
VALMENTAJAN EETTINEN TOIMINTA



Koulutuksen sisältö

Osio 1: Johdanto

Osio 2: Mitä on hyvä oikeudenmukainen valmennus?

Osio 3: Turvallista urheilua kaikille

Osio 4: Syrjinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen 
ennaltaehkäiseminen

Osio 5: Toimintaohjeet epäasialliseen käyttäytymiseen
puuttumiseen sekä tapausten käsittelyyn



Osio 1: Johdanto



Osio 1: Sisältö

• Tehtävä 1 , Valmentajan itsearvointi/kokemustaustakysely

• Fair Coaching –hankkeen tausta ja tarkoitus

• Fair Coaching –hankkeen taustaselvityksen sekä kyselyn päähuomiot

• Koulutuksen tavoitteet

• Viimeisintä tutkimustietoa Suomesta: Häirintä Suomalaisessa 
kilpaurheilussa (SUEK, 2020) 



Tehtävä 1: Valmentajan itsearviointi ja 
kokemustausta



Fair Coaching – hanke 2020-2023
• 7 kumppania

• Lega Pallavolo Serie A   – Italian National Volleyball League (Italia) 

• ASSIST – Associazione Nazionale Atlete (Italia)

• Alice Milliat Association - FAMI (Ranska)

• Fare Network (Hollanti)

• K E A  - Fair Play CODE Hellas (Kreikka)

• Serbian Rugby League Federation (Serbia)

• Suomen Valmentajat ry (Suomi)

• Erasmus+ ohjelman rahoittama hanke

• Tämä koulutusmateriaali on yksi hankkeen tuotos



Fair Coaching hanke - taustaa

 

FAIR COACHING -hankkeen tavoitteena on 
tukea ja kouluttaa urheiluvalmennuksen 

toimintaympäristössä toimivia tunnistamaan 
epäsoveliasta käyttäytymistä, kuten 

epäoikeudenmukaista käyttäytymistä, 
sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai muuta 
mahdollista seksististä sekä syrjivää toimintaa.

Hankkeen päätavoitteena on saada valmentajat, 
urheiluseurat ja liitot, urheilijat, perheet ja 
kannattajat edistämään oikeudenmukaista, 
osallistavaa ja kunnioittavaa urheiluympäristöä, 
jossa on mukana eettisiä lähestymistapoja, kuten 
reilu peli, sosiaaliset ja moraaliset arvot.

Hankkeen kautta halutaan ennaltaehkäistä 
epäoikeudenmukaista valmennusta ja levittää 
kunnioittavaa kulttuuria urheilualalla sekä koko 

yhteiskunnassa



Fair Coaching hankkeen selvityksen päähuomiot

1. Huolimatta siitä, että valmentajat toimivat yleisesti hyvinä roolimalleina, epäreilu kohtelu tai
käyttäytyminen urheilussa on yleistä ja esiintyy monissa muodoissa.

2. Epäasiallisen käyttäytymisen ja syrjinnän yleisyys valmentajien ja kouluttajien keskuudessa 
sekä ammatti- että ruohonjuuritason urheilussa osoittaa tarpeen kehittää ja soveltaa 
toimintatapoja sekä työkaluja tällaisen käyttäytymisen estämiseen. 

3. Olemassa olevat urheilun tukirakenteet kaipaavat kehittämistä ja yhteistyö muiden 
(ulkopuolisten) sidosryhmien on tärkeää, jotta asioita saadaan kehitettyä.

4. Valmentajien kouluttautuminen aiheeseen sekä epäasiallisen käyttäytymisen estämiseen 
liittyvien työkalujen ja toimintatapojen esille tuomisen tarve on merkittävä. 



Koulutuksen tavoitteet

Lisätä tietämystä sekä 
ymmärrystä aiheeseen

Herättää keskustelua 
valmentajien ja urheilun 
keskuudessa

Kehittää valmentajien 
toimintatapoja sekä 
osaamista asioiden 
käsittelyyn

Kohderyhmänä kaikki valmentajat: 
oto-valmentajat, seuravalmentajat, 
ammattivalmentajat, junioripäälliköt, 
valmennuspäälliköt, valmentajakouluttajat



Häirintä 
Suomalaisessa 
kilpailu-urheilusssa 
tutkimus

SUEK, 2020

https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ha%CC%88irinta%CC%88-suomalaisessa-kilpaurheilussa.pdf


HÄIRINTÄ SUOMALAISESSA KILPAURHEILUSSA (2020)

• Tässä tutkimuksessa selvitettiin seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän 
yleisyyttä suomalaisessa kilpaurheilussa. 

• Tutkimukseen lähti mukaan 48 lajiliittoa ja järjestöä ja se kohdistui 
16-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kilpaurheilijoihin. 

• Tutkimuksen kohdejoukko oli arviolta 160 000 kilpaurheilijaa. 

• Vastauksia sähköiseen kyselyyn saatiin 9018, vastausprosentin ollessa 5,6.

• Tutkimuksen toteutti Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. 
Hankkeessa yhteistyötahona toimi Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus KIHU.



TÄRKEIMMÄT HUOMIOT/TULOKSET
• Tutkimusaineiston perusteella seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on urheilussa 

yleistä, mutta ei yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. 

• Häirintä kytkeytyy urheilussa kulttuurisiin rakenteisiin, kuten sukupuolten väliseen 
epätasa-arvoon ja vähemmistöjen asemaan. 

• Urheilu näyttäytyi tutkimuksessa miehisenä tilana, jossa naisten ja vähemmistöjen 
oikeutta toimia kyseenalaistetaan. 

• Urheilussa on vallalla miehinen puhekulttuuri, jossa pyritään erottautumaan 
naisista, feminiinisyydestä ja seksuaalivähemmistöistä.

• Kaikista vastaajista seksuaalista häirintää oli kokenut noin joka neljäs (26 
prosenttia). Naisista seksuaalista häirintää oli kokenut lähes joka kolmas (32 
prosenttia) ja miehistä lähes joka viides (19 prosenttia).



Seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän 
kokemukset sekä havainnot iän mukaan (%)



Seksuaaliseen häirintään syyllistyneet



Sukupuoliseen häirintään syyllistyneet



Seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän 
kokemukset ja havainnot



HÄIRINNÄN SEURAUKSET
• Häirinnän kohteeksi joutuneet urheilijat kertoivat häirinnän 

aiheuttaneen moninaisia seurauksia.

• Yleisimpiä psykologisia seurauksia olivat kokemukset itsetunnon 
alenemisesta suhteessa urheilusuorituksiin (19 prosenttia), 
joukkoon kuulumattomuudesta (18 prosenttia) ja 
haavoittuvaisuudesta (17 prosenttia).

• Häirinnän psykologisia seurauksia olivat kokeneet eniten nuoret 
naisurheilijat.

• Seksuaalista häirintää kokeneet miehet raportoivat naisia lievempiä 
psyykkisiä oireita.



Seksuaalista tai sukupuolista häirintää kokeneiden (n=2685) 
kokemukset häirinnän psykologisista seurauksista



Lajiliittojen aktiivisuus ehkäisevään työhön



Osio 2: Mitä on hyvä oikeudenmukainen 
valmennus? 



Osio 2: Sisältö

• Tehtävä 1:  Keskustelua valmennuskulttuurista ja epäasiallisesta 
käyttäytymisestä urheilussa

• Tehtävä 2: Fair Coaching –termin määrittely

• Valmennusfilosofia ja sen yhteys on hyvään sekä oikeudenmukaiseen 
valmennukseen

• Urheilu – mitä se on?

• Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

• Hyvä valmennus

• Hyvän valmennuksen tunnusmerkit



Tehtävä 1: 
Epäasiallinen käyttäytyminen ja esiintyminen urheilussa

• Mitä on epäasiallinen käyttäytyminen urheilussa?
• Minkälaista epäasiallista käyttäytymistä olet kokenut tai havainnut urheilussa 

ja valmennuksessa?
• Mitä on epäasiallinen käyttäytyminen yleisesti? Missä menee asiallisen ja 

epäasiallisen käyttäytymisen raja?
• Onko urheilussa jotain erityisiä asioita, sääntöjä tai vakiintuneita 

toimintatapoja, jotka voisivat oikeuttaa epäasialliseen käyttäytymiseen?
• Onko kulttuurillisilla taustoilla merkitystä näihin asioihin? 

Maa, kulttuuri, urheilulaji?

PADLET - linkki

https://padlet.com/SuomenValmentajat/5jm2m6u4tc648028


Tehtävä 2:
Määrittele Fair Coaching termi, mitä se tarkoittaa?



Fair coaching

”Urheilijakeskeinen ja kaikki huomioon ottava 
oikeudenmukainen hyvä valmennus, jota 

toteutetaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti 
turvallisessa ympäristössä.”



Tehtävä 3: Valmennusfilosofia ja sen yhteys on hyvään 
ja oikeudenmukaiseen valmennukseen?
• Oletko ajatellut koskaan urheiluvalmennusta laajemmin? Mikä sen 

merkitys on kasvatukseen, yhteiskunnallisesti, ihmisten väliseen 
kanssa käymiseen?

• Mihin arvoihin valmennus perustuu? 
• Mitä on hyvä valmennus? 
• Mikä on valmentajan rooli? 
• Mikä on valmentajan merkitys urheilijan kehittymisessä urheilijana ja 

yleisesti kasvatuksellisesti ajatellen? 
• Mitä urheiluvalmennuksella on tarjota yhteiskunnallisesti? 
• Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella osallisella on tässä 

keskinäisessä suhteessa valmentajan ja urheilijan välillä?
• Miten nämä asiat muuttuvat, kun urheilija etenee polullaan?



Urheilu – mitä se on?
Urheilun idea on kamppailla yhteisesti ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti: kuka 
tässä kilpailussa ja näissä olosuhteissa on paras ja miten muut sijoittuvat suhteessa 
parhaaseen. Urheilun ydin on, että kilpailu toteutuu urheilun idean mukaisesti ja jokainen 
tekee parhaansa, että tulos on oikea.

Urheilun idea on myös itsensä kehittäminen ja oman potentiaalin löytäminen ja 
käyttäminen.  Urheilu voi tarjota matkan itsensä tuntemiseen ja itsensä kehittämiseen 
monin tavoin. Urheilu on parhaimmillaan mahdollisuus oppimiseen, kehittymiseen ja 
monenlaisiin kokemuksiin.

Urheilussa on pitkälti kyse tunteista. Urheilu tarjoaa mahdollisuuden tuntea ja kokea 
erilaisia tunteita ohjatussa ympäristössä.  Se tarjoaa mahdollisuuden oppia tunnistamaan 
ja säätelemään tunteita.  Siksi on tärkeää, että toiminta urheilussa on sellaista, että sekä 
ilon että surun tunteita voi kokea aidosti.  Alla on lueteltu arvoja, jotka kuuluvat hyvään 
urheiluun.

Lähde: Valmentajalla on väliä, Suomen Valmentajat

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajalla-on-valia-kampanja/


Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

1. Ilo, innostus ja intohimo

On monta syytä urheilla. Urheilu edistää 
terveyttä ja synnyttää iloa, tunnetta ja 
elämyksiä. Parhaimmillaan kaikki tekeminen 
kumpuaa kuitenkin urheilijan omasta ilosta, 
innostuksesta ja intohimosta urheilla. 
Urheileminen on myös itseisarvo – urheillaan, 
koska koetaan mielekkääksi urheilla.



Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

2. Pyrkimys erinomaisuuteen – Pyrkimys itsensä 
jatkuvaan kehittämiseen

Urheilussa pyritään parhaaseen mahdolliseen 
suoritukseen. Menestyminen urheilussa 
perustuu suorituksen kehittämiseen, 
pitkäjänteiseen valmentautumiseen ja urheilijan 
jatkuvaan haluun kehittää itseään.



Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

3. Yrittäminen ja sisu

Urheilija kohtaa valmentautumisessa ja 
kilpailutilanteissa onnistumisia ja 
vastoinkäymisiä. Epäonnistumiset ovat 
olennainen osa oppimista ja kehittymistä. 
Urheilu on pitkäjänteinen kehittymisprosessi, 
joka perustuu yrittämiseen ja taas uudelleen 
yrittämiseen. Se edellyttää myönteistä 
asennetta nähdä ongelmassa mahdollisuus 
kehittyä.



Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

4. Kunnioitus ja reilu peli

Hyvään urheiluun kuuluu elämän ja 
toisten ihmisten arvostaminen. Se 
tarkoittaa urheilun, urheilijoiden, 
urheilun toimijoiden ja sääntöjen 
kunnioittamista.



Hyvän urheilun ja valmennuksen arvot

5. Yhdessä tekeminen

In sports, the goal is common. Coaching and 
competing is a team effort of many people. In 
sports, one is always a part of a larger scheme. 
Sports is a team effort and it creates a sense of 
community to its actors and spectators.



Hyvä valmennus

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin 
joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan urheilijaa valmentajan on 
tunnettava sekä itsensä että urheilijansa.

Valmentaminen on pitkäjänteinen kehitysprosessi, jossa kumpikin oppii.

Oppiminen perustuu oppijan sisäiseen motivaatioon. Valmentamisessa 
tämä tarkoittaa, että valmentaja auttaa urheilijaa löytämään sisäisen 
motivaationsa ja omat voimavaransa

Lähde: Valmentajalla on väliä, Suomen Valmentajat

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajalla-on-valia-kampanja/


Hyvä valmennus
Urheilijalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa 
urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. 

Keskiössä on urheilija – hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. 

Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva 
omistajuus urheilustaan



Hyvä valmennus

Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan että urheilijan roolit 
ovat vaativia.

Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai 
ominaisuuskeskeinen valmennus ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan 
ja valmentajan vuorovaikutusta.

Valmentajalla on vastuu valmennusprosessin kokonaisuudesta. 
Valmentajan rooli ja vastuu on erilainen urheilijan polun eri vaiheissa.



Hyvän harjoituksen/valmennuksen tunnusmerkit

• Turvallinen toimintaympäristö

• Positiivisuus: ilo, ystävällisyys, arvostus, tukeminen

• Valmennussuhde ja vuorovaikutus: luottamus, turvallinen ilmapiiri

• Oppiminen: yrittämisen ja ponnistelun tukeminen

• Valmentajan läsnäolo: innostus ja intohimo

• Merkityksellistä/merkittävää: tavoitteet, kasvu ja kehitys



Osio 3: Turvallista urheilua 
kaikille



Osio 3: Sisältö
• Vastuullisen ja turvallisen urheilun perusteet

• Tehtävä 1: Turvallinen urheilu

• Tehtävä 2: Ihmisoikeudet

• Ihmisoikeudet ja urheilu

• Suomalainen  lainsäädäntö liikuntaan ja urheiluun

• Tehtävä 3: Keskustelu valmentajan roolista

• Video UNICEF Lasten oikeudet 30 vuotta

• YK Lasten oikeudet tiivistelmä

• Tehtävä 4: ”Valmentajan lupaus”

• Valmentajan lupaus esimerkki



Vastuullisen ja turvallisen urheilun perusta
Ihmisoikeuksien julistus

• https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

• Universal Declaration of Human Rights | United Nations

YK:n Lapsen oikeudet - Unicef
• Lasten oikeudet Sopimus lyhennettynä (unicef.fi)

YK:n Lapsen oikeudet verkkokurssi, Unicef
• https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073 

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073


Tehtävä 1: Turvallinen urheilu

Add QR code here



Safe Sport – Athlete 365

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/


Tehtävä 2: Ihmisoikeudet



Ihmisoikeudet ja urheilu
Urheilulla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. 

Urheilun ja sen kunnioittamisen ja reilun pelin periaatteiden avulla voimme 
yhdistää ihmisiä rajojen yli ja voittaa sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset 
erot. 

Urheilu voi antaa meille arvokkaita oppeja syrjimättömyydestä sekä 
osallisuudesta ja näyttää, miltä tasa-arvoinen osallistuminen on. 

Urheilu voi haastaa stereotypioita, mikä auttaa meitä murtamaan 
yhteiskunnan esteet ja edistämään asioita, jotka ovat 
olennaisia   ihmisoikeuksiemme kannalta. Kuitenkin on edelleen kysymyksiä, 
jotka vaikuttavat urheiluun osallistuvien ihmisoikeuksiin kaikilla tasoilla 
urheilijoista ja faneista työntekijöihin ja tiedotusvälineisiin.

Lähde: Sport and human rights, The Commonwealth Forum

https://cfnhri.org/human-rights-topics/sport-and-human-rights/


Suomalainen  lainsäädäntö liikuntaan ja urheiluun

• Kansallinen lainsäädäntö
• Yhdenvertaisuuslaki
https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet-suomessa/yhdenvertaisuuslaki/

• Liikuntalaki, yms.
https://okm.fi/liikunta/lainsaadanto

https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet-suomessa/yhdenvertaisuuslaki/
https://okm.fi/liikunta/lainsaadanto


Tehtävä 3: Keskustelu valmentajan roolista

Mikä on roolisi valmentajana seurassa turvallista urheilua ajatellen?

Mitä toimia teet jo seurassasi kohdellaksesi kaikkia 
oikeudenmukaisesti?

Mitä asioita voisit parantaa?



https://youtu.be/w-aDtgwu8fs

https://youtu.be/w-aDtgwu8fs


Lasten oikeudet
• YK: n yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa meidät suojelemaan 

lapsia, jotta he eivät kokisi minkäänlaista hyväksikäyttöä.

• Lapsen oikeuksien ja lapsen hyvinvoinnin takaamisen on oltava 
urheiluseuran kaikessa toiminnassa etusijalla.

• Kaikilla osallistujilla, iästä, sukupuolesta, kulttuurista, kielestä, 
rodusta, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta identiteetistä 
tai vammasta riippumatta, on yhtäläinen oikeus turvalliseen 
harrastamiseen.

Lähde: Lapsen oikeuksien sopimus, Yhdistyneet kansakunnat, YK

Lähde: The Convention on the Rights of the Child: 
The children’s version | UNICEF
 

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version


Tehtävä 4: Valmentajan lupaus



”Valmentajan lupaus”
• Varmistamme, että urheilutoiminta luo positiivisia kokemuksia kaikille.

• Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja 
muulta sopimattomalta käytökseltä.

• Varmistamme toimintamme ja olosuhteidemme turvallisuuden.

• Luomme toimintaympäristön, joka edistää terveyttä ja terveellistä 
elämäntapaa.

• Varmistamme, että jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi 
urheilutoimintaan sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, taloudellisesta asemasta tai muista 
olosuhteista riippumatta.

Lähde: Urheillaan ihmisiksi. Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 
2020-2024, Olympiakomitea

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf


Osio 4: Syrjinnän ja epäasiallisen 
käyttäytymisen ennaltaehkäiseminen



Osio 4: Sisältö
• Tehtävä 1: Epäasiallisen käyttäytymisen ilmenemismuotojen määrittely 

yhteisesti
• Epäasiallisen käyttäytymisen termit ja niiden määrittelyt 
• Esimerkki rasismin vastaisesta kampanjasta, UEFA
• Tehtävä 2: Epäasiallinen käyttäytymisen urheilussa, media-artikkelit
• Tehtävä 3: Tarkistuslista epäasiallisen käytöksen estämiseksi urheiluympäristössä 

ja tarkistuslista turvallisen urheilun organisaatioille
• Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy
• Turvallisen urheilun organisaation tarkistuslista
• Esimerkki rasismin vastaisesta työstä, UEFA:n 10 kohdan ohjeistus seuroille
• Vaiheittainen opas väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi urheiluseuroissa



Epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvät termit

• Epäasiallinen käyttäytyminen
• Kiusaaminen
• Sukupuolinen häirintä/seksismi
• Seksuaalinen häirintä
• Yhdenvertaisuus
• Tasa-arvo
• Oikeudenmukaisuus
• Rasismi
• Seksuaalinen hyväksikäyttö
• Seksuaalirikos

• Syrjintä
• Henkinen väkivalta
• Rehellisyys
• Itsemääräämisoikeus
• Toisen kunnioittaminen
• Ei-toivottu huomio
• Fyysinen pahoinpitely
• Laiminlyödä, ulkopuolelle 

jättäminen



Tehtävä 1: Epäasiallisen käyttäytymisen 
ilmenemismuotojen määrittely yhteisesti



Epäasiallinen käyttäytyminen
• Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Se voi näkyä niin tekoina kuin 

laiminlyöntinä ja se voi olla tahallista tai tahatonta.
• Epäasiallinen käytös voi olla järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista ja äärimmillään jopa 

lainvastaista toimintaa.
• Epäasiallista käyttäytymistä voivat olla:

• toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta 
• treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä 
• huutamista, haukkumista, kiroilua, asiatonta nimittelyä, 
• halventavia katseita, pahan puhumista toisesta tai 
• naurunalaiseksi saattamista
• fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua 
• epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä 
• seksuaalista häirintää 
• sukupuoleen perustuvaa häirintää 
• päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä.

Lähde: Turvallisesti voimistelussa, Suomen Voimisteluliitto

https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf


Leikkiminen vs kiusaaminen
• Leikkimisen ja kiusaamisen välinen ero on siinä, että leikissä osallistujat 

kokevat turvallisuutta ja tekeminen tuottaa mielihyvää. Kiusaaminen 
tuottaa mielipahaa ja eristää yhden tai useamman ryhmästä. Ei voi sulkea 
pois sitä, että tekijä kokee tekonsa leikiksi. Kiusaaminen voi esiintyä hyvin 
eri muodoissa. Fyysisen kiusaamisen lisäksi kiusaaminen voi olla sanallista 
tai sosiaalista.

• Fyysinen – töniminen, työntäminen, lyöminen, läpsiminen, potkiminen, toisen 
tavaroiden ottamista (tähän voi liittyä myös pahoinpitelyä)

• Sanallinen - nimittely, pilailu, uhkailu, kiusanteko, pelottelu, huutaminen, nolaaminen

• Henkinen – ryhmittyminen/ryhmästä ulos jättäminen, estää toisen osallistuminen, 
toisen hallitseminen, vihamielisten tai ilkeiden sähköpostien tai tekstiviestien 
lähettäminen.

• Sosiaalinen - poissulkeminen, karkottaminen, huomiotta jättäminen, huhujen 
levittäminen

Lähde: Play by the Rules, Australia
Et ole yksin, Väestöliitto 

https://www.playbytherules.net.au/got-an-issue/bullying
https://www.etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2021/08/ohje-valmentajalle-kiusaamisen-ennaltaehkaisyyn-urheiluharrastuksessa-pdf-1.pdf
https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Sukupuoleen perustuva häirintä

• Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
liittyvää ei-toivottua käytöstä

• Halventava puhe toisen sukupuolesta 

• Kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusaamisen kohteen sukupuoleen 
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Lähde: Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 
urheilussa, SUEK, Väestöliitto, Suomen Olympiakomitea

https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf


Seksuaalinen häirintä
• Sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista 

ei-toivottua käytöstä
• Seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 

• Seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, 
pukeutumista tai intiimiä yksityiselämää koskevat huomautukset ja 
kysymykset 

• Seksuaalisesti värittyneet viestit, sähköpostit, puhelut, kuvat ja videot, 
julkaisut sosiaalisessa mediassa

• Alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen häirintä voi täyttää 
rikoksen tunnusmerkit
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Lähde: Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 
urheilussa, SUEK, Väestöliitto, Suomen Olympiakomitea

https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf


Seksuaalirikos

• Henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai lapsen normaalia 
kehitystä loukkaava teko
• Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

• lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

• lapsen rintojen, sukupuolielinten, takapuolen tai reisien koskettelu

• alle 16-vuotiaalle suunnatut seksuaaliset ehdotukset, puheet ja viestit

• seksuaalisen materiaalin näyttäminen lapselle

• yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa

• Seksuaalinen ahdistelu

• Raiskaus
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Lähde: Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 
urheilussa, SUEK, Väestöliitto, Suomen Olympiakomitea

https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ha%CC%88irinta%CC%88vapaa_urheilu.pdf


Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä 
tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, 
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, 
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä.

Lähde: www.yhdenvertaisuus.fi, Oikeusministeriö 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/
https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu


Rasismi

• Yksilön, yhteisön tai instituution ennakkoluulo, syrjintä tai 
ennakkoluulo henkilöä tai ihmisiä kohtaan sen perusteella, että he 
kuuluvat tiettyyn rotuun tai etniseen ryhmään, tyypillisesti 
vähemmistöön tai syrjäytyneeseen ryhmään

• Uskomus, että eri roduilla on erilaisia   ominaisuuksia, kykyjä tai 
ominaisuuksia, erityisesti jotta ne voidaan erottaa 
toisistaan   huonommiksi tai paremmiksi

Lähde: Älä riko urheilua: Ihmisoikeusliitto 

https://alarikourheilua.fi/rasismiin-ei-puututa-systemaattisesti-kaikissa-tilanteissa/
https://www.crer.scot/what-is-racism


Ei-toivottu huomio

• Valta-asemassa olevan huomio urheilijalle tai muulle 
urheiluympäristössä olevalle henkilölle vielä sen jälkeen, kun 
urheilija/henkilö on tehnyt selväksi, että se on ei-toivottua ja 
epämiellyttävää

Lähde: Et ole yksin –verkkokoulutus, Väestöliitto

https://www.etoleyksin.fi/


Syrjintä
• Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin 

henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa 
laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa.

• Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lähde: www.syrjintä.fi Yhdenvertaisuusvaltuutettu,
Discrmination, Amnesty

https://syrjinta.fi/syrjinta
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/


Laiminlyönti

• Olla huolehtimatta tarpeeksi ihmisistä tai asioista, jotka ovat sinun 
vastuullasi



Henkinen väkivalta

• Henkiseen väkivaltaan kuuluu tietynlaisten sanojen ja ei-fyysisten 
toimien säännöllinen ja tarkoituksellinen käyttö, jonka tarkoituksena 
on manipuloida, satuttaa, heikentää tai pelotella henkilöä henkisesti 
ja tunneperäisesti ja/tai vääristää, hämmentää tai vaikuttaa henkilön 
ajatuksiin ja toimintaan hänen jokapäiväisessä elämässään, mikä 
muuttaa hänen itsetuntoaan ja vahingoittaa hänen hyvinvointiaan.

Lähde: Henkinen väkivalta, Mieli ry

https://mieli.fi/vaikea-elamantilanne/vakivalta/henkinen-vakivalta-satuttaa-sisaltapain/


Fyysinen väkivalta

• Sylkemistä

• Raapimista

• Puremista

• Tarttumista

• Ravistelua

• Tönimistä

• Työntämistä

• kiinni pitämistä

• kulun estämistä tai jonnekin lukitsemista

• Kahlitsemista

• Heittelyä

• Vääntämistä

• Läimäyttämistä

• nyrkillä lyömistä

• Kuristamista

• polttamista esim. tupakalla tai kiehuvalla vedellä

• Unenriistoa

• Huumaamista

• hoidotta jättämistä

• apuvälineiden tai lääkkeiden panttaamista

• esineillä heittämistä tai lyömistä

• teräaseella lyömistä

• ampumista

Lähde: Fyysinen väkivalta  

Fyysistä väkivaltaa on toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja satuttaminen. Läheisessä 
suhteessa se harvoin on väkivallan ensimmäinen muoto. Fyysiseen väkivaltaan liittyy aina henkistä 
väkivaltaa, jota on saattanut jatkua pitkään ennen fyysisen väkivallan alkamista. 

https://naistenlinja.fi/fyysinen-vakivalta/


Seksuaalinen hyväksikäyttö
• Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan lapsen 

koskemattomuutta loukkaavia tekoja, joihin kuuluvat mm. lapseen 
kohdistuva tirkistely, lapsen saattaminen paljastamaan sukupuolielimensä 
tai kuvaaminen seksuaalisessa tarkoituksessa, lapsen saattaminen 
katsomaan pornografista materiaalia tai toisen henkilön sukupuolielimiä, 
lapsen seksuaalinen koskettelu tai lapseen kohdistuva seksuaalinen 
väkivalta, lapsen saattaminen koskettamaan toisen henkilön 
sukupuolielimiä tai osallistumaan sukupuoliseen toimintaan, yhdyntä tai 
sen yritys ja lapsiprostituutio.

• Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö netissä:
• Alastonkuvien lähettäminen lapsesta tai alastonkuvien lähettäminen lapselle
• Seksiehdotusten tekeminen
• Seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaus web-kameran kautta

Lähde: Et ole yksin, verkkokoulutus, Väestöliitto
 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, Terveyskirjasto

https://www.etoleyksin.fi/
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00941


Itsemääräämisoikeus

• Urheilija/jokainen yksilö päättää, mitkä ovat heidän rajansa ja kuka 
saa koskettaa kehoaan ja miten

• Urheilijalla on oikeus tietää ja päättää, mitä heidän kehoonsa menee
• Urheilijaa/ihmistä ei voida pakottaa tekemään sitä, mitä hän ei halua 

tehdä
• Urheilija/ihminen hallitsee aina omaa kehoaan

Lähde: Safe Sport, Olympics.com/365 Athlete 

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/


Oikeudenmukaisuus

• rehellisyyden ja vahvojen moraalisten periaatteiden ominaisuus, joita 
kieltäydyt muuttamasta



Kunnioitus

• Kunnioitus - Respect voi näkyä liikunnassa ja urheilussa monella eri 
tavalla; se voi olla vastustajan kunnioittamista, tuomarin 
kunnioittamista, fanittamista ja kanssaliikkujien kunnioittamista. 
Kunnioittaminen voi olla näkyvää tai näkymätöntä. 

• Yksi kunnioittamisen muodoista on reilu peli eli kilpaillaan ja otellaan 
vastustajien kanssa sääntöjä noudattaen. Pyritään olemaan 
loukkaamatta vastustajia, urheilemaan ilman vilppiä, ilman dopingia – 
pyritään olemaan puhtaasti paras. Vastustajan kunnioittaminen näkyy 
urheilussa myös erilaisina toimintoina, kuten kumartamiset, kättelyt, 
viirien ja pelipaitojen vaihtamiset.

Lähde: Urheilun kunnioitus, Olympiakomitea 

http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/olympiakasvatus/files/assets/common/downloads/page0012.pdf


Tasa-arvo

• Tasa-arvon kannalta on olennaista, että yhteiskunnassa tuetaan 
tasapuolisesti niin tyttöjen, poikien, naisten ja miesten kuin 
transihmistenkin urheilu- ja liikuntaharrastuksia. Kaikilla tulee olla 
tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja 
liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta, osallistua kilpailuihin 
sekä saada yhtäläinen tunnustus kilpailusuorituksistaan.

Lähde: Tasa-arvo.fi, Tasa-arvovaltuutettu
Vastuullisuus, Suomen Olympiakomitea

https://tasa-arvo.fi/urheilu-ja-liikunta
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/tasa-arvovaltuutetun-liikuntaa-ja-urheilua-koskevia-lausuntoja/


https://youtu.be/Amhk5bUmfaw

https://youtu.be/Amhk5bUmfaw


Epäasiallinen käyttäytymisen urheilussa, 
media-artikkelit (syrjintä, rasismi, jne.)
• https://www.theguardian.com/sport/series/sexual-abuse-in-sport

• https://www.theguardian.com/football/2021/apr/08/rangers-glen-kamara-reveals-he-is-receiving-racist-abu
se-every-day

• Athlete A: Questions on Larry Nassar scandal explored in Netflix documentary - BBC Sport

• Australia

• https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-53509107

• Netherlands: 
https://nos.nl/artikel/2341767-turncoach-beltman-ik-mishandelde-en-vernederde-jonge-turnsters.html (arti
cle in Dutch)

• UK: https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53529425

• A helpline is launched in the UK https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53479325

• Culture of fear  https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53290256

https://www.theguardian.com/sport/series/sexual-abuse-in-sport
https://www.theguardian.com/football/2021/apr/08/rangers-glen-kamara-reveals-he-is-receiving-racist-abuse-every-day
https://www.theguardian.com/football/2021/apr/08/rangers-glen-kamara-reveals-he-is-receiving-racist-abuse-every-day
https://www.bbc.com/sport/gymnastics/53101341
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-53509107
https://nos.nl/artikel/2341767-turncoach-beltman-ik-mishandelde-en-vernederde-jonge-turnsters.html
https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53529425
https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53479325
https://www.bbc.co.uk/sport/gymnastics/53290256


Tehtävä 2: Epäasiallinen käyttäytymisen 
urheilussa, media-artikkelit



Suomessa julkaistuja artikkeleita

• Suomalaisen huippu-urheilijan pysäyttävä puheenvuoro 
maajoukkueen häirintäkulttuurista – "Zoomaillaan kisoissa 
otettuihin kuviin ja katsotaan, mitä näkyy vaatteiden läpi”

• Kalevan kisojen aikaan saapunut vihaviesti oli Kristiina 
Mäkelälle viimeinen pisara – kolmiloikkaaja puhuu nyt 
kohtaamastaan häirinnästä: "Mitä jos nuoret saavat samaa 
kohtelua?"

https://yle.fi/urheilu/3-11532681
https://yle.fi/urheilu/3-11532681
https://yle.fi/urheilu/3-11532681
https://yle.fi/urheilu/3-11532285
https://yle.fi/urheilu/3-11532285
https://yle.fi/urheilu/3-11532285
https://yle.fi/urheilu/3-11532285


Tehtävä 3: Tarkistuslista epäasiallisen käytöksen 
estämiseksi urheiluympäristössä ja tarkistuslista 
turvallisen urheilun organisaatioille



Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy
1. Tarkastakaa rikostaustat

2. Laatikaa yhteiset pelisäännöt

3. Nimetkää vastuuhenkilöt

4. Tiedottakaa sisäisesti sekä nettisivuilla säännöistä ja 
vastuuhenkilöistä

5. Luokaa toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen

6. Kouluttakaa henkilöstöä

7. Levittäkää tietoa häirinnästä ilmiönä

8. Kerätkää palautetta harrastajien, urheilijoiden ja työntekijöiden 
tyytyväisyydestä

Lähde: Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä urheilussa 
–koulutusmateriaali, Suomen Olympiakomitea

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/960cdf60-hairinta_koulutusmateriaali.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/960cdf60-hairinta_koulutusmateriaali.pdf


Turvallisen urheilun organisaation tarkistuslista
1. Lasten turvallisuus on osa urheiluseuran johtamista, hallintoa ja kulttuuria

2. Lapset osallistuvat heitä koskeviin päätöksiin ja heidät otetaan vakavasti

3. Perheet ja yhteisöt saavat tietoa ja ovat mukana

4. Tasa-arvoa edistetään ja monimuotoisuutta kunnioitetaan

5. Lasten kanssa työskentelevät ihmiset ovat sopivia tehtävään ja heitä tuetaan

6. Prosessit, joilla vastataan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin valituksiin, ovat 
lapsikeskeisiä

7. Henkilökuntaa ja vapaaehtoisia koulutetaan ja valistetaan jatkuvasti

8. Fyysiset ympäristöt ja verkkoympäristöt minimoivat väärinkäytösten mahdollisuudet

9. Lasten toiminnan turvallisuusstandardeja parannetaan ja tarkistetaan jatkuvasti

10. Käytännöt ja menettelytavat osoittavat, kuinka urheiluorganisaatiosi on lapsiturvallinen

Lähde: Child Safeguarding in Sport, online course, 
Play by the rules,

https://www.playbytherules.net.au/


UEFA:n 10 kohdan ohjeistus seuroille - 
Esimerkki: rasismin vastaisesta työstä, 
1. Seura julkaisee lausunnon, jossa sanotaan, että seura ei suvaitse rasismia. Lausunto täsmentää toimet, joita se aikoo 

käyttää rasistista huutamista, laulamista, tms. kohtaan. Lausunto tulee tulostaa kaikissa otteluohjelmissa ja se tulee olla 
pysyvästi näkyä kentällä/stadionilla.

2. Tee julkisia ilmoituksia, joissa tuomitaan rasistinen laulaminen/huutelu otteluissa.

3. Aseta kausilipun haltijoille ehto, että he eivät osallistu rasistiseen käyttäytymiseen.

4. Ryhdy toimiin rasistisen viestinnän estämiseksi omassa toimintaympäristössä.

5. Ryhdy kurinpidollisiin toimiin pelaajia vastaan, jotka syyllistyvät rasismiin.

6. Ota yhteyttä muihin seuroihin varmistaaksesi, että he ymmärtävät seuran rasismipolitiikan.

7. Kannusta yhteiseen strategiaan pelien toimitsijoiden ja poliisin välillä rasistisen käyttäytymisen estämiseksi.

8. Poista kaikki rasistiset graffitit ja viestit ympäristöstä (stadion, tms.).

9. Otetaan käyttöön yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva politiikka työllistämiseen ja palvelujen tarjoamisen osalta.

10. Työskentele muiden toimijoiden, kuten pelaajajärjestön, kannattajien, koulujen, vapaaehtoisjärjestöjen, 
nuorisoseurojen, sponsorien, paikallisten viranomaisten, paikallisten yritysten ja poliisin kanssa, kehittääksenne 
ennakoivia ohjelmia ja tietoisuuden lisäämistä rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä.

Lähde: Tackling racism in club football, UEFA

https://www.uefa.com/newsfiles/459063.pdf


Vaiheittainen opas väkivallan ja häirinnän 
ehkäisemiseksi urheiluseuroissa
• JÄRJESTELMÄ/PROSESSI

• Kenelle kertoa?  
• Kuka vastaa tapausten käsittelystä?  
• Kuinka tiedotetaan?  

• TURVALLINEN ILMAPIIRI 
• Keskusteleva ilmapiiri   
• Kunnioitus 
• Tietoisuuden lisääminen asioista  

• SÄÄNNÖT  
• Selkeät ja kaikkien saatavilla 
• Tarkkaile

• JOHTAMINEN  
• ESIMERKILLISYYS

• PUUTTUMINEN
• Välittömästi, kun havaitse 

epäasiallista käyttäytymistä

• KUNNIOITA JOKAISEN 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA

• Suostumus
• Koskettamisen määrittelyt



Osio 5: Toimintaohjeet epäasialliseen käyttäytymiseen 
puuttumiseen sekä tapausten käsittelyyn



Osio 5: Sisältö
• Kannanotto syrjintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen

• Tehtävä 1: Valmentajan rooli

• Englannin jalkapalloliiton kannanotto rasismiin - esimerkki

• Tehtävä 2: Miten toimit?

• Toimintatapa kohdatessa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä

• Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen toimintatapa

• Puuttumisohjeet kiusaamiseen

• Et ole yksin – palvelu häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä urheilussa kohdanneille

• ILMO –palvelu urheilurikkomusten ilmoittamiseen

• Vaiheittainen ohjeistus häirintään/epäasialliseen käytökseen puuttumiseen 
seuraympäristössä



Kannanotto syrjintään ja epäasialliseen käytökseen

Kaikki epäilyt, huolenaiheet tai syytökset epäasiallisesta käytöksestä on otettava 
vakavasti ja niihin on reagoitava asianmukaisesti.

Nollatoleranssi syrjintää, rasismia ja epäasiallista käytöstä kohtaan.

Jokaisen pitää, saa ja täytyy puhua sekä puuttua!



Tehtävä 1: Valmentajan rooli - keskustelu



Kuinka taistella rasismia vastaan – FA:n 
esimerkki



Tehtävä 2: Miten toimit?  



Lähde: Et ole yksin –palvelu, Väestöliitto

Toimintatapa kohdatessa häirintää tai 
epäasiallista käyttäytymistä

 Puutu häirintään ja kerro häiritsijälle, että hänen 
käytöksensä tuntuu ikävälle ja pyydä lopettamaan

 Poistu tilanteesta. 
 Sinulla on oikeus poistua tilanteesta halutessasi.

Kerro tapahtumasta jollekin aikuiselle, johon luotat
Kerro mitä on tapahtunut ja ketä asia koskee/oli paikalla

Ota yhteyttä tarvittaessa
Väestöliiton Et ole yksin -palveluun

Älä jätä kaveriasi yksin!
Jos häirintä kohdistuu johonkin muuhun, auta häntä poistumaan tilanteesta

1
2

3
4

https://www.etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2021/10/etoleyksin_juliste_a3_5mm_leikkuu.pdf


Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen

Lähde: Turvallisesti voimistelussa, Suomen Voimisteluliitto   

Ennaltaehkäisy

•Tietoisuuden lisääminen ja koulutus: opetetaan lapsille ja nuorille, kuinka toimia kiusaamis- ja muissa epäasiallisen käyttäytymisen tilanteissa
•Vahvista lasten omia voimavaroja, itsetuntemusta sekä myönteistä kehonkuvaa
•Positiivisen ilmapiirin sekä toimivan vuorovaikutuksen ja viestinnän rakentaminen
•Pelisäännöt, toimintaohjeet ja linjaukset: avoimuus toiminnassa
•Kuulluksi tuleminen ja kaikkien huomiointi
•Rikosrekistereiden tarkistaminen työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta

Puheeksi 
ottaminen

•Suurin osa epäasiallisesta käyttäytymisestä saadaan katkaistua heti ottamalla asia puheeksi heti
•Asianomaiset keskustelevat asian keskenään. Alaikäisen kohdalla mukana voivat olla myös huoltajat
•Puhumalla ratkaistaan ja oikaistaan syntyneitä väärinkäsityksiä ja ristiriitoja
•Päätetään miten asiassa jatketaan
•Keskustelemalla ja puuttumalla käytökseen heti, voidaan ehkäistä tapauksien paisuminen ja monimutkaistuminen isoksi ongelmaksi,

Sovittelu

•Jos asia ei ratkea puheeksi ottamalla tai sitä ei ole mahdollista näin ratkaista, siirrytään sovitteluun
•Sovittelussa asian ratkaisemiseen otetaan avuksi neutraali henkilö tai taho.
•Sovittelijan tehtävä on varmistaa, että kaikkien osapuolien ääni pääsee kuuluviin
•Osapuolet määrittelevät itse mitä ollaan ratkaisemassa ja miten asia ratkaistaan
•Sovittelijan rooli on olla edistämässä keskustelua ja prosessia, ilman, että hän tekee ratkaisuja tai määrittelee sovittavia asioita.
•Mikäli asiassa epäillään rikosta, edetään  jatkotoimenpiteisiin ja ilmoitetaan tapaus poliisille tai lastensuojeluun, jolloin tapaus siirtyy virkavallan käsittelyyn

Jatkotoimen-pit
eet

•Mikäli ongelma ei ole ratkaistavissa sovittelulla tai se ei ratkea tai tapaukseen liittyy selkeitä sääntöjen tai lakien rikkomuksia, edetään jatkotoimenpiteisiin
•Rikos ja lastensuojelutapauksissa neuvoa voi pyytää suoraan poliisilta, oman kunnan lastensuojelulta tai rikosuhripäivystyksestä
•Työ- ja virkasuhdetta koskevat sopimukset ja säännöt sekä niihin liittyvät seuraukset käsitellään työnantajan toimesta
•Sopimusrikkomukset ja niihin liittyvät sopimuksissa määritellyt seuraamukset. Tapaukset käsitellään sopimuksen osapuolien kesken
•Seuran sääntöjen rikkomukset ja niihin liittyvät säännöissä määritellyt seuraamukset. Tapaukset käsitellään seurassa
•Liiton sääntöjen rikkominen ja niihin liittyvät säännöissä määritellyt seuraamukset. Tapaukset käsitellään liitossa
•Muut vakavat eettiset rikkomukset viedään lajiliiton kurinpitoon noudattaen sen säännöstöä 

https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf


Puuttumisohjeet kiusaamiseen
1. Puutu välittömästi: Vältä kategorista leimaamista kiusaajaksi ja kiusatuksi. Sano, että harjoituksissa kiusaaminen ei ole sallittua. Älä pakota 

lapsia pyytämään anteeksi ennen kuin olet saanut kaikilta osapuolilta selville, mitä todella tapahtui.

2. Kuuntele ja selvitä: Kuuntele lapsia erikseen. Pysy rauhallisena, älä aliarvioi kiusatun kokemuksia .

3. llmoita vanhemmille: Kerro asiasta vanhemmille ja huoltajille. Mieti yhdessä vanhempien kanssa, miten kiusaaminen voidaan lopettaa ja 
miten tukea kiusattua tunteillaan.

4. Tue muutosta: Kun olet saanut selville, mitä on tapahtunut, voit puuttua kiusaamiseen ja pyrkiä lopettamaan sen.

5. Tue kiusaamisen kohdetta: Kerro kiusatulle, että kiusaaminen ei ole hänen syytään, kukaan ei ansaitse tulla kiusatuksi.

6. Keskustele kiusaajien kanssa: Muistuta kiusaajaa siitä, että kiusaaminen ei ole sallittua. Jos kiusaaja on ryhmä lapsia tai nuoria, keskustele 
heidän kanssaan erikseen. Keskustele jokaisen vastuusta omasta käytöksestään. Yritä ymmärtää kiusaamisen syyt. Sovi siitä, kuinka 
kiusaaja tai kiusaaja muuttaa käyttäytymistään tulevaisuudessa. Yritä saada lapset mukaan ratkaisun etsintäprosessiin. Näin he 
todennäköisemmin sitoutuvat toimiin.

7. Tarkista: Tarkista muutaman viikon kuluttua kiusatun kanssa, onko tilanne muuttunut.

8. Estä toistumista: Estä kiusaamisen toistumista. Käy läpi ohjeet kiusaamisen estämiseksi.

9. Kirjaa toimintasi muistiin ja ilmoita seuran johdolle: Tee aina muistiinpano kaikista toteutetuista toimenpiteistä. Ilmoita seuran johdolle. 
Jos kiusaaminen jatkuu myöhemmin, aiemmista aloitetuista toimintavaiheista on olemassa tietoa.

Lähde: Ohje valmentajalle kiusaamiseen puuttumiseksi, Väestöliitto 

https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/ohje-valmentajalle-kiusaamiseen-puuttumiseen.pdf
https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Et ole yksin – palvelu 
Häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä urheilussa kohdanneille

• Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea jos on kohdannut epäasiallista 
käyttäytymistä, seksuaali- tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa

• Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai 
päihteiden käyttöön

• Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi
• Matalan kynnyksen puhelin- ja chat palvelut
• Puolueeton, luottamuksellinen

• Jokainen tapaus on käsiteltävä yksilöllisesti
• Palvelu ottaa tarvittaessa yhteyttä urheiluorganisaatioon
• Ilmoittautuminen poliisille tai lastensuojeluviranomaiselle käsitellään 

tapauskohtaisesti

Lähde: Et ole yksin, Väestöliitto  

https://www.etoleyksin.fi/


ILMO –palvelu urheilurikkomusten ilmoittamiseen

• ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan 
epäilyttävästä toiminnasta

• Internetsivun kautta voit antaa tietoa urheilurikkomuksista 
nimettömästi tai nimelläsi

• Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti 

• Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä 
varten

Lähde: ILMO –palvelu, SUEK

https://ilmo.suek.fi/#!/


•Suhtaudu asiaan 
vakavasti

•Toimi vastuullisesti
•Kirjaa asiat

Vastaanota 
valitus

•Puolueeton käsittely
•Seuralla voi olla 
nimettynä etukäteen 
henkilö, joka vastaa

Päätös kuka ottaa 
vastuun 

tapauksesta •Asiantuntijoiden 
kanssa keskustelu

•Rikosepäily riittää 
asian luovuttamiseen 
rikostutkinnan 
tutkittavaksi

Arvioi liittyykö 
tapaukseen rikos

Asiassa kuullaan 
kaikkia 

asianosaisia •Selvitä, miten jatkaa 
eteenpäin

•Menettelyn tulee 
perustua eettisiin 
ohjeisiin/sääntöihin

• Ilmoita seuran 
hallitukselle/lajiliitolle

Päätökset

•Kirjaa koko prosessi 
ja sen eri vaiheet

•Arkistoi tapahtuman 
tiedot turvallisesti

Tee kirjallinen 
yhteenveto 

tapahtumasta •Kaikille asianosaisille
•Seuran sisäisesti
•Lajiliitolle, mikäli 
valitus tullut sieltä

•Mahdollisesti julkinen 
tiedote

•Läpinäkyvyys

Tiedota päätös

Epäily rikoksesta

Vaiheittainen ohjeistus häirintään/epäasialliseen 
käytökseen puuttumiseen seuraympäristössä

Rikosilmoituksen 
tekeminen ja asia siirtyy 

rikostutkintaan

Tässä vaiheessa 
urheiluseura lopettaa 

omat tutkimuksensa ja 
ilmoittaa asiasta seuran 

sidosryhmille. Epäilty 
poistetaan kaikista 
seuran tehtävistä.

Lähde: Et ole yksin –palvelu, Väestöliitto

•Luottamuksellisesti
•Kaikilla osapuolilla 
oikeus tulla kuulluksi

•Kirjaa asiat  
selkeästi: ketä 
kuultu, sisältö, miten 
etenee

https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/toimintaohjeet-seuroille-epaasiallisen-kaytoksen-tapausten-kasittelyyn.pdf



