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1. JOHDANTO 

Vastuullisuus on yksi Suomen Koripalloliiton keskeisistä 
arvoista. Koripalloliiton sloganin ’Be as good as you can 
be’ mukaisesti haluamme toimia omalla parhaalla taval-
laan myös vastuullisuuden saralla. Tämä vastuullisuus-
ohjelma ohjaa Koripalloliiton luottamusorganisaation ja 
henkilöstön toimintaa sekä toimii esimerkkinä seuroille 
ja yhteistyön pohjana sidosryhmille. 

Koripalloliiton vastuullisuusohjelmassa vastuullisuuden 
jaottelu pohjautuu tasapainoiseen kolmen pilarin malliin 
(Triple Bottom Line), jossa kaikki kolme osa-aluetta, sosiaalinen, taloudellinen ja ympä-
ristövastuullisuus, otetaan tasapuolisesti huomioon toinen toisiaan tukien. Koripallolii-
ton vastuullisuusohjelmassa taloudellisen vastuullisuuden rinnalle on nostettu myös 
hallinnollinen vastuullisuus, joka tarkoittaa hyvän hallinnon tapojen noudattamista. 

Vastuullisuusohjelman perustana toimii lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset mää-
räykset ja sopimukset, ihmisoikeudet, työelämän perusoikeudet sekä etiikka. Koripallo-
liiton toimintaa ohjaa myös liiton omat säännöt. 

YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoiteohjel-
man, Agenda2030. Tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja 
kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ih-
minen. Koripalloliiton vastuullisuusohjelmaan on nostettu tästä 17 kohdan tavoiteoh-
jelmasta meitä lähimmäksi koskevat kohdat. 

Koripalloliiton vastuullisuusohjelmassa on koottuna toi-
mintaperiaatteet, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja 
kaikkea Koripalloliiton toimintaa. Kaiken pohjana on se, 
että Koripalloliitossa toimitaan eettisesti ja vastuulli-
sesti. Koripalloliiton vastuullisuusohjelman tarkoituk-
sena on keskittyä omaan tekemiseen ja aktiiviseen lähi-
piiriin, johon voimme oikeasti vaikuttaa. 

Vastuullisuusohjelma ennakoi vuodesta 2021 lähtien 
valtion apuhakemuksessa vaadittavaa vastuullisuus 
suunnittelua. Koripalloliitto sitoutuu toimimaan myös 
urheilun yhteisten vastuullisuusperiaatteiden mukai-
sesti ja vastuullisuusohjelmaa tullaan päivittämään 
niitä peilaten. 

Vastuullisuus on päätöksen-
tekoa ja käytännön toimintaa, 
jolla tähdätään parempaan lii-
ketoimintaan ottamalla huo-
mioon ympäröivät ihmiset, 
yhteiskunta ja ympäristö. 

Kestävä kehitys on jatkuvaa 
ja ohjattua yhteiskunnallista 

muutosta, jonka päämääränä 
on turvata nykyisille ja tule-

ville sukupolville hyvät elämi-
sen mahdollisuudet. Tämä 

pitää sisällään myös sen, että 
ympäristö, ihminen ja talous 
otetaan tasavertaisesti huo-
mioon päätöksenteossa ja 

toiminnassa. 
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2. SOSIAALISESTI  

• Koripalloliiton toiminnan pohjana on ur-
heilun yhteiset Reilun pelin –periaat-
teet: 
  

1. Jokaiselle taataan yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun. Kori-
palloliitossa toimitaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, niin että kaikessa toimin-
nassa on nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle.  

o Toimintaa ohjaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jota päivitetään 
säännöllisesti.  

o Meillä on yhteiset toimintaohjeet syrjintä- ja häirintätapauksiin puuttumi-
seen  

o Olemme mukana mm. urheilun yhteisessä Et ole yksin –hankkeessa, jossa 
edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti ja tulla kohdel-
luksi yhdenvertaisesti.  

o Korisliigat ovat esimerkiksi mukana Punainen kortti –kiusaamiselle kampan-
jassa 

2. Koripalloliitto kantaa vastuun kasvatuksesta ja järjestää monipuolista koripallo-
toimintaa.  

o We Deliver –rahaston ja Pikkusudet-yhteistyön avulla Koripalloliitto tukee yh-
dessä yhteistyökumppanien kanssa kaikkien lasten ja nuorten oikeutta naut-
tia liikunnan riemusta.  

o Sudenpolulla pelaajilla on mahdollisuus kehittyä kohti aikuismaajoukkueita. 
Vähävaraisia maajoukkueurheilijoita tuetaan stipendirahaston kautta. 

o Koripalloliitto tarjoaa eri polkuja kehittyä koripallon parissa järjestämällä 
mm. valmentaja-, erotuomari- ja toimitsijakoulutuksia.  

3. Koripalloliiton perustoiminnan pohjana on terveyden, turvallisuuden ja hyvin-
voinnin edistäminen. Liikunnalla ja yhteisöllisellä seuratoiminnalla on tutkitusti 
positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. 

o Toiminnan turvallisuudesta Koripalloliitto huolehtii esim. ohjaamalla 
hankkimaan vakuutuksen.  

o Edistämme turvallisen toimintaympäristön syntymistä esimerkiksi koulut-
tamalla toimijoita. Myös kilpailusäännöt edistävät turvallisuutta. 

o Koripalloliitossa huolehditaan myös henkilökunnan hyvinvoinnista, moti-
vaatiosta ja työturvallisuudesta.  

4. Keskeisessä osassa kilpailutoimintaa on rehellisyys ja oikeudenmukaisuus,  
o Edistämme oikeudenmukaisuutta esimerkiksi yhteisten sääntöjen, kurinpi-

don ja Antidopingohjelman kautta.  
o Maajoukkueen ja Meidän tapa -dokumenteissa tuetaan yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa. 
 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 
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3. TALOUDELLISESTI JA HALLINNOLLISESTI 

Taloudellisesti:  
• Teemme taloudellisia kestäviä valintoja ja  

käytämme resurssimme tehokkaasti.  
•  Valitsemme kumppanimme vastuulliset peri-

aatteet huomioon ottaen.  
o Ei energiajuomia, pikavippejä, alkoholi- tai tupakkatuotteita 
o Fanituotteemme tuotetaan vastuullisesti 

• Yksiköiden johtajat vastaavat, että yksiköissä noudatetaan taloudellisuutta, ta-
lousarvioita ja laskujen tarkastamiskäytäntöjä.  

• Taloudellisesti vastuullinen toiminta luo pohjan toimia myös sosiaalisesti ja eko-
logisesti vastuullisesti. 

• Matkustamme kustannustehokkaasti. Matkustamisessa pääsääntönä on jul-
kisten kulkuvälineiden käyttö. Suosimme autoillessa kimppakyytejä. Oman au-
ton tai taksin käyttö on perusteltua, mikäli se tulee kokonaistaloudellisesti edul-
lisemmaksi.  
 
Hallinnollisesti:  

• Päätöksenteossa noudatamme hyvän hallinnon tapoja ja toimimme vastuulli-
sesti.  

• Hankinnoissa noudatamme hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden periaatteita. 
Hankintaohjeet on määritelty erillisessä tilaus- ja osto-ohjeistuksessa.  

• Kirjaamme kaikki taloudelliset tapahtumat oikein ja hyvän kirjanpitotavan sekä 
verolainsäädännön mukaisesti läpinäkyvyyden varmistamiseksi.  

• Tiedotamme toiminnastamme läpinäkyvästi, avoimesti ja tasapuolisesti huo-
lehtien kuitenkin luottamuksen säilymisestä.  

o Edellytämme päätöksentekijöiltä riippumattomuutta. Jokaisella päätök-
sentekijällä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa jääviydestään kokouksen 
puheenjohtajalle tai toimihenkilön ollessa kyseessä esimiehelleen.  

o Huomionosoituksissa ja vieraanvaraisuudessa olemme kohtuullisia. 
Emme pyydä tai ota vastaan mitään sellaista hyötyä, jonka antaja voisi 
ajatella siten edistävänsä omaa tai edustamansa tahon asemaa suh-
teessa meihin. 

• Kokouksilla ja tilaisuuksilla on aina tarkoitus. Järjestämme kokoukset kustan-
nustehokkaasti.  

o Ilmoitamme kokouksista sääntöjemme mukaisesti etukäteen.  
o Kokouksissa pidetään kokouspöytäkirjaa/muistiota ja se jaetaan viikon 

kuluessa kokouksien osallistujille.  
  

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  
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4. YMPÄRISTÖVASTUULLISESTI 

• Kunnioitamme luontoa ja tähtäämme kestävään kehitykseen. 
• Tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset. Kan-

namme vastuun ympäristöstä ja luonnon hyvinvoinnista omalla toi-
mintakentällämme, jotta myös tulevilla sukupolvilla on mahdolli-
suus nauttia liikunnan ja urheilun riemusta.  

• Edistämme kestävien ratkaisujen valintaa tapahtumia järjestäessä ja hankintoja 
tehdessä.  

• Kannustamme liikkumaan joukkoliikenteellä, kimppakyydeillä, pyöräillen ja kävel-
len. Esimerkiksi Susijengin peleihin kannustamme kulkemaan metrolla. 

• Kierrätämme käyttökelpoiset pallot, kengät ja tekstiilit sekä muut tuotteet 
o Lahjoitamme esimerkiksi vanhoja tekstiilejä ja myymme niitä kirpputorihin-

noin tapahtumissamme  
o Esimerkiksi maajoukkueiden peliasut kiertävät kesästä toiseen 

• Hyödynnämme uusiokäyttöä  
o Esimerkiksi EuroBasket 2017 -brändäysmateriaaleista tuotimme Glope Ho-

pen kanssa yhteistyössä kasseja ja tietokonelaukkuja.  
o Esimerkiksi nuorten PM-kisoissa hyödynnämme vuoden 2016 20-vuotiaiden 

EM-kisoihin tuotettuja brändäysmateriaaleja 
• Toimistoarjessa vähennämme turhaa energiankäyttöä ja minimoimme jätteen syn-

tymistä. Kierrätämme jätteet mahdollisuuksien mukaan ja tehostamme liiton toi-
miston ja tapahtumien jätteenkäsittelyä yhdessä toimipaikkojen kanssa.  

• Minimoimme paperin käyttöä ja suosimme sähköistä viestintää, kun se on mahdol-
lista. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kokouksiin myös etäyhteydellä.  

• Kannustamme tapahtumissa juomaan puhdasta suomalaista hanavettä ja py-
rimme ajamaan asian läpi kansainvälisiin tapahtumiimme FIBA:ssa. Emme tarjoa 
nuorten PM-kisoissa lainkaan pullotettua vettä.  

• Tunnistamme muutostarpeet ja arvioimme säännöllisesti mahdollisuuksia kehittää 
toimintaa ympäristövastuullisemmaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 2030 
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5. YHTEENVETO  

Sosiaalinen, taloudellinen ja hallinnollinen vastuullisuus sekä ympäristövastuullisuus 
otetaan tasapainoisina huomioon kaikessa Koripalloliiton päätöksenteossa ja toimin-
nassa. Taloudellinen vastuullisuus luo edellytykset toimia myös ympäristövastuulli-
sesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. Vastuullisuuden osa-alueet eivät ole toisiaan pois-
sulkevia, vaan ne tukevat toinen toisiaan. Esimerkiksi matkustuskäytänteet tukevat sa-
manaikaisesti sekä taloudellista vastuullisuutta että ympäristövastuullisuutta. 

Vastuullisessa toiminnassa otamme huomioon omaa toimintakenttäämme ympäröi-
vät ihmiset, yhteiskunnan ja ympäristön. Keskitämme huomion omaan tekemiseen ja 
aktiiviseen lähipiiriin, johon voimme oikeasti vaikuttaa. Ymmärrämme, että maailmaa 
emme yksin paranna. Tiedostamme kuitenkin, että omalla vastuullisella toiminnal-
lamme on merkitystä.  

Koripalloliitto kannustaa kaikkia jäsenseurojaan ja lajin parissa toimivia henkilöitä toi-
mimaan vastuullisesti. Edellytämme kaikilta työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä vas-
tuullisuusohjelman periaatteisiin sitoutumista. Tuemme toisiamme vastuullisen toi-
minnan toteutuksessa. Puutumme vastuullisuusohjelman vastaiseen toimintaan ja il-
moitamme väärinkäytöksistä tarvittaessa esimiehelle tai esimiehen kyseessä ollessa 
hänen esimiehelleen.  

Vastuullisuusohjelman mukaiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme ja pää-
töksentekoamme. Tunnistamme muutostarpeet ja arvioimme säännöllisesti mahdolli-
suuksia kehittää toimintaa edelleen vastuullisemmaksi.  

Tämän vastuullisuusohjelman on työstänyt Koripalloliiton henkilöstöstä nimetty työ-
ryhmä syksyllä 2019. Vastuullisuusohjelman kirjoittamisesta on vastannut Veera 
Sääski. Kysymyksistä ja kehitysehdotuksista vastuullisuusohjelmaan liittyen vastaa toi-
mitusjohtaja.  
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6. LÄHTEET  

Elinkeinoelämän keskusliitto   
https://ek.fi/mita-teemme/energia-liikenne-ja-ymparisto/vastuullisuus/ 

Kestävän kehityksen tavoitteet   
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet  

Olympiakomitean vastuullisuuskompassi   
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/03/ok-vastuullisuuskompassi.pdf 

Reilun Pelin –periaatteet  
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2-urheiluyhteison-reilun-pelin-
ihanteet-ja-tavoitteet.pdf 

Ympäristöministeriö   
https://www.ym.fi/fi-FI/ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys 

 
 


