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1 Yleistä

Suomen Tanssiurheiluliitto on mukana koko urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuustyössä. Tämä
vastuullisuusohjelma pohjaa Suomen Olympiakomitean yhteistyössä kaikkien lajiliittojen kanssa
laatiman Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman (2020a) periaatteisiin, kuitenkin tuoden lajispesifejä
lisäyksiä ohjelman sisältöön.

Kuvio 1: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024 (Suomen Olympiakomitea ry 2020a)

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n vastuullisuusohjelman tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta.
Ohjelman perusperiaatteina toimivat viisi eri kokonaisuutta, jotka puolestaan perustuvat
Urheiluyhteisön eettiseen säännöstöön (Reilu Peli) (Suomen Olympiakomitea 2018) sekä YK:n
kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan, Agenda2030:aan (Suomen YK-liitto 2020). Urheilua ja liikuntaa
erityisesti kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa koskevat terveellisen elämän ja hyvinvoinnin
takaaminen kaiken ikäisille, sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja tyttöjen ja naisten
oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden
välillä, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen, ilmastonmuutoksen ja sen vaikutuksia
vastaan toimiminen kiireellisesti, ja rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen sekä tehokkaiden ja
vastuullisten instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla.
Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen säännöstö
ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta: Jokaisen tasavertainen mahdollisuus
liikuntaan ja urheiluun, vastuu kasvatuksesta, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen,
rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen
pyrkiminen.
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Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja
säännöstöihin, kuten YK:n Agenda2030:aan. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja –
kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista
liikunnan ja urheilun arjessa.
Suomen Tanssiurheiluliiton vastuullisuustyö on osa hyvää hallintoa ja kulkee sujuvasti toiminnassa
mukana joka päivä. Antidopingohjelma (Suomen Tanssiurheiluliitto 2015a), taloudenhoidon
pysyväismääräykset (Suomen Tanssiurheiluliitto 2015b), yhdenvertaisuussuunnitelma (Suomen
Tanssiurheiluliitto 2015c) ja ympäristöohjelma (Suomen Tanssiurheiluliitto 2015d) ovat osa liiton
hyvän hallinnon dokumenttien kirjastoa (Suomen Tanssiurheiluliitto 2020). Tanssiurheiluliitto on
ottanut osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaympäristön muutokseen lisäämällä
kirjastoon sosiaalisen median pelisäännöt vuonna 2018 (Suomen Tanssiurheiluliitto 2018) ja
tanssiurheiluvalmentajan eettiset ohjeet vuonna 2019 (Suomen Tanssiurheiluliitto 2019).
Tanssiurheiluliitto on myös sitoutunut kansainvälisten kattojärjestöjensä toimintaperiaatteisiin ja
jakanut koulutustoiminnassa tietoa mm. Code of Ethics ja Adjudicators’ Code of Conduct -periaatteista
(Suomen Tanssiurheiluliitto 2016).
Kerran kirjoitettu ei kuitenkaan tarkoita, että dokumentti kestää aikaa ja olisi vailla päivitystarvetta.
Toimintaympäristön muuttuessa myös Tanssiurheiluliiton on muututtava, ja toimintaohjeiden päivitys
ajan tarpeiden mukaisiksi on vain yksi osa vastuullisuustyötä. Toimintaohjeet on jalkautettava
päivittäistyöhön ja -toimintaan, kaikilla liiton toiminnan eri tasoilla.

Kuvio 2: Hakaneulaketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.
Vastuullisuus on yksi Tanssiurheiluliiton keskeisistä arvoista. Vastuullisuusohjelmassa kuvaamme
myös sitä, kuinka varmistamme eettisen ja vastuullisen toiminnan kaikissa Tanssiurheiluliiton ja sen
henkilöstön sekä hallituksen määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Vastuullisella toiminnalla
tarkoitetaan yhteiskunta-, ympäristö- ja henkilöstövastuun lisäksi sosiaalista ja taloudellista vastuuta
suhteessa kaikkiin Tanssiurheiluliiton sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan.

Tanssiurheiluliiton vastuullisuusohjelman tarkoituksena on taata myös henkilöstölle ja
luottamusjohdolle tasavertaiset ja selkeät lähtökohdat toimia tilanteissa, joissa Tanssiurheiluliittoon
kohdistuu erityisiä eettisiä odotusarvoja.
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Vastuullisuusohjelman lähtökohtana tältä osin ovat lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset
määräykset ja sopimukset, ihmisoikeudet ja työelämän perusoikeudet sekä korkeatasoinen
yhteiskunnallinen etiikka ja urheiluetiikka. Lisäksi Tanssiurheiluliitolla on omat sisäiset säännöt ja muut
toimintaa ohjaavat asiakirjat, jonka mukaan toimimme. Otamme huomioon, että Tanssiurheiluliiton
toimintaperiaatteita säätelee korkea ja ajantasainen urheilu-, yhteiskunta- ja liiketoimintaetiikka
riippumatta muiden toimijoiden tai aikakausien totutuista toimintatavoista. Toimintaperiaatteiden
vahvistamisesta, päivittämisestä ja valvonnasta vastaa Tanssiurheiluliiton hallitus.
Vastuullisuusohjelma
perehdyttämiseen.

sisällytetään

jokaisen

uuden

työntekijän

ja

hallitusten

jäsenten

Tanssiurheiluliiton vastuullisuusohjelman tavoitteena oleva vastuullinen urheilu ja liikunta näkyy
toiminnassamme seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa
Tanssiurheilu ja -liikunta tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia
Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä
Kaikki ovat tervetulleita mukaan
Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan
Urheilemme ja liikumme reilusti ja puhtaasti

2 Hyvä hallinto

Arvomme:
Yhdessä | Kunnioittaen | Myönteisesti | Rohkeasti | Vastuullisesti

Kuvio 3: Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n toimintaa määrittävät keskeiset arvot
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Tavoite:
Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta, tyytyväisyyttä ja takaa toiminnan
laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja
mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet:
Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja muut liiton hyvän hallinnon dokumentit ovat
vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä
prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
Tiedotamme toiminnastamme avoimesti, tasapuolisesti ja oikeellisesti huolehtien kuitenkin
luottamuksen periaatteista.
Varmistamme, että päätöksentekijät yhteisössämme (hallituksen jäsenet, valiokuntien ja jaosten
jäsenet sekä toimihenkilöt) ovat päätöksenteossaan riippumattomia, eikä synny aihetta epäillä
kenenkään ajavan omaa henkilökohtaista etuaan. Informoimme Tanssiurheiluliittoa sellaisista omista
tai lähipiirimme sidonnaisuuksista, jotka voisivat antaa aihetta epäillä omaan tehtäväämme kuuluvien
päätöstemme riippumattomuutta.
Huomionosoitusten ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa ja antamisessa lähtökohtanamme on
kohtuullisuus. Emme pyydä tai ota vastaan suoraan tai välillisesti mitään sellaista hyötyä, jonka antaja
voisi ajatella siten edistävänsä omaa tai edustamansa tahon asemaa suhteessa meihin. Emme tarjoa
tai anna suoraan tai välillisesti sidosryhmillemme sellaista tavanomaista huomaavaisuutta ylittävää
hyötyä, joka voisi vääristää heidän riippumatonta päätöksentekoaan. Huomioimme, että omaa ja
Tanssiurheiluliiton etiikkaa arvioidaan jo sen perusteella, ettei synny epäilyä eturistiriidasta.
Käytämme resurssimme tehokkaasti tanssiurheilun ja -liikunnan edun näkökulmasta. Noudatamme
hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa yhdistyslain, kirjanpitolain
ja -asetuksen sekä järjestön omien sääntöjen lisäksi taloudenhoidon pysyväismääräyksiä.
Hankinnoissa noudatamme hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden periaatteita. Vastuulliseen
hankintaketjuun kuuluu myös ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun huomioiminen.
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3 Turvallinen toimintaympäristö

Tavoite:
Varmistamme, että tanssiurheilu ja -liikunta tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset,
nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.
Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on
päihteetön.

Kuvio 4: Turvallinen toimintaympäristö kaikille lajiperheen sisällä toimiville

Toimenpiteet:
Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu.
Syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Toimintamallimme epäasialliseen
käytökseen puuttumiseen on selkeä. Hyödynnämme Et ole yksin -palvelun (Väestöliitto 2020)
asiantuntemusta sekä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) Ilmo-palvelua (Suomen Urheilun
Eettinen Keskus 2020).
Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa Turvallinen toimintaympäristö
urheilussa -verkkokoulutuksen (tulossa syksyllä 2020).
Suojelemme liikkujia, urheilijoita, seuroja sekä ohjaajia ja valmentajia valmentajalisenssiin
sitouttamisen avulla (tulossa syksyllä 2020).
Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.
Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin
katsomoissa.
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4 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoite:
Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä
taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme
aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua.

Kuvio 5: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Toimenpiteet:
Edistämme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen
alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon sukupuolinäkökulman
ja tasa-arvon.
Viestimme monipuolisesti. Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta. Viestinnässä
nostamme rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.
Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.
Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme
mm. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme toteutuvat käytännössä. Ohjelma on osa
toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä laadukkaasti sekä arvioimme ja seuraamme työn
toteutumista.
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5 Ympäristö ja ilmasto

Tavoite:
Tunnistamme ja vähennämme tanssiurheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa. Haluamme pelata
reilusti myös tulevia sukupolvia kohtaan.

Kuvio 6: Ympäristö ja ilmasto

Toimenpiteet:
Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset. Vähennämme tanssiurheilun
ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien
järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta. Valitsemme
keskeiset toimenpiteet arvioinnin perusteella.
Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti. Seuraamme ja arvioimme laatimamme
ympäristöohjelman toteutumista.

6 Antidoping

Tavoite:
Urheilemme puhtaasti käyttämättä kiellettyjä aineita ja menetelmiä.
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Kuvio 7: Mitalit

Toimenpiteet:
Varmistamme, että antidopingohjelmamme on laadukas ja ajantasainen. Ohjelma on osa
toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä järjestelmällisesti sekä arvioimme ja seuraamme työn
toteutumista.
Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta. Viestimme antidopingtyöstämme.
Pelaamme reilusti kaikilla urheilun ja liikunnan osa-alueilla. Taistelemme aktiivisesti dopingia vastaan
kansallisesti ja kansainvälisesti ja sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännöstön ja maailman
antidopingsäännöstön sekä kansainvälisten kattojärjestöjemme antidopingsäännöstöjen mukaisesti.
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