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Uimaliiton Vastuullisuusohjelma 
Suomen Uimaliiton uusi vastuullisuusohjelma noudattaa urheiluyhteisön yhteistä Olympiakomitean johdolla 
laadittua ohjelmaa ja se on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjelman seurantaa ja arviointia kehitetään 
seuraavassa vaiheessa. 

 

Hyvä Hallinto 
 

Tavoite: Hyvän hallinnon mukainen toimintamme on luotettavaa ja osallistavaa sekä takaa toiminnan laadun 
ja jatkuvuuden. Sääntömme ja ohjeemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen 
puuttumisen. 

Toimenpiteet: 

Toiminta- ja kurinpitosääntömme sekä liiton yleiset säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla. 
Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi 
tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista. 

- Uimaliitolla on säännöt, ohjesääntö, taloussääntö, kurinpitosäännöt ja henkilöstön pelisäännöt 
- Luottamushenkilöstöllä on oma perehdytys, yhteiset pelisäännöt sekä vuosittainen itsearviointi 
- Uimaliitto osallistuu säännöllisesti ParTy työhyvinvointikyselyyn ja henkilöstölle järjestetään 

vuosittain työhyvinvointi- ja koulutuspäiviä  
- Uimaliitto noudattaa urheilujärjestöjen työehtosopimusta ja on allekirjoittanut paikallisen 

sopimuksen  

www.uimaliitto.fi/info/saannot/  

 

Turvallinen Toimintaympäristö 
 

Tavoite: Turvallinen uintiurheilun toimintaympäristö 

Uimaliitto on mukana Väestöliiton tuottamassa Et ole yksin (EOY) -palvelussa, jonka tavoitteena on vähentää 
ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen 
urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän 
ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Palvelu auttaa häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen 
kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.  

Toimenpiteet: 

- Uimaliitolla on oma EOY-toimintamalli 
- Uimaliitto tukee seuroja EOY-hankkeessa ja viestii hankkeesta suunnitellusti 
- Vastuullinen valmentaja- ja EOY-verkkokoulutukset ovat osana Uimaliiton koulutusjärjestelmää 
- Uimaliitolla on Turvallisuussuunnitelman mallipohja, mikä jalkautetaan seuroille 
- Tapahtumien järjestelyissä, matkustussuunnitelmissa ja -aikatauluissa (joukkueet, tapahtumat, 

koulutukset, henkilöstö) huomioidaan turvallisuus ja riskialueet (mm. pandemiat) 

Linkit: 

www.uimaliitto.fi/info/et-ole-yksin/  
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Yhdenvertaisuus ja Tasa-arvo 
Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun on noudattamamme Reilun Pelin keskeinen 
periaate. Reilun Pelin ensimmäinen periaate sisältää keskeiset tavoitteet ja toimintatavat yhdenvertaisuuden 
toteutumiseksi. Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, 
toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuudelle 
rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus. 

Syrjintä tarkoittaa henkilön tai ihmisryhmän kohtelemista ilman hyväksyttävää syytä eri tavoin kuin toisia 
samassa asemassa olevia rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, sukupuoli-
identiteetin, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon, mielipiteen, tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. 

Häirinnällä tarkoitetaan epäasiallista ja huonoa kohtelua. Häirintää on mm. mielivaltainen käytös eli käytös, 
jota olosuhteet huomioon ottaen voidaan pitää henkilön ryhmän arvon ja koskemattomuuden 
tarkoituksellisena tai tosiasiallisena loukkaamisena siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai 
käyttäytymistä. 

Syrjintään ja häirintään puututaan kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä otetaan aina 
vakavasti. Tärkeää on tilanteen ratkaiseminen välittömästi osapuolten kesken jokaista osapuolta kuunnellen. 

Tavoite: Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 

Toimenpiteet: 

Uimaliitolla on  

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
- Häirintään ja syrjintään puuttumisen toimintamalli ja ohjeet 
- Parauinnin integraation kuvaus  
- Yhdenvertaisuus tapahtumissa -tarkistuslista 

 

Linkit: 

www.uimaliitto.fi/info/yhdenvertaisuus/  

ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/  
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Ympäristö ja Ilmasto 
Tavoite: Vuoden 2021 aikana ympäristö ja ilmasto -ohjelman laatiminen ja käynnistäminen 

Toimenpiteet: Vuoden 2021 aikana tehdään suunnitelmallisempi Ympäristö – ohjelma, joitain toimenpiteitä 
on jo olemassa 

- Uimaliitto NEM2018: Ekokompassi 
- Suositaan tapahtumissa Ekokompassia, esimerkiksi eduksi kilpailulupa- tai osallistumismaksuihin 
- Uimaliitto on Green office, myös tapahtumissa ja koulutuksissa materiaalit sähköisesti, sähköinen 

allekirjoitus käytössä 
- Uimaliiton kokouksiin voi osallistua etälinkin kautta ja henkilöstö tekee etätyötä 
- Uimaliitto on mukana Helsingin Yliopiston ja LUT -yliopiston hankkeessa, missä tutkitaan nuorten 

urheilutoiminnan hiilijalanjälkeä  
- Tapahtumien ja työmatkojen osalta suositaan kimppakyytejä ja julkisia liikennevälineitä 
- Maajoukkuetapahtumiin suositaan suoria lentoja ja kotimaan tapahtumia  

 

Linkit: 

www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet  

 

Antidoping 
Tavoite: Suomen Uimaliitto toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa puhtaan 
uintiurheilun edistämisessä. 

Toimenpiteet: Uimaliiton antidopingohjelma on päivitetty vuonna 2019. Suomen Uimaliiton ja Suomen 
urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden lähtökohtana on, 
ettei Suomen Uimaliitto hyväksy dopingin käyttöä urheilussa. Kaikki uintiurheilulajit ja niiden urheilijat sekä 
vammaisurheilijat sitoutuvat Uimaliiton antidopingohjelmaan. 

- Uimaliiton antidopingohjelma on esillä Uimaliiton verkkosivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. 
- Antidopingohjelmasta kerrotaan Uimaliiton toimintasuunnitelmassa ja esimerkiksi testimääristä 

vuositasolla raportoidaan Uimaliiton vuosikertomuksissa. 
- Uimaliiton yhteistyökumppanisopimuksissa on ADT-pykälä 
- Uimaliiton urheilijasopimuksissa on antidoping kohta 
- Maajoukkue-tapahtumissa ja SM-kilpailuissa järjestetään ADT-koulutuksia 
- Uimaliitossa on SUEK-yhteyshenkilö 
- Maajoukkueuimarit tekevät Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen 
- SUEK ja ADT -toiminta huomioidaan koulutuksissa ja koulutusmateriaaleissa 

Linkit: 

Uimaliiton antidopingohjelma 

www.uimaliitto.fi/info/antidoping/  

 

Lisätietoja: 

yhdenvertaisuus.fi/etusivu  
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Suomen Laki 

Liikuntalaki 

Tasa-arvolaki 

Yhdenvertaisuuslaki 

 


