
 1 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITON YHDENVERTAISUUS- 

JA TASA-ARVO- SUUNNITELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

SISÄLTÖ 

1. JOHDANTO      3 

2. SUOMEN KUUROJEN URHEILU JA STRATEGINEN VISIO  4 

3. LIITTO JA ERI LAIT     5 

4. SAAVUTETTAVUUS JA ESTEETTÖMYYS   5 

5. YHDENVERTAISUUS LIITON TOIMINNASSA   6 

5.1. Yhdenvertaisuus urheiluliiton viestinnässä   6 

5.2. Alueellinen yhdenvertaisuus    7 

5.3. Koulutuksellinen yhdenvertaisuus    7 

5.4. Taloudellinen yhdenvertaisuus    8 

5.5. Yhdenvertaisuus työyhteisössä    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. JOHDANTO 

Suomen Kuurojen Urheiluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma pohjautuu tavoitteeseen, 

jossa jokaisella on oikeus liikkua taitotasoon katsomatta ja nauttia liikunnan riemusta. Liiton 

tarkoituksena on edistää kuulovammaisten liikuntakultturia, jossa kaikkia henkilöitä arvostetaan 

omina yksilöinään. Jokaisella ihmisellä tulee olla tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja 

urheiluun. Lainsäädäntö edellyttää liikuntajärjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

omassa toiminnassaan. 

Yhdenvertaisuuslaissa ja liikuntalaissa on vaatimus yhteiskunnan yhteisvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämisestä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) mukaan syrjintä on kielletty 

kaikessa yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Lisäksi laissa säädetään sukupuolten tasa-arvon 

edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä 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, että perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta 

toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

Tämän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, 

toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääntyminen. Liiton toiminta-

ajatus perustuu yhdenvertaisuuteen, jossa jokaisella Suomessa asuvalla yksilöllä on oikeus ja 

mahdollisuus osallistua Suomen Kuurojen Urheiluliiton kilpailuihin ja tapahtumiin sukupuoleen, 

etniseen, uskontoon tai muuhun taustaan katsomatta, omalla tasollaan ja tavallaan itseensä luottaen 

– pelaajana, valmentajana, taustahenkilönä, jäsenenä, vanhempana tai katsojana. 

Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä syrjimättömyyttä.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Suunnitelman 

seurannasta ja päivityksestä vastaa toiminnanjohtaja, joka raportoi hallitukselle säännöllisesti 

suunnitelman edistymisestä. Liitto seuraa suunnitelman edistymistä myös jokavuotisilla 

kyselyillään jäsenseurojensa ja urheilijoidensa osalta.  
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2. SUOMEN KUUROJEN URHEILU JA STRATEGINEN VISIO 

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on perustettu v. 1920 ja se on Suomen vanhin 

vammaisurheilujärjestö. SKUL on Suomen ainoa viittomakielisten ja kuulovammaisten liikunta- ja 

urheilujärjestö̈. SKUL:n toimintaan voivat osallistua ne henkilöt, joiden kuuloalenema on yli 55dB. 

SKUL:ssa on 12 jäsenseuraa ja jäseniä̈ yhteensä̈ noin 1000 (16.10.2020). Pohjoisin jäsenseura 

toimii Oulussa.  SKUL:lla on kilpailutoimintaa kaikilla tasoilla: SM-, PBM-, EM-, MM-kisat sekä 

Kesä- ja Talvi-Deaflympics (kuurojen olympialaiset).  

SKUL on jäsenenä̈ Kuurojen Kansainvälisessä̈ Urheilujärjestössä (ICSD), joka on Kansainvälisen 

Olympiakomitean, (KOK), tunnustama järjestö̈. KOK on antanut vuonna 2001 ICSD:lle oikeuden 

käyttää̈ olympiatermiä ”Deaflympics” entisen ”World Games”, Maailmankisojen, sijaan. Lisäksi 

SKUL on Euroopan kuurojen urheilujärjestö̈ EDSO:n ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuurojen 

urheilujärjestö̈ NBDSF:n aktiivinen jäsen. 

SKUL on kehittänyt strategista visiota syksyn 2020 aikana ja tämä on tarkoitus valmistua 

loppuvuodesta 2020. Tämä viedään liittokokouksen hyväksyttäväksi huhtikuussa 2021. 

Liiton tulevassa strategisessa visiossa korostetaan erityisesti saavutettavuutta. tasa-arvoisuutta ja 

yhdenvertaisuutta liikunnan pelikentillä ja päättäjien silmissä.  

Liiton sisäisenä tavoitteena on lisätä liiton toimihenkilöiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden 

tietoisuutta yhdenvertaisesta toiminnasta kaikilla tasoilla ja toimintaympäristössä. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulee kehittyä automaatioksi jokaisen liiton jäsenelle. Liitto haluaa 

profiloitua urheilujärjestöksi, jossa jokaisella on hyvä olla ja jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi 

ajatuksella, että liikunta kuuluu kaikille. 

Liitto käy yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyösuunnitelmaa läpi vuosittain liittokokouksessa, jossa 

jäsenseurat osallistetaan ja sitoutetaan kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. 
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3. LIITTO JA ERI LAIT 

Liittoa sitoo yhdistyslaki, liiton omat säännöt, eri ihmisoikeuksiin liittyvät lait ja vuosittain 

huhtikuussa liittokokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lainsäädäntö 

velvoittaa liittoa edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan. 

SKUL on Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsen, joten liittoa sitoo edellä mainittujen lakien 

lisäksi myös Suomen Olympiakomitea ry;n säännöt ja määräykset.  

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Se toi uusia velvoitteita päivittäiseen tekemiseen ja 

laajennettiin koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta 

ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 

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. 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 astui voimaan 1.1.2015. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan lain lähtökohtina ja 

lakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain 

mukaan liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksenmäärää harkittaessa otetaan huomioon se, 

että miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimuksessa, joka astui voimaan vuonna 2006, määritellään 

vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muillekin ihmisille. 

4. SAAVUTETTAVUUS JA ESTEETTÖMYYS  

Ymmärrys ja käsitys vammaisuudesta on muuttunut. Yhteiskunta muuttuu ja sitä myötä 

liikuntakulttuuri on muuttumassa kaikille avoimeksi. Marginalisoituvasta stigmasta on kehitytty 

kaikille avoimeen tilaan, jossa jokaisella on oikeus liikkua ja ilmaista itseään. Tämä näkyy myös 

yleisessä asenteessa, kielessä ja käsitteissä. Saavutettavuus ja esteettömyys nähdään kaikkia 

henkilöitä hyödyntävänä asiana, ei vaan vammaisille henkilöille. Liitto ajaa saavutettavuutta ja 

esteettömyyttä koko toiminnassaan. Käytännön tasolla liitto pyrkii tunnistamaan ja purkamaan 

poissulkevia rakenteita, jotka estävät kuulovammaisurheilijan yhdenvertaisen osallistumisen 
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lajiliiton ja sen jäsenseurojen toimintaan. Liitto korostaa esteettömyydessä mahdollisuutta osallistua 

itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Liitto tekee edunvalvontatyötä jäsenseurojensa ja urheilijoidensa puolesta. Lain kannalta on 

erityisesti huomioitavaa palveluiden muokkaamisessa, välittömän ja välillisen syrjinnän osalta, 

positiivisessa erityiskohtelussa ja kohtuullisessa mukautuksessa. 

Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa 

edistämme kohderyhmämme saavutettavuutta ja esteettömyyttä. 

Esteettömyyttä arvioidessa on hyvä huomioida kokonaisuuden osalta seuraavat tärkeät osa-alueet: 

näkeminen, kuuleminen, ymmärtäminen ja liikkuminen. 

Saavutettavuudella huomioimme myös, että jokaisella on iästä ja taidosta riippumatta mahdollisuus 

osallistua liiton toimintaan. Toimintaamme ei suunnitella eikä markkinoida poissulkevaksi, 

poikkeuksena mahdollinen juniori- tai senioritoiminta. Liitto on erityishuomioinut ikäihmiset 

järjestämällä taloutensa huomioiden vähintään kerran vuodessa heille kohdennettuja liikuntaleirejä.  

Lapset huomioidaan myös kaupunkien liikuntatarjonnan puolesta ja erillisillä lasten- ja nuorten 

liikuntaleireillä, kuten urheiluleiri kesäisin ja talvisin lasketteluleiri. Näiden leirien kautta liitolla on 

mahdollisuus löytää uusia potentiaalisia urheilijoita kilpailutoimintaan.  

5. YHDENVERTAISUUDEN NÄKYMINEN LIITON TOIMINNASSA 

5.1. Yhdenvertaisuus urheiluliiton viestinnässä  

Viestinnän merkitys jokapäiväisessä toiminnassamme korostuu voimakkaammin ja se asettaa 

kasvavia vaatimuksia viestinnälle. SKUL korostaa kaikkia henkilöitä kunnioittavaa viestintää liiton 

toiminnassa. Liitto ei syrji tai marginalisoi ketään viestinnässään. Viestinnässämme kiinnitämme 

huomiota uutisen aihe-, kuva- ja sanavalintoihin ja keitä ihmisiä haluamme tavoittaa tällä 

uutisellamme. Tiedotamme laajasti tavoittaen samanaikaisesti ja mahdollisimman kattavasti eri 

ihmisiä. Tiedotuksemme on täsmällistä koskettaen laajasti.  

Liiton viestintäkielenä on pääasiassa suomalainen viittomakieli ja suomen kieli. Resurssiemme 

puitteissa yritämme tarjota tietoa myös suomenruotsalaisella viittomakielellä ja ruotsin kielellä. 

Tiedostamme, että liiton tiedotteet saattavat olla joillekin päivän ainoa viittomakielinen tiedote, joka 

tulee mediasta ja tästä syystä panostamme esityksen selkeyteen ja monipuolisuuteen. 
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Viestinnässä pyritään tuomaan esille monenlaisia ihmisiä eri puolilta Suomea. Tämä pätee myös 

liiton kuvalliseen ja videolliseen viestintään. Viestinnässä tuodaan esille se, että liiton toiminta ja 

tapahtumat ovat avoimia ja turvallisia tiloja monenlaisille ihmisille. Liiton tiedotusta pyritään 

kehittämään jatkuvasti hyödyntäen tekniikan suomia mahdollisuuksia.  

Syyskuussa 2020 tuli asetus kielellisestä saavutettavuudesta, joka velvoittaa järjestöjä tarjoamaan 

digitiedon myös tekstitettynä. Liitto haluaa olla areena, jossa tieto on helposti saatavilla. Kotisivuja 

ja viestintäämme pyritään jatkuvasti kehittämään, erityisesti suomalaisen viittomakielen 

näkökulmasta. 

5.2. Alueellinen yhdenvertaisuus 

SKUL:n toimialue kattaa koko Suomen ja liitto on viime vuosina profiloitunut vahvasti levittämään 

liikuntakulttuuria koko maahan. Liiton tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman moni 

kuulovammaisurheilija- ja liikkuja. Tähän on tuonut haasteita viime vuosikymmenillä, kun 

sisäkorvaistutteiset henkilöt ovat sulautuneet valtaenemmistöön ja yhdessä henkilötietojen 

kiristymisen kanssa tämä on sulkenut liiton systemaattisia mahdollisuuksia tavoittaa kaikki 

kohderyhmäämme kuuluvat henkilöt.  

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä eri kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa ja pyrkii tällä yhteistyöllä 

koordinoimaan kaupunkien liikuntapalveluita koskemaan myös kuulovammaisliikkujia – joko 

omana ryhmänä tai tulkattuna yleisryhmässä. 

5.3. Koulutuksellinen yhdenvertaisuus 

Suomen Kuurojen Urheiluliitto haluaa olla mukana yhdenvertaisuuden kehittämisessä ja liitto tekee 

yhteistyötä Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja sidosryhmien (esim. Kuurojen Liitto) kanssa. 

Liitto on mukana kahden opiskelijan voimin ”Johtaa kuin nainen” ja ”Naiset vaikuttajina liikunnan 

pelikentillä”-hankkeissa, joissa liitto haluaa levittää ns. kuurotietoisuutta valtaväestön tietoisuuteen. 

Liitto järjestää täsmäkoulutuksia vuosittain urheiluseuroille lajijaostoille ja mahdollisuuksien 

mukaan räätälöityjä teemoja, esimerkiksi yhdenvertaisuus urheilussa, tasa-arvo liiton toiminnassa. 

Liiton toimintaan voi osallistua koulutustaustasta riippumatta. Rekrytoinnissa voidaan asettaa 

koulutustasoa koskevia vaatimuksia, mutta vapaaehtoistoimintaa ja luottamustehtäviä tämä ei 

koske.  
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5.4. Taloudellinen yhdenvertaisuus 

Liiton hallitus on päättänyt lokakuun 2020 kokouksessaan, että lajijaostoja kohdellaan 

samanarvoisesti ja lajikohtainen kuluerä korreloi lajijaoston menoja saman prosenttisumman 

mukaisesti kaikkien lajijaostojen osalta. Näin liiton urheiluseuroille ja maajoukkueille tarjotaan 

yhdenvertaiset mahdollisuudet harjoittaa lajiaan. Tähän antaa erinomaisen sykäyksen 

kolmivuotinen yhteistyö valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Pajulahden kanssa, joka 

alkaa 1.1.2021.  

Liitto haluaa keskittyä resurssien puitteissa varainhankintaan tulevina vuosina, jolla pyritään 

kasvattamaan liiton taloudellista valmiutta kattaa urheilijoiden eri kulut, esimerkiksi 

kilpailumatkojen osalta.  

Urheiluseurojen kehittymistä ja osaamista tuetaan vuosittaisella seuratuella. Seurojen ja 

urheilijoiden osallistumismaksut pyritään pitämään maltillisena. Liiton tapahtumat pyritään 

järjestämään niin, ettei niihin osallistuminen jää taloudellisista syistä kiinni. Liitto voi tukea 

vähävaraisten jäsenseurojensa toimintaa avustuksilla.  

5.5. Yhdenvertaisuus työyhteisössä  

Yhteistoimintalaki määrittelee työnantajan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvaatimukset. Liitto toimii 

työnantajana kolmelle henkilölle (16.10.2020, kaksi naista ja yksi mies). Liitossa toteutetaan 

työehtosopimuksessa tai muutoin todistettavissa olevia sovittuja asioita ja työntekijöitä ei aseteta 

eriarvoiseen asemaan. Sekä naisilla että miehillä on samat mahdollisuudet ilmaista itseään ja edetä 

liiton sisällä eri tehtäviin. 

Rekrytointiprosessissa on mukana liiton toiminnanjohtajan lisäksi kaksi edustajaa hallituksesta, 

joista yksi on puheenjohtaja. Rekrytointiprosessissa liitto määrittää tarkasti työlle esitettävät 

vaatimukset, jotka toteuttavat henkilötieto- ja tasa-arvolain vaatimuksia, kuten sukupuolisen 

syrjinnän välttäminen ja neutraalit hakumenettelyt. Rekrytointivalinnat tehdään painottamalla 

hakijan koulutusta, työkokemusta ja soveltuvuutta tehtävään. Kaikki rekrytointihaastattelut tehdään 

samalla rungolla. Rekrytointiprosessissa otetaan lisäksi myös huomioon hakijan motivaatio, asenne 

ja soveltuvuus työyhteisöön. Ennen rekrytointiprosessia tarkistetaan, ettei ilmoituksella tai 

muotoiluilla estetä pätevän henkilön mahdollisuuksia hakea työpaikkaa. 



 9 

Työntekijän palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siitä suoriutumiseen. Samasta tai 

samanarvoisesta työstä on maksettava sama korvaus työntekijän sukupuolesta riippumatta. 

Tehtävän samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että työn sisällön keskeiset vaativuustekijät, osaaminen, 

vastuu, kuormitus ja työolot ovat kaikille samanarvoisia. Työtehtäviä̈ ei jaeta sukupuolen, iän tai 

muun epäoleellisen ominaisuuden perusteella.  

Liitossa seurataan palkkatasa-arvon toteutumista jatkuvasti ja palkkausjärjestelmä perustuu työn 

vaativuuden arviointiin. Hallitus seuraa ansionmuodostuksen kehitystä ja tasa-arvon toteutumista 

työpaikalla. Kaikkien työntekijöiden palkkoja tarkastellaan keväisin työehtosopimuskorotusten 

yhteydessä. Tarvittaessa tehtävän vaativuuteen ja siitä suoriutumiseen liittyviä vinoumia korjataan 

vuosittain järjestökohtaisilla lisillä.  

Naisille ja miehille annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä työpaikalla ja edetä uralla 

riippumatta työn sisällöstä. Naisilla ja miehillä tulee olla tasaveroinen mahdollisuus jatko-, 

täydennys- ja uudelleenkoulutukseen. Liitto kannustaa työntekijöitä koulutukseen vuosibudjetin 

raameissa. Työsuhde-edut ja työkäytännöt ovat kaikkien tiedossa, ellei poikkeamalle ole laillista ja 

perusteltua syytä.  

Työnantaja huolehtii siitä, että jokaiselle työntekijälle taataan työrauha ja hän ei joudu sukupuolisen 

ahdistelun, kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi. 

Työntekijöiden esimiehenä toimii liiton toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja toimii 

esimiehenä toiminnanjohtajalle. 

Suomen Kuurojen Urheiluliitto on oikeudenmukainen taho, joka kohtelee kaikkia henkilöitä tasa-

arvoisesti ja olla motivoiva työnantaja. 

 

 

Päivitetty 17.10.2020 / EKL 


