus lajina 

 
Suunnistus on laji, jonka pariin ovat kaikki terve-
tulleita ja harrastaminen on edullista. Luonto ja 
lähiliikunta on kaikkien saatavilla ja harrastajia 
on lapsista ikäihmisiin. Suunnistajanpolku mah-
dollistaa harrastamisen aina huipulle asti. Mu-
kaan pääsee melko pienillä maksuilla, joskin 
harrastuksen tullessa tavoitteellisemmaksi, myös 
maksujen määrä nousee. Lähtökohtaisesti lajia 
pidetään myös hyvin tasa-arvoisena ja hallinnos-
sa sekä henkilökunnassa on mukana niin miehiä 
kuin naisia. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liit-
tovaltuusto, jossa on valtuutettuina 14 suunnis-
tusalueen nimeämät henkilöt. Valtuuston 21 
jäsenestä 17 on miehiä ja 4 naisia. Liittohallituk-
sessa on seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Liittohallituksessa miehiä on 6 ja naisia 3. Suun-
nistuslisenssin hankkineista noin 61 % on miehiä 
ja 39 % naisia. Eli erityisesti valtuuston sukupuoli-
jakauma on erittäin miesvaltainen, liittohallituk-
sen tilanne selkeästi parempi.

Suunnistuksen kilpailutoiminnassa sarjajako 
perustuu kategorioihin miehet ja naiset. Kunto-
suunnistustoiminnassa kaikki osallistujat ikään ja 
sukupuoleen katsomatta ovat samoissa sarjoissa. 
Suunnistusliiton alaisuudessa järjestetään toi-
mintaa neljässä lajimuodossa, jotka ovat suunnis-
tus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja tark-
kuussuunnistus. Lajeista tarkkuussuunnistus on 
alun perin kehitetty nimenomaan liikuntarajoit-
teisille urheilijoille (miehet ja naiset samassa 
sar-jassa; terveet ja parasarja erikseen). Kaikissa 
lajeissa on maajoukkuetoimintaa ja näissä eri su-
kupuolet on huomioitu yhdenvertaisesti.

Suunnistuksessa on huomattava määrä Olympia-
komitean Tähtiseura-ohjelmassa mukana olevia 
Tähtiseuroja. Näiltä seuroilta vaaditaan seurata-
solla huomattavasti toimenpiteitä ja dokumen-
tointia yhdenvertaisuudesta. Saadakseen laatu-
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merkin seuran on täytettävä hyvän hallinnon ja 
johtamisen kriteerit, noudatettava urheiluyhtei-
sön Reilun pelin periaatteita sekä edistettävä 
yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimin-
taan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, 
sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liitty-
västä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän eh-
käisemiseksi. Tämä on merkittävä tapa jalkauttaa 
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä toimia 
seuratoimintaan ja edelleen laajemmin kaikkien 
suunnistajien keskuuteen.

Viime vuosina on kilpailutoiminnassa tehty uudis-
tuksia, joissa on huomioitu vanhemmat ikäluokat. 
Esimerkiksi karttojen mittakaavoja on muutettu 
niin, että ikänäön rajoitteet eivät aiemmalla ta-
valla hankaloita suunnistusta. Myös ns. etämaa-
lien käyttö kilpailuissa on erityisesti vanhemmille 
ikäryhmille suunnattu toimenpide, jolla voidaan 
taata heille sopiva alue lajisuoritukseen ilman 
pitkiä loppusuoria tms., kun kilpailun ratapituus 
on jo muutenkin lyhyt.

Eri kieliryhmien huomioinnista voidaan todeta, 
että suurin osa liiton koulutusmateriaaleista ja 
mm. suunnistuskoululaisten materiaalit ovat kak-

sikielisiä. SM-kilpailuissa ohjeet julkaistaan ohjeet 
aina sekä ruotsiksi että suomeksi. 
Suunnistusliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutuk-
sissa on osiot, joissa käsitellään eettisiä ohjeita, 
aikuisten vastuullista toimintaa lasten ja nuorten 
urheilussa sekä reilun pelin periaatteita. Sisällöt on 
räätälöity sen mukaan, minkä ikäisten ja tasoisten 
urheilijoiden koulutuksesta on kyse. Koulutusten 
uudistaminen on käynnistynyt vuoden 2020 
aikana ja sen myötä materiaaleja on päivitetty 
mm. Et ole yksin -palvelun sisältöjä hyödyntäen.  

Suunnistusvalmentajien joukko on miesvaltaista, 
erityisesti maajoukkuetasolla ja liiton valmennus-
ryhmissä. On tärkeää huomata molempien 
sukupuolien omat erityispiirteet ja -tarpeet lajin 
harjoitusleireillä sekä kilpailutapahtumissa, ja 
huo-lehtia valmentajien sukupuolijakauman 
tasaisuu-desta. Tämä on tiedostettu ja ryhdytty 
toimiin vuoden 2020 aikana. 

Suunnistuskartan symbolien värit on määritelty 
tarkasti siten, että myös värisokeat voivat har-
rastaa suunnistusta ja kilpailla siinä tasapuolises-
ti. Kun kilpailu- ja harjoituskarttoja valmistetaan 
ja tulostetaan käyttöön, on siihen annettu liiton 
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karttavastaavan taholta tarkat ohjeet. Oikeilla 
värimäärityksillä taataan tasapuoliset olosuhteet 
tämän osalta. Erityinen huomio on ratamerkin-
nöissä, joissa ei käytetä punaista väriä, vaan tar-
kasti määritettyä violetin sävyä, jolloin se erottuu 
myös värisokeille. 

Transhenkilöllä on oikeus osallistua sukupuolen 
mukaan määritettyyn sarjaan Kansainvälisen 
Suunnistusliiton (IOF) transsukupuolisuutta kos-
kevan toimintaperiaatteen (IOF Trans-gender 
Po-licy) määrityksen mukaisesti (Suunnistuksen 
la-jisäännöt, kohta 9.12 sekä liite E). 

3.2 Häirintä suomalaisessa 
kilpaurheilussa – Suunnistuksen 
osaraportti

 
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK teki 
vuonna 2020 tutkimuksen, jonka tarkoitus oli sel-
vittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet 
seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirin-
tää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoi-
minnassa. Suunnistusliitto oli mukana tutkimuk-
sessa, jotta häirinnän ilmenemistä voidaan 
pa-remmin tunnistaa sekä ehkäistä.

Suunnistuksen osalta kysely lähetettiin 8324 
lisenssisuunnistajalle ja vastauksia häirintäselvi-
tykseen tuli 462. Suunnistuksen vastaajista 18 
prosenttia oli kokenut viimeisen viiden vuoden 
aikana urheilutoiminnassa seksuaalista häirintää. 
Koko tutkimuksen aineistoon verrattuna häirin-
täkokemukset olivat suunnistuksessa matalam-
malla tasolla.

Naisista seksuaalista häirintää oli kokenut 27 ja 
miehistä 10 prosenttia. Koko tutkimuksen aineis-
toon verrattuna häirintäkokemukset olivat suun-
nistuksessa matalammalla tasolla. Kokonaisai-
neistossa naisista seksuaalista häirintää oli 
kokenut 32 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia. 

Seksuaalisen häirinnän muodoista eniten suun-

nistuksessa oli koettu yleisempää häiritsevää 
puhetta (58 vatausta), sanallista seksuaalista häi-
rintää (26 vastausta) sekä sanatonta seksuaalista 
häirintää (19 vastausta). Vakavampien muotojen 
osalta kaksi henkilöä kertoi joutuneensa rais-
kauksen tai raiskausyrityksen kohteeksi. Vastaa-
jista 14 kertoi kokeneensa fyysistä seksuaalista 
häirintää. 

Sukupuolisen häirinnän kokemukset olivat suun-
nistuksessa hieman harvinaisempia (naisista 21 
prosenttia) kuin koko tutkimuksen aineistossa 
(naisista 23 prosenttia). Sukupuolisen häirinnän 
muodoista eniten oli koettu ominaisuuksien 
vähättelyä tai kyseenalaistamista sukupuolen 
perusteella (38 vastausta) ja syrjintää tai heikom-
paan asemaan asettamista sukupuolen perus-
teella (22 vastausta). 

Seksuaaliseen häirintään olivat syyllistyneet 
eniten toiset urheilijat (40 prosenttia kaikista 
häiritsijöistä), yleisö, fanit tai someseuraajat (17 
prosenttia) sekä valmentajat (11 prosenttia). Suku-
puoliseen häirintään olivat syyllistyneet eniten 
toiset urheilijat (32 prosenttia), seuran, lajiliiton 
tai muun urheiluorganisaation edustajat (24 pro-
senttia) sekä valmentajat (18 prosenttia). Häirin-
tään syyllistyneet olivat pääasiassa miehiä. 

Vastaajista 65 prosenttia kertoi, ettei osannut 
sanoa onko oma lajiliitto puuttunut urheilussa 
tapahtuvaan häirintään tai tehnyt töitä häirinnän 
ehkäisemiseksi urheilussa.
 

Tulosten syventäminen

 
Tutkimuksessa tehtiin erillinen tilastollinen ana-
lyysi, jossa tarkasteltiin, onko häirintä ominai-
sempaa joillekin lajeille kuin toisille. Tässä ana-
lyysissä suljettiin pois ne tekijät, jotka vaikuttavat 
yleisesti häirinnän määrään (esim. nuorten 
naisten painottuminen vastaajissa) ja katsottiin, 
jääkö jäljelle lajin omaa vaikutusta. Analyysissä 
havaittiin, että suunnistus oli koko tutkimuksessa 
ainoa laji, jonka vaikutus seksuaaliseen häirintään 
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oli sitä vähentävä. Raportin perusteella sek-
suaalisen häirinnän yleisyys on suunnistuksessa 
matalampaa kuin muissa tutkimuksessa mukana 
olleissa lajeissa. Syytä sille, miksi juuri suunnis-
tuksessa seksuaalisen häirinnän taso näyttäytyi 
matalampana kuin muualla, ei löydetty tämän 
tutkimuksen puitteissa. Mahdollisia syitä on 
monia. Käsiteltävät ilmiöt ovat monimutkaisia ja 
-ulotteisia kokonaisuuksia, joihin ei ole olemassa 
yksiselitteisiä vastauksia. Selittävien tekijöiden 
jäljille pääseminen edellyttäisi tarkempia ja sy-
vällisempiä lajikohtaisia analyysejä sekä pereh-
tymistä, mikä ei ollut mahdollista tälle tutkimuk-
selle asetetuissa raameissa.
 

Tulosten yleistettävyys

 
Tulosten yleistettävyyttä arvioidessa tulee huo-
mioida, miten tutkimukseen vastanneet urheilijat 

edustavat koko lajin urheilijoita, eli lajin koko-
naisjoukkoa. Tähän vaikuttaa muun muassa vas-
tausprosentin suuruus sekä se, miten vastaajien 
sukupuoli- ja ikäjakauma edustaa kokonaisjouk-
koa. Saatujen tietojen (liitto/Suomisport-
tietokanta) perusteella kokonaisjoukon sukupuo-
lijakauma (lisenssiurheilijat 2019) jakautui siten, 
että lajin urheilijoista 34 prosenttia oli naisia ja 
miehiä 66 prosenttia. Kyselyyn vastanneiden 
osalta vastaavat prosentit olivat 49 prosenttia 
(naiset) ja 51 prosenttia (miehet). Eli naiset vas-
tasivat kyselyyn selvästi miehiä ahkerammin. 
Vastaajien ikäjakauma edusti kohtalaisesti li-
senssiurheilijoiden pohjalta arvioitua kokonais-
joukkoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
matalan vastausprosentin ja ikä- ja sukupuolija-
kaumien painottuneisuuden vuoksi tuloksiin tulee 
suhtautua suuntaa antavana.

Alla olevasta taulukossa on viimeisen viiden vuo-
den aikana suunnistuksessa koetut seksuaalisen 
häirinnän muodot. 

Kuvio 1. Suunnistuksess viimeisen viiden 
vuoden aikana koetut seksuaalisen 
häirinnän muodot, luvut ovat häirintää 
kokeneiden henkilöiden lukumäärä 
muodoittain. 
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Häirinnän vastainen työ on osa Suunnistusliiton 
seura- ja valmentajakoulutusta sekä maajouk-
kuetoimintaa ja niiden sisältöjä. Kouluttajat, val-
mentajat ja muut vastuuhenkilöt puuttuvat epä-
kohtiin matalalla kynnyksellä. Suunnistusliitto on 
koonnut suunnistusseuroille ohjeita sekä työkalu-
ja aiheeseen liittyen nettisivuilleen Suunnistuslii-
ton eettisiksi reitinvalinnoiksi.  Seurat voivat tu-
tustua ohjeisiin sekä käynnistää omia toimia, joilla 
varmistetaan turvallinen, tasa-arvoinen ja häi-
rintävapaa seuratoiminta myös suunnistuksessa. 
Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää erityisesti las-
ten ja nuorten parissa toimiessa sekä erilaisten 
valmennusryhmien kohdalla, niin seuroissa kuin 
maajoukkueissakin. Tutkimustulokset toimivat 
myös yhtenä pohjana neljännen luvun tavoitteis-
sa ja toimenpiteissä.
Suunnistusliitto tekee samansisältöisen 
seurantatutkimuksen vuonna 2023–2024. 
Maajoukkueurheilijoiden kohdalla seuraamme 
asiaa systemaattisesti joka vuosi urheilijoiden 
palautekyselyllä. 

3.3  Suunnistusliitto työnantajana

 
Suunnistusliiton toiminnassa vuonna 2019 tuli 
huomattavia muutoksia, kun henkilökuntaa vä-
hennettiin useilla henkilöillä ja sen seurauksena 
työtehtäviin tuli useilla henkilöillä huomattavia 
muutoksia. Lisäksi kaikkia työntekijöitä kohtasi 
lomautusjakso. Tällä hetkellä tasa-arvon näkö-
kulmasta liiton henkilökunta on hyvin miesvaltai-
nen, koska liitossa työskentelee kokoaikaisesti-
kaksi naista ja 10 miestä. Suunnistusliittoa 
työnantajana koskee yhdenvertaisuuslain 7 §:n 
mukainen edistämisvelvoite.

Suunnistusseurojen ja ns. kentän odotukset 
liiton toimintoja kohtaan ovat pysyneet aika lailla 
ennallaan. Tämän takia odotukset ja realiteetit 
eivät tällä hetkellä täysin kohtaa. Pienemmillä 
resursseilla on hyvin vaikeaa tehdä kaikki samat 
asiat kuin aiemminkin ja priorisointi väistämättä 
ajaa joidenkin hyvienkin asioiden vähintäänkin 

osittaista heikennystä tai alasajoa. Vuotta 2020 
puolestaan on värittänyt koronan mukanaan 
tuomat haasteet, jotka saattavat jatkua aina 
loppuvuoteen 2021 asti. 

Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan ja 
kartoitetaan vuosittain kyselyillä, joiden tulokset 
käydään läpi ja laaditaan toimenpiteitä mahdol-
listen epäkohtein korjaamiseksi. Viimeisin kysely 
on toteutettu lokakuussa 2020. Hyviä asioita ky-
selyn pohjalta on se, että henkilökunta on hyvin 
selvillä oman työnsä tehtävistä ja tavoitteista ja 
voi vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä oman 
työn kannalta. Myös motivaatio ja innostuneisuus 
omaa työtä kohtaan on hyvää. Enemmistö on 
tyytyväinen omaan työhönsä.

Työyhteisö toimii hyvin keskenään. Työntekijät 
saavat tarvittaessa tukea ja apua muilta työyh-
teisön jäseniltä. Työntekijät myös arvostavat 
toistensa tekemää työtä. Ilmapiiri on selkeästi 
parantunut edellisestä vuodesta.

Isoimmat haasteet ovat, että työhön saadaan lii-
an vähän palautetta esimiehen suunnalta. Työn-
tekijöiden tasapuolisessa kohtelussa on myös 
parantamisen varaa. Työntekijöiden mielipiteet 
tärkeissä asioissa voitaisiin huomioida nykyistä 
paremmin ja tiedonkulkua sekä ennakointia 
yhteisissä asioissa olisi parannettava.  Erityisesti 
palautteen ja yhteisten pelisääntöjen noudatta-
minen pitää nostaa toimenpiteiksi käytännön 
tasolla.
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 4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

 
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kuuluu sekä Suunnistusliitolle että seuroille. Seu-
roissa tapahtuu suurimmaksi osaksi se toiminta, joissa yhdenvertaisuus konkretisoituu. Yhdenver-
taisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, joten parhaisiin tuloksiin päästään jakamalla voimavaroja 
ja toimenpiteitä esimerkiksi vuosittain vaihtuviin kohteisiin. Toimenpiteiden ja tavoitteiden pitää olla 
mahdollisimman konkreettisia, jotta kehittyminen on mahdollista.

Toimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma on osa Suunnistusliiton 
vuosittaista toiminta-suunnitelmaa.

jatkuva liiton henkilökunta toimintasuunni-
telma, vuosiker-
tomus

Päivitämme Suunnistusliiton sääntöjä siltä osin, että yhdenvertai-
suus ja tasa-arvo on säännöissä asianmukaisesti ilmaistu.

2020, 2021 toimitus-
johtaja

Liittovaltuuston 
hyväksymät 
säännöt, jotka 
PRH on vahvis-
tanut.

Olemme mukana SUEK:n johtamassa toiminnassa, jossa selvite-
tään mahdollisuudet keskittää eettisten asioiden rikkomuksien 
tutkinta ja kurinpito.

2021 liittohallitus liittohallituksen 
pöytäkirjat

Suunnistusliiton toimintamalli epäasiallisen käytöksen ja toi-
minnan osalta, mikäli häirin-tää tapahtuu esim. jäsenseurassa tai 
liittoon otetaan yhteyttä.

2021 toimitusjohtaja sisäinen doku-
mentti

Viestintä, kuva- ja sanavalintamme ja muu visuaalinen materiaa-
limme edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä heijastavat 
moniarvoista liikuntakulttuuriamme.

jatkuva liiton henkilökunta arvio

Työryhmien valintaprosessimme tukevat tasa-arvoisen ja moniar-
voisen päätöksenteon vahvistumista.

jatkuva liittohallitus työryhmien 
kokoonpano

Tavoitteenamme on, että hallituksen jäsenis-tä vähintään 40 
prosenttia on miehiä tai naisia.

vuosittain liittovaltuusto ja 
vaalitoimikunta

liittohallituksen 
kokoonpano

Tavoitteena on, että liittovaltuuston jäsenis-tä vähintään 40 pro-
senttia on miehiä tai naisia.

2023 ehdollepano-toi-
mikunta ja liittoval-
tuusto

liittovaltuuston 
kokoonpano

Toteutamme kyselyn seksuaalisesta ja suku-puolisesta häirinnäs-
tä lajin parissa.

2023 toimitusjohtaja toteutettu kysely

Lajissamme puututaan yhdenvertaisuuteen liittyviin epäkohtiin 
matalalla kynnyksellä.

jatkuva kaikki arvio

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma – yhdenvertaisuus ja ta-
sa-arvo osana sitä – on oleellinen osa lajin koulutussisältöjä.

jatkuva liiton henkilökunta 
ja kouluttajat

uudistetut kou-
lutus- 
sisällöt

4.1 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Suunnistusliiton toiminnassa
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Toimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta

Tuemme ja kannustamme toimillamme, naisia osallistu-
maan toimijoina keskeisiin, vastuullisiin tehtäviin, kuten 
valmennus-, ratamestari- ja kilpailun johtamisen tehtä-
vät. Käytännön toimina naisille suunnatut koulutukset ja 
tilaisuudet.

jatkuva liiton henkilö-kunta, 
koulut-tajat, seurat

Koulutustilaisuuksien 
määrä, SSL:n rekisterit

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemat ovat osa Tähti-
seura-ohjelmaa.

jatkuva nuorisopääl-likkö, seurat Auditointitilaisuudet

Käymme läpi yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja 
turvalliseen toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä 
koulutuksissa.

jatkuva liiton henkilö-kunta, 
koulut-tajat, seurat

Koulutukset: määrä ja 
osallistujat

Viestimme Et ole yksin -palvelusta ja epäasiallisen käy-
töksen ennaltaehkäisyn työkaluista säännöllisesti.

jatkuva liiton henkilökunta, 
seurat

Toteuman seuranta

Tarjoamme tukimateriaaleja epäasiallisen käytöksen 
ennaltaehkäisyyn ja tapauksiin puuttumiseen seuroille.

jatkuva nuorisopäällikkö, seurat Toteuman seuranta

Tuemme epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimin-
tamalleja seuroissa.

jatkuva seurat Toteuman seuranta

Seuroja kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukai-
sesti riippumatta koosta ja sijainnista, esim. kilpailujen 
ja tapahtumien myöntäminen, niihin liittyvät kriteerit ja 
päätösten läpinäkyvyys.

jatkuva liiton henkilökunta, 
työryhmät

Kilpailukalenteri

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman tee-moista kes-
kustellaan seuroissa avoimesti ja mahdollisiin epäkohtiin 
puututaan matalalla kynnyksellä (mm. epäreilu taitoetu 
ja kilpai-lutoimintaan liittyvä tasa-arvo, ilmapii-ri/ryhmä-
dynamiikka, antidoping, turvallisuus jne.).

jatkuva nuorisopääl-likkö, val-
men-taja, seura-toimijat

Toteuman seuranta

Vahvistetaan nuorten vaikutusmahdolli-suuksia seura-
toiminnassa.

jatkuva nuorisopäällikkö, seura-
toimijat

Nuorten määrä ja 
toimenkuvat seuratoi-
minnassa

Erityisryhmien toiminnan kehittäminen -> Suunnistus 
sopii kaikille. Toimintamallit ja koulutukset.

2022 nuorisopääl-likkö Toteuman seuranta

4.2 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo seuratoiminnassa
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Toimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta

Urheilija- ja joukkuevalinnoissa noudatamme voimassa olevia 
valintakriteerejä. Valintaprosessit ja -päätökset toteutetaan läpi-
näkyvästi, ja ne julkaistaan ja dokumentoidaan.

vuosittain liiton henkilökunta toimintasuunni-
telma, vuosiker-
tomus

Maajoukkueen naisvalmentajien ja keskeisissä rooleissa olevien 
naisasiantuntijoiden määrää kasvatetaan.

2021 toimitus-
johtaja

Liittovaltuuston 
hyväksymät 
säännöt, jotka 
PRH on vahvis-
tanut.

Naisille mahdollistetaan omia valmennuslei-rejä, joilla luodaan 
edellytyksiä toiminnan kehittämiseksi sekä mahdollisuuksia myös 
naisvalmentajien ja -toimijoiden määrän lisäämiseksi.

2021- liittohallitus liittohallituksen 
pöytäkirjat

Teemme epäreiluun taitoetuun ja kilpailumanipulaation liittyvät 
linjaukset, jotka jal-kautetaan valmennustoimintaan eri tasoilla. 
Olemme teeman suhteen aktiivisia SUEK:n ja IOF:n suuntaan.

2020- toimitusjohtaja sisäinen doku-
mentti

Toimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta

Rekrytoinneissa pyrimme lisäämään työyhteisön moninaisuutta. jatkuva toimitusjohtaja, 
liittohallitus

liittohallitus

Työyhteisössä järjestetään tiimipalaverit säännöllisesti. Muistiot 
kirjataan ja ne on koko henkilökunnan luettavissa.

jatkuva toimitus-
johtaja

puheenjohtaja

Kaikilla työntekijöillä yhdenvertaiset mahdollisuudet etätyöhön. jatkuva toimitusjohtaja puheenjohtaja

Työhyvinvointikysely säännöllisesti kerran vuodessa. vuosittain toimitusjohtaja liittohallitus

Työntekijöille on säännölliset kehityskeskustelut ja työhyvinvoin-
nista huolehditaan mm. yhteisten keskustelujen avulla.

vuosittain toimitus-
johtaja,
huippu-urheilu-
päällikkö

puheenjohtaja

Tasa-arvoinen palkkaus ja tasaisesti jakautuvat työmäärät, oikeu-
denmukaiset työnkuvat.

vuosittain toimitusjohtaja puheenjohtaja

Hallituksen päätökset kerrotaan mahdollisimman nopeasti 
koko henkilökunnalle ja henkilökunta osallistuu liittovaltuuston 
kokouksiin. Päätöksistä tiedottamisen avoimuutta myös ulospäin 
seurakentälle parannetaan.

jatkuva toimitusjohtaja puheenjohtaja

4.3 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huippu-urheilussa

4.4 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo omassa työyhteisössämme
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 5. HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA LOPPUSANAT

Relevantit linkit, mistä saat lisätietoja:

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (Olympiakomitea)
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-
vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf

Reilua peliä rasteilla 
https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/eettiset-reitinvalinnat/reilua-pelia-rasteilla/

SUEK raportti Suunnistus
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2020/09/Suunnistuksen_raportti_
hairintaselvitys2020.pdf

Et ole yksin -palvelu
https://www.etoleyksin.fi/

SUEKin ILMO-palvelu
https://ilmo.suek.fi/#!/

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma päivitys on aikataulutettu syksyyn 2024. Käytännössä tämän 
suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on siis laadittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Suunnistusliiton 
hallitus vastaa suunnitelman päivityksestä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan vuosittain 
toimintasuunnitelmissa ja seuranta tehdään toimintakertomuksiin. Mahdollinen palaute suunnitelman ja 
sen toteutukseen voi osoittaa Suomen Suunnistusliittoon toimitusjohtajalle.
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