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YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 

Suomen Kaukalopalloliitto ry 

 

1. Taustaa 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, 

uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja 

kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten 

kaukalopallossa edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Suomen Kaukalopalloliiton 

yhdenvertaisuussuunnitelma ulottuu urheilu- ja luottamustoiminnan lisäksi liiton työyhteisön 

yhdenvertaisuuteen. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan liiton keskeiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet sekä 

niiden edistämiseen tehtävät konkreettiset toimenpiteet. Kehittämällä toimintaa yhdenvertaisemmaksi yhä 

useammalla on mahdollisuus harrastaa lajiamme. Yhdenvertaisuuden edistäminen lisää myös osallisuutta ja 

vaikuttamista. 

Liiton toiminnassa noudatetaan seuraavia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä lakeja ja ohjelmia. 

- Yhdenvertaisuuslaki, www.yhdenvertaisuus.fii 

o Syrjintä on kielletty kaikessa yksityisessä ja julkisessa toiminnassa 

o Yhdenvertaisuuden edistäminen koskee kaikkia syrjintäperusteita 

- Tasa-arvolaki, www.tasa-arvo.fi/lainsaadantoii 

o Tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää 

- Liikuntalaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390iii 

o Vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä 

o Lain mukaan järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, 
miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

- Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024iv, 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-
2020-2024.pdf 
 

2. Yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan 
tosiseikkaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja 
moninaisuus tai monimuotoisuus.  
 
Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.  
 
Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän 
saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla 
sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä.  

http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://www.tasa-arvo.fi/lainsaadanto
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
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Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi 
tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko 
(ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai 
säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa 
syrjiviin lopputuloksiin.  
 
Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista 
loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. 
Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä 
häirinnästä.  
 
Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia 
erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan 
muodostu toisia syrjiviksi.  

3. Nykytila ja sen arviointi sekä johtopäätökset 
Urheiluyhteisön Reilu Peli 

Reilun Pelin hengessä. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun on Reilun Pelin 

keskeinen periaate. Kaukalopallossa on käytössä Urheiluyhteisön Reilun Pelin -periaatteet. Periaatteet 

perustuvat koko urheiluyhteisön yhteisiin Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin ”Tietoisemmin, 

vastuullisemmin, kestävämmin” (Olympiakomitea).  

Viestintä 

Viestintä on perinteisesti haasteellinen osa-alue. Tavoitteena on kuvata selkeästi, miten eri 

viestintävälineitä käytetään ja mitä kussakin viestitään. Viestintäkanavat ovat ajankulussa lisääntyneet ja 

niiden roolit sekä kohderyhmät ovat keskenään erilaisia. Liiton käyttämiä viestintäkanavia ovat mm. 

seuraposti, nettisivut, sähköposti jäsenille, facebook, twitter, instagram, youtube sekä Kaukislehti. 

Viestintää on tarjolla tällä hetkellä vain suomenkielisenä. Henkilökohtaista palvelua on mahdollista saada 

englanninkielellä. 

Yhdenvertaisuus 

Tavoitteena on, että kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta 

mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta 

tilanteesta. Liitto edistää aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia 

osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon. Maahanmuuttajien ja eri uskontokuntien 

osallistuminen toimintaan on tällä hetkelläkin mahdollista. Kuitenkin on hyvä miettiä miten tarjonta 

saavuttaisi maahanmuuttajat ja tarvitaanko eri kulttuurieroista ja kielestä johtuvia erityistoimenpiteitä. 

Taloudellinen yhdenvertaisuus 

Liiton tavoitteena on huomioida kustannusten maltillisuus kilpailujärjestelmissä.  Kaukalopallossa 

kustannusten maltillisuutta haetaan paikallissarjoista ja –turnauksista. Toimihenkilöiden ja tuomareiden 

paikallisuus on tärkeää ja tästä syystä koulutukset ovat alueellisia. Yksi suurimmista kulueristä ovat 

jäämaksut. Niiden tuntihinta vaihtelee erittäin paljon paikkakunnasta riippuen.  

Myös alueellisuus ja siitä osassa alueilla johtuvat pitkät pelimatkat vaikuttavat eriarvoisesti kustannuksiin. 

Alueellisissa kilpailujärjestelmissä pyritään huomioimaan nämä seikat. 

Liitolla on alueille, seuroille ja kouluille tarkoitettuja tukimuotoja.  

Vähävaraisten tukemiseksi perustetaan kaukalopallon tukirahasto vuodelle 2021. 
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Eri-ikäisten yhdenvertaisuus 

Kaukalopalloa tarjotaan kaiken ikäisille lapsista aikuisiin. Harrastuksen voi aloittaa edullisesti lapsille 

suunnatuissa luistelukouluissa tai tutustua lajiin maksuttomissa koulutapahtumissa. Aikuisenakin on vielä 

mahdollista tulla mukaan harrastus- ja kilpailutoimintaan (ikämiestoiminta 35v-75v ja naisten 

tutustumisillat).  

Toimintakykyyn liittyvä yhdenvertaisuus  

Liikuntarajoitteisten osallistuminen toimintaan on hankalaa nykyisillä resursseilla. Tällä hetkellä tälle 

ryhmälle ei ole tarjolla erillistä toimintaa.  

Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus 

Kaukopallo tarjoaa sukupuoleen katsomatta mahdollisuuden harrastaa joukkuelajia jäällä. Kouluille 

järjestetään lajin toimintaa (lajiesittelyjä ja kouluturnauksia) sekä tytöille että pojille.   

Syrjintä ja häirintä 

Suomen Urheilun Eettinen Keskus teki vuonna 2020 häirintäkyselynv lajiliitoille. Kaukalopallo oli kyselyssä 

mukana SKRL:n nimissä, joten kyselyyn vastasivat sekä kaukalopallon että ringeten harrastajat. Kyselyssä 

kävi ilmi, että lajeissa esiintyy häirintää. Laajempi otanta kyselystä liitteenä. 

Kaukalopallo tekee tiivistä yhteistyötä SUEK:n kanssa häirinnän ja syrjinnän kitkemiseksi lajista. 

Olympiakomitealla sekä muilla toimijoilla on häirinnän ja syrjinnän estämiseen liittyviä palveluita, joita liitto 

hyödyntää omassa ja jäsenistön toiminnassa. Harrastajille viestitään esimerkiksi Et Ole Yksin -palvelustavi 

sekä Lupa välittää, lupa puuttua -palvelustavii. 

Liitolla on oma ohjeistus työyhteisössä tapahtuvaan häirintää ja syrjintää koskien. 

4. Epäasiallinen käytös ja häirintä seuroissa  

4.1 Ennaltaehkäisy  

Kiusaaminen, häirintä, hyväksikäyttö ja epäasiallinen käytös voivat ilmentyä sekä henkisenä että fyysisenä 
toimintana. 

Ilman vastuuta ja roolia ei asiaa hoida kukaan. Päätetään kenelle ja miten seurassa voi epäasiallisesta 
käytöksestä ilmoittaa: 

- Valitse yhteyshenkilöksi helposti lähestyttävä henkilö (henkilö voi tarvittaessa olla seuran 
ulkopuolinen toimija) 

- Valitse seuran johdosta 1-3 henkilöä, jotka vastaavat epäasialliseen käytökseen liittyvistä asioista 
seuran hallinnon suuntaan 

- Anna jäsenille mahdollisuus myös nimettömään palautteenantoon 
- Viesti seurassasi, että vanhemmilla on oikeus olla kiinnostuneita keinoista, joilla kiusaamista ja 

häirintää seurassa ennaltaehkäistään. 
- Varmista, että seuranne säännöissä huomioidaan häirintä ja epäasiallinen käytös, sekä niistä 

seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Suosittelemme käyttämään Olympiakomitean tekemiä 
mallisääntöjä (yhdenmukaisuus liiton sääntöjen kanssa). 

- Tämän jälkeen päätä, että virallisten toimintasääntöjen lisäksi seuranne sisäisissä 
toimintasäännöissä huomioidaan toimintamallit, joilla aktiivisesti ennaltaehkäistään häirintää ja 
kiusaamista. 

- Toteuta päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja varmista, että toimenpiteet jalkautuvat. 

https://www.etoleyksin.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
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- Kouluta seuratoimijat ja anna heille työvälineitä, jotta ennaltaehkäisy on mahdollista. 
- Tarkista AINA lasten ja nuorten parissa työskentelevien rikostaustaote. Liitto suosittelee 

voimakkaasti rikostaustaotteen tarkastamista myös seuran vapaaehtoistoimijoilta. 

4.2 Käsittely 
 

Kun epäasiallista käytöstä tapahtuu, tilanteen selvittämistä helpottavat ennakkoon mietityt toimintamallit. 

Mikäli kohtaat seurassasi häirintää tai epäasiallista käytöstä: 

- puhu asiasta lähimmälle vastuuhenkilölle: valmentajalle, joukkueenjohtajalle, tai ota yhteyttä 
seurasi nimeämään kiusaamis- ja häirintätilanteiden vastuuhenkilöön. Mikäli seurassasi ei tällaista 
ole, ota yhteys seuran puheenjohtajaan, toiminnanjohtajaan tai muuhun luotettavaksi kokemaasi 
tahoon seuran johdossa, tarvittaessa liittoon. 

- Kaikkien osapuolien kuuleminen ennen muita toimenpiteitä 
- Jäsenet voivat käyttää Väestöliiton Et ole yksin -palvelua, jossa Väestöliiton asiantuntijat ovat 

auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin ongelmatilanteissa. 

Turvallinen harrastusympäristö on aina kaikkien vastuulla. 

4.3 Seuraamukset 
 

Seuran kurinpitosäännöt ja toimintamallit -> Liiton kurinpitosäännöt ja sanktiot -> Rikosoikeudelliset 

seuraamukset. 

Seksuaalirikosten osalta on huomioitava, että rikosta epäillessä on rikoksen tutkiminen jätettävä aina 

poliisille. Ollessasi epävarma siitä, onko syytä epäillä seksuaalirikosta, konsultoi aina poliisia tai kysy neuvoa 

asiantuntijoilta. Voit kysyä neuvoa kertomatta uhrin tai epäillyn nimeä. 

5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman aikataulu ja seuranta 
 

Suunnitelman aloituspalaveri 9.9.2020 

Työvaliokunnassa työstö 15.10.2020 

Suunnitelman esittäminen liittohallitukselle 26.10.2020 

Suunnitelman hyväksyntä liittohallituksessa 14.11.2020 

Toteutuksen välipalaveri, seuranta ja tarkastus (mahdollinen SUEK kysely) toukokuu 2021 

Toteuman arviointi ja johtopäätökset syyskuu 2021 

Loppupalaveri ja vuoden 2022 muutosesitykset lokakuu 2021 

 

Liiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yhteyshenkilö: 

Janne Borgström, toiminnanjohtaja 

https://kaukalopallo.skrl.fi/File/s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/SKRL_Kurinpitos%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf?734577
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6. Linkit 
 

 
i www.yhdenvertaisuus.fi 
ii www.tasa-arvo.fi/lainsaadanto 
iii https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390 
 
iv https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf 
 
v https://kaukalopallo.skrl.fi/File/Kaukalopallon_JA_Ringeten_raportti.pdf?765842 
 
vi https://www.etoleyksin.fi/ 
 
vii https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf 
 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://www.tasa-arvo.fi/lainsaadanto
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://kaukalopallo.skrl.fi/File/Kaukalopallon_JA_Ringeten_raportti.pdf?765842
https://www.etoleyksin.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf

