
 
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta  
 
Kannanotto urheilun eettisten asioiden hoitamisen selkeyttämisestä ja tehostamisesta  
 
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta korostaa eettisten asioiden merkitystä kaikessa liikunta- ja 
urheilutoiminnassa. Neuvottelukunta painottaa kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden vastuuta 
terveellisestä, turvallisesta ja reilusta toimintakulttuurista, jolla suojellaan ja edistetään urheilun 
integriteettiä. Se on myös huippu-urheilun menestyksen avain.  
 
Neuvottelukunta pitää myönteisenä asiana, että suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa on tunnistettu ja 
tunnustettu urheilun kohtaamat eettiset haasteet. Haasteisiin on myös lähdetty määrätietoisesti 
puuttumaan. Monet toimijat ovat rakentaneet ja ottaneet käyttöön toimintamalleja, palveluja sekä 
tukimateriaaleja eettisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Urheilutoimijoiden ja 
Väestöliiton yhdessä rakentama, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Et ole yksin -palvelu on hyvä 
esimerkki tarpeellisesta palvelusta urheilijoille. Urheiluyhteisö on luonut vastuullisuusohjelman ja se on myös 
selvittämässä mahdollisuutta eettisten asioiden keskitettyyn kurinpitoon.  
 
Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan toimintamallit, materiaalit ja palvelut eivät ole riittävän hyvin 
urheilun käytännön toimijoiden kuten urheilijoiden, valmentajien ja seuratoimijoiden tiedossa. Asia nousi 
esille mm. SUEKin tekemässä Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -selvityksessä (2020). Vaikuttaa myös 
siltä, etteivät valtakunnalliset urheilun toimijatkaan aina tunnista kaikkia olemassa olevia palveluja. 
Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että toimenpiteiden koordinointia ja viestintää vahvistetaan. Olemassa 
olevat palvelut ja toimintamallit tulee saada kaikkien urheilun käytännön toimijoiden tietoon ja helposti 
saavutettavaksi. Tämä edellyttää entistä voimakkaampaa viestintää sekä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien 
palvelun tarjoajien kesken.  
 
Urheilun eettisten asioiden kokonaisuus on jäsennetty kattavasti Suomen Olympiakomitean ja sen 
jäsenjärjestöjen rakentamassa vastuullisuusohjelmassa. Ohjelma toimii erinomaisena pohjana lajiliitoille ja 
muille urheilujärjestöille niiden kehittäessä omaa toimintaansa. Neuvottelukunta kannustaa 
Olympiakomiteaa ja koko urheiluyhteisöä jatkamaan vastuullisuusohjelman toimeenpanoa.  
Neuvottelukunta pitää luontevana, että Olympiakomitea koordinoi jatkossa palvelujen rakentamista sekä 
niistä viestintää käytännön toimijoille. Palvelujen rakentamisessa tulee hyödyntää toimijoiden 
erityisosaamista välttäen päällekkäisyyksiä.  
 
Lajiliitot ovat vastuussa oman lajinsa eettisten asioiden hoitamisesta. On tärkeää, että lajiliitot rakentavat 
oman lajinsa vastuullisuusohjelman hyödyntäen yhteisiä palveluita ja viestivät aktiivisesti oman lajinsa 
urheilijoille, valmentajille sekä muille toimijoille.  
 
Neuvottelukunta kannustaa urheiluyhteisöä arvioimaan ja kehittämään säännöllisesti eettisten asioiden ja 
niihin liittyvien palvelujen tilaa. Käytännön toimijoiden näkemysten tulee olla arvioinnin ja kehittämisen 
keskeinen osa-alue.  
 
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta seuraa urheiluyhteisön eettisten toimien vaikuttavuutta ja 

tukee eri toimijoita palveluiden kehittämisessä. Neuvottelukunta myös korostaa alan tutkimuksen lisäämistä 

toimien kehittämisen pohjana. 
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Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 asettama, eri hallinnonalojen ja 

urheilun toimijoiden välinen koordinaatio- ja yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun 

eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. 

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Pelastakaa 
Lapset, Ihmisoikeusliitto, Seta, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Suomen Palloliitto, Suomen 
Jääkiekkoliitto, Suomen Voimisteluliitto, Suomen Tennisliitto, Suomen Valmentajat ja Suomen urheilun eettinen keskus 
SUEK.  
 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori Antti Aine/ Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja 
varapuheenjohtajana johtaja Tiina Kivisaari OKM:n liikunnan vastuualueelta.  
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