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1. Maailmaa muutetaan teoilla

Paralympiakomitean vastuullisuusohjelmassa on paljon sanoja, mutta sanojen takana on 
tekoja. Tekoja, joiden myötä liikuntakulttuurimme ovet avautuvat yhä useammalle. Tekoja, 
jotka vievät meidät kohti vastuullista kuluttamista ja kestävää kehitystä. Tekoja, joiden myötä 
otamme yhä suuremman sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Ei ole muutosta ilman tekoja. 
Me uskomme, että urheilun avulla voimme vaikuttaa koko yhteiskunnan arvoihin.

Vastuullisuusohjelma on tehty Paralympiakomitean jäsenille, kumppaneille, sidosryhmille ja 
urheilijoille – siis koko paraperheelle. Muutos lähtee meistä, omista päätöksistämme ja teois-
tamme.

Riikka Juntunen
Paralympiakomitean pääsihteeri
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2. Lähtötilanne ja Paralympiakomitean 
ydinosaaminen

Paralympiakomitean toiminta perustuu vastuullisuuteen. Olemme mukana tekemässä 
suomalaisesta yhteiskunnasta yhdenvertaisempaa, reilumpaa ja liikunnallisempaa. Moni-
puolisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi tavoitteenamme on varmistaa, että vammaisil-
la henkilöillä on mahdollisuudet tavoitella menestystä huippu-urheilussa. Haluamme olla 
yhteiskunnallisesti vaikuttavin urheiluliike Suomessa. Ymmärrämme mahdollisuutemme 
vaikuttaa moniin yhteiskunnan osa-alueisiin ja olla muutoksen tekijänä myös muualla kuin 
urheilussa.
 
Tämä vastuullisuusohjelma on voimassa 2020–2025 ja siitä raportoidaan joka toinen vuosi 
(2021, 2023 ja 2025). Vastuullisuusohjelmamme perustana ovat urheilun yhteinen vastuulli-
suusohjelma (2020), Kestävän kehityksen 2030 tavoitteet, ihmisoikeudet sekä seuraavat lait 
ja Suomea velvoittavat sopimukset: 

 o Liikuntalaki (390/2015).
 o Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 
 o Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
 o Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016).
 o Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellisen vastuu Paralympia-
komitean toiminnassa

Paralympiakomitean vastuullisuusohjelma kattaa kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta: 
ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä taloudellisen vastuun.
 
Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat erityisesti ihmisoikeuksiin ja yhteiskuntaan, työelämään 
ja henkilöstöön liittyvät asiat. Paralympiakomitean perustehtävässä painottuu sosiaalinen 
vastuu: tavoitteenamme on edistää yhdenvertaista liikunta- ja urheilukulttuuria Suomessa. 
Tässä tavoitteessa on erityisen tärkeää toimintaympäristön esteettömyys. Haluamme myös 
tehdä näkyväksi vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt muille yhteiskunnan sek-
toreille liikunnan ja urheilun kautta. Sosiaalisen vastuun kannalta on olennaista, että toi-
mintaympäristömme on häirintävapaa ja yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo 
ovat läpileikkaavasti huomioitu toiminnassamme. Toimistolla pidämme huolen henkilöstön 
hyvinvoinnista, osaamisesta, työolosuhteista, turvallisuudesta ja hyvistä toimintatavoista.
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Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan yleisesti toiminnan taloudellisia vaikutuksia si-
dosryhmien talouteen sekä organisaation keskeisiä vaikutuksia yhteiskuntaan. Tähän 
liittyvät Paralympiakomitean hallinnon ja rahanjaon läpinäkyvyys sekä vastuu valtiona-
vun järkevästä käytöstä. Taloudellista vastuuta ovat myös toimintamme välilliset vai-
kutukset vammaisten ihmisten hyvinvointiin ja sitä kautta yhteiskunnan resursseihin. 
Mitä itsenäisemmin ihminen pystyy huolehtimaan itsestään ja mitä paremmin hän voi, 
sitä vähemmän hän tarvitsee yhteiskunnan tukea. Uskomme, että liikunnan ja urhei-
lun avulla pystymme vaikuttamaan tähän.

Ympäristövastuu tarkastelee organisaation toiminnan vaikutusta ympäristöön. Tähän 
liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, vesien, ilman ja maaperän suojelu 
sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö. Suurin osa toimistojen ilmastovaikutuksista 
koostuu lämpöenergiasta ja liikkumisesta. Lisäksi huomion kohteena voivat olla esi-
merkiksi sähkönkulutus, hankinnat sekä työntekijöiden yleinen ympäristötietoisuus. 
Ympäristön kannalta merkittävimmät kuormitukset Paralympiakomitean toiminnassa 
tulevat henkilöstön ja lajien matkustuksesta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hankinnat 
sekä eri tapahtumien järjestäminen kuten leirit ja kilpailut kuormittavat ympäristöä. 

3. Urheiluyhteisön valinnat 2020–2024, YK:n vam-
maisyleissopimus ja YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteet
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Osana laajempaa urheiluyhteisöä, olemme sitoutuneet Olympiakomitean yhdessä muiden 
urheilujärjestöjen kanssa tuottamaan vastuullisuusohjelmaan. Urheiluyhteisön vastuulli-
suusohjelman viisi ydinaluetta ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenver-
taisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Ohjelma on sitoutunut kuuteen 
(tavoitteet 3, 5, 10, 12, 13, 16) YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen vuosille 2020–2024. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on ensimmäinen vammaisten hen-
kilöiden oikeuksia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja (artikla 30). Se val-
mistui vuonna 2006. Suomi ratifioi vammaisyleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 
11.5.2016. Ne tulivat kansallisesti voimaan 10.6.2016. Vammaisyleissopimuksen johtava 
periaate on syrjinnän kielto. Sopimuksella luodaan valtiolle velvollisuuksia vammaisten hen-
kilöiden yhdenvertaisuuden tilan seuraamiseksi ja toteutumiseksi. Artikla 30 tavoittelee vam-
maisten henkilöiden yhdenvertaisuutta virkistys-, vapaa-ajan ja urheilutoiminnassa. Perintei-
sen erityisryhmille suunnatun toiminnan lisäksi siinä painotetaan valtavirtaistamista. Tämä 
nk. inkluusion kaksoisstrategia sisältää ajatuksen vapaudesta valita missä, mitä, milloin ja 
kenen kanssa liikkuu tai harrastaa. Liikunnan vastuualueella YK-sopimuksen käytäntöön 
saattamisen ja valvonnan velvoite lankeaa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Maailman maat sopivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals) 
vuonna 2015. Tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta. Kestävän ke-
hityksen ohjelman päämääränä on kääntää globaali kehitys suuntaan, jossa ihmisten hyvin-
vointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. (Suomen YK-liitto) Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC on so-
pinut kansainvälisen YK-liiton kanssa yhteistyöstä, joka pitää sisällään esimerkiksi kestävän 
kehityksen toimenpiteitä Tokion paralympialaisissa.

Paralympiakomitean toiminnassa yhteiset valinnat näkyvät seuraavasti:

Hyvä terveys

Para School Day Esteettömyys

3.   Hyvä terveys
10. Eriarvoisuuden
      vähentäminen

10. Eriarvoisuuden
      vähentäminen
11. Kestävät kaupungit
      ja yhteisöt

Löydä oma seura

3.   Hyvä terveys
13. Ilmastotekoja
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4. Vastuullisuusohjelman toimenpiteet Para-
lympiakomitean toiminnassa ja toimistolla

Palvelut
Tavoitetila: Rahoittajat, päättäjät ja liikuntatoimijat ymmärtävät esteettömyyden merkityksen 
yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edellytyksenä. Esteettömät ratkaisut nähdään myös so-
siaalisesti ja taloudellisesti vastuullisina ratkaisuina Paralympiakomitean asiantuntemusta ja 
koulutuksia arvostetaan ja hyödynnetään laajasti.

Teemaan liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 

Eriarvoisuuden
vähentäminen

Hyvä terveys Kestävät kaupungit
ja yhteisöt

Hyvä koulutus

SOLIA

3.   Hyvä terveys
10. Eriarvoisuuden
      vähentäminen

Valtti-ohjelma

3.   Hyvä terveys
10. Eriarvoisuuden
      vähentäminen
17. Yhteistyö ja 
      kumppanuus

10. Eriarvoisuuden
      vähentäminen
16. Rauha, oikeuden-
      mukaisuus ja
      hyvä hallinto

Osallisuus
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Esteettömyys

 • Teemme Paralympiakomitean esteettömyysosaamisen näkyväksi ja    
       osaksi Paralympiakomitean brändiä toimimalla johtavina liikunta-
    paikkojen esteettömyyden asiantuntijoina.
  • Konsultoimme liikuntarakentamishankkeita ja nostamme esille tärkeitä
    liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä teemoja liikuntayhteisössä sekä 
    valtion- ja aluehallinnossa. 
 • Seuraamme aktiivisesti liikuntapaikkarakentamisen kehittymistä, 
    otamme kantaa uusiin ohjeistuksiin ja tuotamme sisältöjä tarpeen 
    mukaan. Vaikutamme päätöksiin asiantuntemustamme hyödyntäen. 
 • Toteutamme käytännön esteettömyyskartoituksia, koulutamme 
    liikuntapaikkoihin erikoistuneita esteettömyyskartoittajia ja kehitämme   
        kartoitustyökaluja yhdessä keskeisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Koulutukset ja urheiluyhteisön konsultointi

 • Koulutamme eri alojen opiskelijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoistoimijoita   
    yhdenvertaisen liikuntatoiminnan toteuttamiseen. Hyödynnämme tapahtumia  
    työssäoppimisen paikkoina.

 
 • Kouluttajamme ovat ensisijaisesti itse vammaisia henkilöitä sekä omissa että 
    muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa olemme mukana.

 • Autamme lajiliittoja ja urheiluseuroja kaikille avoimen toimintakulttuurin 
   luomisessa. Tuemme lajiliittojen integraation prosesseja esimerkiksi hallinnol-
   lisin sopimuksin, seurannalla ja hankkeilla. Luokitteluhanke (2019–2021) 
   edistää eri lajien luokitteluprosesseja. Avoimet ovet -hanke (2020–) tukee 
   seuroja ottamaan vastaan erityisryhmiä.
 • Koulutustoimintamme tarjoaa osaamisen kehittämisen paikkoja, jotta tulevai-
   suuden urheiluseuroihin olisivat kaikki tervetulleita.
 • Laajemman inkluusion edistämiseksi koulutamme ja konsultoimme muuta   
   urheiluyhteisöä ja jaamme esimerkiksi Ahos-apurahoja ja Startti-stipendejä. 
 • Osallistumme koko urheiluyhteisön toimenpiteisiin, kuten erilaisiin selvityksiin,  
   koulutustapahtumiin ja kehittämistyöhön. 
 • Kehitämme sähköisiä koulutusmenetelmiä mahdollistamaan ekologisesti, 
   sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä osaamisen kehittämisen paikkoja kaikille  
   kiinnostuneille. 
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Liikuntatapahtumat ja lajien toiminta

Tavoitetila: Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Liikunta ja urheilu ovat toimi-
via työkaluja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Liikunta tukee eri-ikäisten ja eri vammaryh-
miin kuuluvien terveyttä ja hyvinvointia. Urheilemme reilusti ja puhtaasti. Toimimme kestä-
västi myös tulevia sukupolvia kohtaan.

Paraurheilu on turvallinen toimintaympäristö

 • Vaadimme kaikilta kunnioittavaa käytöstä. Puutumme epäasialliseen 
    käytökseen välittömästi. Keskustelemme valmentajien, urheilijoiden ja 
    muiden toimijoiden kanssa häirinnän muodoista ja siihen puuttumisesta.
  • Huolehdimme, että toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat tietoisia, miten  
    voivat ilmoittaa epäasiallisestä käytöksestä ja saada apua mahdollisissa 
    häirintätilanteissa (Et ole yksin -palvelu ja Ilmo-palvelu).

Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet

 • Tuemme matalan kynnyksen liikuntaa vuokraamalla soveltavan liikunnan 
    välineitä ja kouluttamalla ohjaajia. Kun harrastamaan pääsee lähellä omaa 
    kotia, vähentyvät liikuntaharrastuksiin matkojen päähän kulkemisesta 
    aiheutuvat päästöt.
    • Huomioimme toiminnassamme vammaisurheilun vähemmistöt 
      (intersektionaalisuus).

 • Joka toinen vuosi järjestämämme Liikuntamaa-messutapahtumaa kehitetään 
    edelleen ympäristönäkökulmaa silmällä pitäen. Jo nyt tapahtumassamme on  
    käytössä esimerkiksi kierrätetyt messumatot ja osallistujien mahdollisuus tulla 
    tapahtumaan käyttäen julkisia kulkuvälineitä. Messuille on erikseen järjestetty  
    ilmainen ja esteetön messubussi.

Hyvä terveysIlmastotekoja Sukupuolten
tasa-arvo

Eriarvoisuuden 
vähentäminen
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Kilpaurheilu

 • Olemme mukana Olympiakomitean vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuk-
    sen suunnittelussa ja jalkautuksessa.
  • Ohjeistamme lajeja ja erityisesti järjestävää seuraa hyvään katsomokäyt-
    täytymiseen. Päihteiden käyttöön katsomoissa ja häiritsevään huuteluun on  
     nollatoleranssi ja niihin puututaan välittömästi.
 • Sitoutamme edustusjoukkueet, turnausten järjestäjätahot, valmentajat ja 
    kilpailuihin osallistujat Paralympiakomitean kurinpitosääntöihin. 
 • Otamme sarjatoiminnan suunnittelussa huomioon matkustamisesta 
    aiheutuvat päästöt sekä ympäristöystävällisyyden tapahtumajärjestämisessä  
    (kts. Kokousten, tapahtumien ja leirien järjestäminen s. 11).
 • Antidopingohjelmamme on päivitetty 08/2020 ja jalkautamme sen lajeihin.
 • Olemme tietoisia, että urheilutapahtumia järjestetään maissa, joissa rikotaan  
    ihmisoikeuksia. Noudatamme kansainvälisten järjestöjen linjauksia aiheesta ja 
    pohdimme vakavasti, mihin suomalaisurheilijoita lähetetään kilpailemaan. 

 • Kannustamme urheilijoita puhumaan omissa viestintäkanavissaan yhdenver-
    taisen ja reilun urheilun puolesta. 

Hallinto

Tavoitetila: Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Huomioimme ympäris-
töystävällisyyden matkustus- ja hankintakäytännöissä tilaisuuksien järjestämisessä.

Vastuullista
kuluttamista

Hyvä terveys Ilmastotekoja Rauha, oikeuden-
mukaisuus ja
hyvä hallinto
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Hallinto ja talous

 • Käytämme valtionavustuksemme järkevästi ja suunnitelmallisesti.
 • Hyödynnämme digitaalisia työkaluja.
 • Paralympiakomitean hallitus vahvistaa edustusjoukkueet.
 • Edistämme hyvän hallinnon periaatteita läpileikkaavasti koko 
    toiminnassamme. Esimerkiksi hallituksen kokouksista julkaistaan tiedotteet. 
 • Osallistamme urheilijat ja liikkujat toimintamme kehittämiseen ja päätöksen-
    tekoon. Urheilijavaliokunnassa on edustettuina eri lajit ja vammaryhmät. 
    Urheilijavaliokunnan edustajat ovat mukana jokaisessa Paralympiakomitean 
    hallituksen kokouksessa.

Toimitilat

 • Toimimme yhteisissä tiloissa muiden järjestöjen kanssa ja hyödynnämme 
    yhteishankintoja.
 • Huomioimme etätyön tekemisen toimitilojen osalta (ei omia työpisteitä 
    kaikille). 
 • Edistämme toimitilojen esteettömyyttä.

Henkilöstö

 • Vastuullisuusohjelma on osa uuden työntekijän perehdytystä ja järjestämme  
    henkilöstölle koulutusta vastuullisuudesta.
 • Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
 • Kehitämme ympäristömyönteistä organisaatiokulttuuria ja ilmapiiriä.
 • Henkilöstölle on oma Meidän tapa toimia -ohjeistus.

Hankinnat

 • Huomioimme varusteiden hankinnassa tuotantoketjun vastuullisuuden ja 
    pyrimme valitsemaan Suomessa valmistetun tuotteen sekä tilaamaan niitä 
    juuri oikean määrän.
 • Vähennämme erilaisten painomateriaalien tuottamista ja tapahtumien 
    oheistuotteiden hankintoja ja pyrimme valitsemaan kestävän kehityksen 
    mukaisia tuotteita kaikissa välttämättömissä hankinnoissa.
 • Emme lähtökohtaisesti anna tavaralahjoja. Ne korvataan aineettomilla lahjoilla 
    kuten elämyksillä, palvelulahjakorteilla tai lahjoituksilla.
 • Noudatamme Paralympiakomitean hankintaohjeistusta (2019).
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Henkilöstön matkustuskäytännöt

 • Kannustamme käyttämään julkisia liikennevälineitä tai kimppakyytejä 
    työmatkoilla ja junaa Suomen sisäisillä matkoilla. Tunnistamme kuitenkin, että 
    julkisten liikennevälineiden käyttö ei esteettömyyssyistä ole kaikille mahdol-
    lista. Suosimme ulkomaan lennoissa suoraa lentoa kohteeseen.
 • Kansainvälisessä yhteistyössä pohdimme kriittisesti, missä on oltava paikan 
    päällä vai milloin etäyhteys on riittävä. Esitämme kansainvälisille yhteistyö-
    kumppaneillemme (esim. Nord-HIF), että kokoukset järjestettäisiin yhä 
    useammin etäkokouksina.

Kokousten, tapahtumien ja leirien järjestäminen

 • Järjestämme kokoukset esteettömissä tiloissa ja paikassa, johon on helppo 
    tulla julkisilla liikennevälineillä.
  • Leireille kuljetaan lähtökohtaisesti julkisilla liikennevälineillä tai kimppakyy-
    deillä tunnistaen kuitenkin sen, että esteetön joukkoliikenne ei ole vielä kaik-
    kien ulottuvilla.
 • Kokouksissa on etäosallistumismahdollisuus.  
 • Kokousmateriaalit ovat saavutettavia ja digitaalisessa muodossa.
 • Kokoustarjoilut ovat pääsääntöisesti kasvisruokaa.  
 • Vältämme hävikkiä ja kertakäyttöastioiden käyttöä.

Vaikuttamistyö, sidosryhmät ja viestintä

Tavoitetila: Olemme yhteiskunnallisesti vaikuttava organisaatio, jonka viestit edistävät 
yhdenvertaisuutta laajemminkin kuin urheilukentässä. 

Yhteistyö ja
kumppanuus

Rauha, oikeuden-
mukaisuus ja
hyvä hallinto

Eriarvoisuuden
vähentäminen
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Viestintä ja yritysyhteistyö

 • Paralympiakomitean viestintäkanavat läpäisevät saavutettavuusvaatimukset 
    (WCAG 2.1).
 • Viestinnässä huomioimme yhdenvertaisesti eri vammaryhmät ja sukupuolet. 
    Nostamme eri lajeja tasapuolisesti esille.
 • Nostamme esille vastuullisuuteen liittyviä teemoja kuten kestävä kehitys ja 
    yhdenvertaisuus urheilussa esimerkiksi tarjoamalla medialle juttuideoita. 
 • Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi Paralympiakomitean hallituksen 
    päätöksistä.
 • Kriisiviestintäsuunnitelmamme on ajan tasalla.  
 • Teemme vuosittain isomman vastuullisuuteen liittyvän viestintäkampanjan: 
    vuonna 2021 se on Kansainvälisen Paralympiakomitean We the 15 
    -kampanjan jalkauttaminen Suomeen.
 • Tuomme ydinviestejämme yhdenvertaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista 
    esille kumppaneille ja sidosryhmille, sekä nostamme niitä esille yhdessä 
    heidän kanssaan. Liikunnan ja urheilun avulla teemme vammaiset ja erityistä 
    tukea tarvitsevat henkilöt näkyväksi muille yhteiskunnan sektoreille. 
 • Paralympiakomitean yritysyhteistyön kumppanuuksien lähtökohtana on 
    yhteinen arvopohja, ja kumppanuuksista pyritään rakentamaan vastuullisesti 
    molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyökokonaisuuksia.

Vaikuttamistyö

 • Tuomme harrastajiemme ja urheilijoidemme äänen kuuluviin vaikuttamis-
    työssä, kuten eri yhteistyöverkostoissa.
 • Tuemme jäsenyhdistyksiä vaikuttamistyössä paikallisella tasolla tuottamalla  
    esimerkiksi viestintämateriaaleja.
 • Edistämme yhdenvertaisuutta antamalla lausuntoja valtakunnan ja ruohon-
    juuritasolla (esim. ministeriöt, kunnat, seurat). 

Jäsenistö ja urheilijat

 • Koulutamme jäsenistöä ja viestimme heille vastuullisuusohjelman teemoista 
    säännöllisesti (uutiskirjeet, webinaarit, muut viestintäkanavat).
 • Koulutamme leirien yhteydessä urheilijoita ja kannustamme heitä tuomaan 
    vastuullisuuteen liittyviä teemoja esille omissa viestintäkanavissaan.
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Onnistumisen mittarit ja seuranta

Vastuullisuusohjelma ohjaa Paralympiakomitean henkilöstöä, lajeja ja muita sidos-
ryhmiä toimimaan vastuullisesti. Kaudella 2020–2025 vaikuttamistyössä etenemistä 
mitataan osallistuja-, sidosryhmä- ja työhyvinvointikyselyillä. Ensimmäinen väliraportti 
laaditaan loppuvuodesta 2021.

I Osallistujakysely

Osallistujakysely sisältää neljä kysymystä ja se lähetetään jokaisen tapahtuman jäl-
keen kaikille osallistujille, mukaan lukien ohjaajat, valmentajat ja henkilöstö.

Ympäristövastuu
1. Käytitkö tilaisuuteen matkustamisessa julkisia liikennevälineitä tai kimppakyytiä? 
2. Henkilöstön matkustamisesta seurantaluku M2-järjestelmästä.

Sosiaalinen vastuu
3. Oliko tilaisuus riittävän esteetön ja saavutettava? 
4. Oliko tilaisuuden ilmapiiri myönteinen ja turvallinen? 

Taloudellinen vastuu
5. Mieti taloudellista tilannettasi. Olivatko osallistumisen kustannukset kohtuulliset?   

II Sidosryhmäkysely

Sidosryhmäkysely, jossa sidosryhmiä pyydetään arvioimaan paralympiakomitean on-
nistumista vastuullisuusohjelman toteuttamisessa laaditaan joka toinen vuosi alkaen 
vuodesta 2021.

III Työhyvinvointikysely

Työhyvinvointikyselyn (ParTy) yhteenvetoarvo.
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