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Lähtökohdat syksyllä 2015

TAUSTA

• Uusi yhdenvertaisuuslaki 1.1.2015 -> Valtionapuhakemus 2016

• Henkilöstön työsopimusten keskittäminen Salibandyliittoon 2014 -> yli 30 työntekijää (-> 

työnantajavelvoitteet kasvavat)

• Uusi strategia vahvistettiin syyskuussa 2015 -> organisaatiorakennetta muutettiin, tiimejä 

ja toimenkuvia muokattiin välillä 06-12/2015 -> uusi toiminnanjohtaja aloitti 

tehtävässään 17.8.2015

• MM-kisojen valmistelut käynnissä (3.-12.12.2015 Tampereella)

VAIHTOEHDOT

1. Johtoryhmästä nimetään henkilö, joka ”sulkeutuu” kirjoittamaan minimivaatimukset 

täyttävän yhdenvertaisuussuunnitelman

2. Rekrytoidaan projektityöntekijä, joka vastaa lähtötilanteen kartoituksesta, 

johtopäätöksistä ja suunnitelman kirjoittamisesta
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Projektisuunnittelija 1.10.15-30.3.16

• Yhdenvertaisuussuunnitelma (sis. tasa-arvon)

– projektin määrittely ja rajaus

– esitys suunnitelman valmisteluprosessista

– valmisteluprosessin toteutus

– suunnitelman kirjoittaminen

– yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen

• Ohjausryhmä: Kinnunen & Kilpikoski
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Tiedonhankinta: lähtötilanne



Yhdenvertaisuusraportti: kyselyn 

tulokset + sektorikatsaukset

• Kyselyyn vastanneiden profiili

– Yhteensä 78 (34 liiton työntekijää, 36 
luottamushenkilöä + ”muut”)

– Naisia 13 (17 %), miehiä 59 (76 %)

– 62 % yli 40-vuotiaita, 
(luottamushenkilöistä 77 %)
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Yhdenvertaisuuskartoitus –

yleiskuva

• Monia esimerkkejä tehdyistä ja käynnissä olevista 
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi

• Ilmapiiri avoin, innostava ja moniarvoinen
• Yhdenvertaisuuden edistämistä pidetään tärkeänä ja 

kiinnostusta kehitystyöhön näyttää olevan
 Olemme vähintäänkin kohtuullisen edistyksellinen 

toimija urheilu- ja liikuntasektorilla 
Mutta:
• Näkökulma vaikuttaa vielä varsin kapealta = massojen 

liikuttaminen ja pelkän harrastajamäärän katsominen ei 
kerro kaikkea  ovi ei välttämättä ole auki kaikille, 
vaikka sisäpuolelta siltä näyttäisi

• Nimenomaan salibandy-yhteisöä tarkastelevaa 
tutkimustietoa on varsin vähän



Kyselytuloksia (1)

• Ilmapiiri innostava, moniarvoinen ja avoin (KA 
3,77/5)

• Luottamushenkilöt KA 4,03/5, työntekijät KA 3,56/5

• ”Sekä luottamushenkilöt että työntekijät 
osallistuvat järjestön kehittämiseen” KA 3,88/5 
sitoutuneisuus

• On keskusteltu kohtuullisesti yhdenvertaisuuteen 
liittyvistä asioista (KA 3,0/5)

• Luottamushenkilöt KA 3,38/5, työntekijät KA 2,68/5
Olisiko syytä keskustella enemmän? 

• 91 % arvioi, että kaikki ryhmät voivat osallistua 
Salibandyliiton toimintaan

• ”esteitä on, mutta emme välttämättä havaitse niitä 
kaikkia.”



Kyselytuloksia (2)

• 87 %: erityisryhmille on toimintaa (SPT-salibandy, 
kehitysvammaiset, kuulovammaiset)

• 87 %: ”toimintaa pyritään kehittämään aiemmin 
tavoittamattomille tai toiminnassa aliedustetuille 
kohderyhmille” (erityisesti nais- ja tyttösalibandyn 
kehittäminen)

• Kehittämisen kohteita?
– Miten saada maahanmuuttajat mukaan?
– Vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuudet 

harrastaa?
• Maahanmuuttajanuorten liikkumista koskevan tutkimuksen 

mukaan nämä teemat linkittyvät keskenään.
• 56 % arvioi, että vähävaraiset huomioidaan (esim. lajin 

verrattain matalat kustannukset)

! Vrt. (maahanmuuttaja)lapset innostuvat vaikka 
hiihdosta, jos heille tarjotaan siihen mahdollisuus



Kyselytuloksia (3)

• Huomioidaanko vähemmistöt strategisessa 
suunnittelussa tai toimintasuunnitelmissa?

= näkemykset vaihtelivat puolesta ja vastaan
”lajin perusarvot ovat laaja-alaisuus ja moniarvoisuus”
”strategiassa/visiossa ei eritellä vähemmistöjä tai 
enemmistöjä”

• Sitoutuneisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen?



Kyselytuloksia (5)

• Eri teemojen kehittämistarpeet ja tärkeys



Henkilöstöasiat

• Henkilöstörakenne

• 33 päätoimista työntekijää (pois lukien Oy ja IFF), 10 naista, 23 miestä

• 3 määräaikaista

• Keski-ikä 43 vuotta

• Asiantuntijaorganisaatio

• Johtotehtäviä 8 (1 nainen)

• Asiantuntijatehtäviä 20 (4 naista)

• Ammattitehtäviä 5 (5 naista)

• Lisäksi jonkin verran ei-päätoimisia työsuhteita sekä sivareita ja harjoittelijoita

• Syy: liiton tehtäviin on perinteisesti hakeutunut enemmän miehiä

• Rekrytoinnissa ei sovelleta positiivista erityiskohtelua esim. sukupuoleen 

perustuen kahden tasavahvan hakijan kohdalla, vaan painoarvo annetaan 

henkilön muille henkilökohtaisille ominaisuuksille ja soveltuvuudelle tehtävään

• Henkilöstön Pelikirja määrittelee liiton henkilöstöhallinnon varsin 

kokonaisvaltaisesti



Toimintakulttuuri ja 

työympäristö

• Pyrkimys kohti avoimia ovia ja matalia 
kynnyksiä

• Työympäristö sekä fyysisesti (Myllypuro) että 
sosiaalisesti (koko organisaatio) varsin esteetön

• Kokeilukulttuurin korostaminen koskee kaikkia 
työntekijöitä 

! Mutta aloitteiden esittelylle ei kuitenkaan ole strukturoitua mallia 
käsitelläänkö kaikkien työntekijöiden aloitteet yhdenvertaisesti?

• Toimintakulttuuri vaikuttaa tasa-arvoiselta, 
(esimerkiksi ikä- ja sukupuolikysymykset)

• Myllypuron toimitilauudistuksella pyritään 
edelleen edistämään yhdenvertaista ja sekä 
sosiaalisesti että fyysisesti esteetöntä 
toimintakulttuuria

• Yhdenvertaisuus Myllypurossa ja muissa 
toimipaikoissa työskentelevien välillä?



Seuraava askel: 

Yhdenvertaisuussuunnitelman 

toimenpiteiden suunnittelu ja 

resursointi

• Sektoreittain ja eri työryhmissä
– Suunnittelun pohjaksi erillinen lista suosituksista

• Johtoryhmän käsittely: kokonaiskuva ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma

• Hallituksen käsittely: aluksi yhenvertaisuusraportti
tiedoksi, myöhemmin (ehkä maaliskuussa) 
yhdenvertaisuussuunnitelman vahvistaminen -> 
toimitus OKM:lle

• Toimenpiteiden tulosten ja vaikutusten seuranta ja 
mittaaminen tärkeää (seuranta johtoryhmän tehtävä)
 Informatiivinen yhdenvertaisuusraportti ja pohja 

jatkosuunnittelulle
Prosessin integroiminen normaaliin 

toimintasuunnitteluun



Tiivistelmä suosituksista 

(työyhteisö ja organisaatio)

1. Kehitetään kokeilukulttuurille (ideoiden ja aloitteiden 
esittelylle) strukturoitu malli

2. Varmistetaan, että Myllypuron toimitilojen uudistamishanke 
edistää työyhteisön sisäistä yhdenvertaisuutta

3. Arvioidaan, tulisiko organisaation henkilöstöpolitiikka, esim. 
rekrytointiprosessi, henkilövalintojen perusteet ja 
palkkauskäytännöt dokumentoida

4. Arvioidaan, tulisiko luottamushenkilö- ja valiokuntien 
jäsenvalinnoissa harjoittaa positiivista erityiskohtelua 
esimerkiksi eri-ikäisten ja sukupuolten välisen 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi

5. Selvitetään mahdollisuudet edistää Myllypurossa ja muissa 
toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden välistä 
yhdenvertaisuutta

6. Huomioidaan yhdenvertaisuus Henkilöstön Pelikirjaa 
päivitettäessä

7. Sisällytetään yhdenvertaisuusteema 
työhyvinvointikartoituksiin



Suunnitelmapohja

Pidetään yksinkertaisena, esim:

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt Seuranta 

Mitä muutoksia 

haluatte saavuttaa?

Mitä tullaan 

konkreettisesti 

tekemään tavoitteiden 

saavuttamiseksi?

Realistinen aikataulu 

toimenpiteiden 

toteuttamiselle

Kuka vastaa 

toteutuksesta, kenellä 

on seurantavastuu 

Miten toimenpiteiden 

toteutumista seurataan 

(kuka, missä, milloin?)



Kysymyksiä / kommentteja?



Kiitos!

Kehityspäällikkö Mervi Kilpikoski, 0400 52908, mervi.kilpikoski@floorball.fi
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Projektisuunnittelija Kaarle Kurki, kaarle.kurki@floorball.fi




