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1. Johdatus Fair Coachingiin

Fair Coachingin ideana on urheilijakeskeinen ja kaikki huomioon ottava oikeudenmukainen hyvä 
valmennus, jota toteutetaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä. Se 
on suunnattu valmentajille ja kaikille urheilussa toimiville sidosryhmille, jotta kaikille osallistujil-
le voidaan luoda myönteisiä urheilukokemuksia sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, taloudellisesta asemasta tai muista olosuhteista riippumatta. 
Filosofia kannustaa valmentajia olemaan positiivisia ja antamaan tukea, tärkeän ihmissuhteen, 
luottamusta, läsnäoloa ja innostusta sekä tilaa merkitykselliselle kasvulle ja kehitykselle.

Jotta Fair Coaching -filosofia olisi tehokas urheilukentällä, urheiluseurojen, -järjestöjen ja -laito-
sten on sitouduttava vahvistamaan, tukemaan ja investoimaan toimintatapaan sekä kouluttama-
an valmentajia. Fair Coaching -filosofia on yksi lähestymistapa, jota urheiluorganisaatiot voivat 
käyttää moninaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden periaatteiden omaksumiseksi organisaa-
tiokulttuurin ja vaikutusten parantamiseksi. Näin valmentajat tuntevat saavansa tukea valmen-
tajan roolissaan ja erityisesti sitoutumisessaan Fair Coachingin toteuttamiseen.

Urheilu on tarkoitettu huvi- ja/tai liikuntaharrastukseksi ja tilaisuudeksi kehittää taitoja, mutta se 
voi olla myös tila, jossa lapset, nuoret ja aikuiset voivat kohdata syrjiviä ilmaisuja ja käyttäytymism-
alleja, häirintää, hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä, syrjäytymistä tai hyväksikäyttöä. Fair Coachingin 
tavoitteena on varmistaa kaikkien osallistujien turvallisuus ja hyvinvointi sekä poistaa kaikenlai-
nen syrjintä, häirintä tai kiusaaminen, joka voi saada osallistujat tuntemaan itsensä syrjäytyneiksi. 
On elintärkeää luoda myönteinen urheilukokemus kaikille.

Liikuntaa, liikuntakasvatusta, tanssia ja pelejä käytetään sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edi-
stämiseksi kokemuksellisen oppimisen kautta. Tällaisia kehitysohjelmia toteutetaan usein alueil-
la, joilla on sosiaalisia ongelmia. Tämän vuoksi ohjelman osallistujat ovat alttiimpia häirinnälle, 
hyväksikäytölle, laiminlyönnille, syrjäytymiselle tai hyväksikäytölle yhteisöissään. Näillä ohjelmilla 
pyritään saavuttamaan muita kuin urheiluun perustuvia kehitystuloksia urheiluympäristöissä. Ne 
edellyttävät turvallisia tiloja, joissa osallistujat voivat käsitellä ja työstää erilaisia haasteita, kuten 
konfliktin jälkeisiä tilanteita, valmiuksien kehittämistä, elämän- ja työllistymistaitojen kehittämis-
tä, terveystiedon saatavuutta ja yhteisöön liittyviä kysymyksiä. Johdonmukaisen turvallisen tilan 
luominen näiden ohjelmien toteuttamista varten on osa kehitysyhteistyöjärjestöjen, urheiluseu-
rojen, -yhdistysten ja muiden tahojen, jotka tarjoavat nuorille ja aikuisille taustoista riippumatta 
tiloja pelata ja olla aktiivisia, turvaavaa lähestymistapaa. Tämän taustalla on usko siihen, että ke-
nenkään urheilun ja liikunnan parissa toimivan, olipa hän sitten vapaaehtoinen, osallistuja, kat-
soja tai huippu-urheilija, ei pitäisi koskaan joutua pelkäämään hyväksikäyttöä, syrjintää tai häirint-
ää urheiluympäristössä ja sen ympäristössä.
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a. Nuorten osallistujien (lasten) ja urheilijoiden oikeudet 

At the centre of the Fair Coaching philosophy is the focus on the participants, the children and 
the athletes and their rights that should be protected and reinforced. 

Lasten oikeudet

Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa urheilutoiminnassa, ja jokaisen valmentajan ja organi-
saation vastuulla on suojella heitä. Lasten turvallisuuden takaaminen on kaikkien vastuulla. 

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista kattaa useita oikeuksia, muun muassa seuraavat:
• Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne 

on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Artikla 12).
• Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväks-

ikäytöltä. (Artikla 19).
• Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. (Artikla 31).
• asta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. (Artikla 34).

Yhdistyneiden Kansakuntien lastenrahasto ja UNICEFin Japanin komitea ovat laatineet ohjeet 
lasten kanssa urheilua harrastaville organisaatioille.  Lasten oikeuksia urheilussa koskevat peria-
atteet sisältävät kymmenen periaatetta, joita urheilujärjestöjen ja -yritysten tulisi noudattaa suo-
jellakseen alle 18-vuotiaiden lasten oikeuksia.

(Reference: https://childinsport.jp/assets/downloads/Chil-
dren’s_Rights_in_Sport_Principles_English.pdf)
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Erityisesti kohdassa 5, jossa kehitetään rakenteita lasten oikeuksien suojelemiseksi, viitata-
an erilaisiin toimenpiteisiin, sääntöihin ja suuntaviivoihin, joita urheilujärjestöillä pitäisi olla 
käytössä nuorten suojelemiseksi urheilutoiminnassa. Lisäksi toimenpiteet on muutettava toi-
mintalinjoiksi ja käytännesäännöiksi, ja niitä on seurattava ja arvioitava niiden tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tässä yhteydessä raportointimekanismit ovat olennaisen tärkeitä. 

(Lähde: https://childinsport.jp/assets/downloads/Children’s_
Rights_in_Sport_Principles_English.pdf)

Urheilijoiden oikeudet

Urheilijoiden tekemässä julistuksessa hahmotellaan urheilijoiden oikeudet ja velvollisuudet 
olympialiikkeen puitteissa. Urheilijoiden julistuksessa korostetaan urheilijoiden oikeuksia, 
joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

• Oikeus harjoittaa urheilua ja kilpailla ilman rotuun, ihonväriin, uskontoon, ikään, 
sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan, kieleen, poliittisiin tai muihin 
mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, varallisuuteen, syn-
typerään tai muuhun muuttumattomaan asemaan perustuvaa syrjintää. 

• Oikeus henkisen ja fyysisen terveyden suojeluun, mukaan lukien turvallinen kilpailu- ja 
harjoitteluympäristö sekä suojelu väärinkäytöltä ja häirinnältä.

 
World’s Players Association on keskeinen toimija urheilijoiden oikeuksia ajavassa liikkeessä. 
Vuonna 2017 järjestöt julkistivat pelaajien oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jolla suo-
jellaan pelaajia jatkuvilta ja järjestelmällisiltä ihmisoikeusloukkauksilta maailmanlaajuisessa 
urheilussa. Julistus on ensimmäinen kattava urheilijoiden oikeuksien artikulointi, ja se asettaa 
kansainvälisille urheilujärjestöille mittapuun, jonka avulla ne voivat täyttää velvollisuutensa 
suojella, kunnioittaa ja taata pelaajien perusoikeudet.
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(Lähde: http://uniglobalunion.dev-zone.ch/sites/default/files/
imce/world_players_udpr_1-page_0.pdf)

Alla on kuvakaappaus pelaajien oikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta (englanniksi): 

b. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus urheiluorganisaatioissa  

Urheilun turvaamista kehitysyhteistyöohjelmissa tuetaan pyrkimyksellä kehittää monimuo-
toisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta koskevia toimintalinjoja, kehyksiä ja strategioita kaikissa 
urheilun ekosysteemissä toimivissa yksiköissä. Esimerkiksi olympialiikkeen johtajana KOK on 
ottanut tehtäväkseen vastustaa kaikenlaista syrjintää, mukaan lukien rotu, ihonväri, sukupuoli, 
seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen, kielellinen, uskonnollinen, poliittinen vakaumus tai 
sosiaalinen tausta. KOK:n kannanotto kaikenlaista syrjintää vastaan liittyy sen identiteettiin 
työnantajana ja suurena organisaationa sekä sen johtavaan rooliin olympiaekosysteemissä, jos-
sa se edistää aktiivisesti visioitaan paremman maailman rakentamisesta urheilun avulla, jossa 
sukupuolten välinen tasa-arvo, osallisuus ja moninaisuus ovat olennainen osa tämän vision to-
teuttamista. 

FIFA:n moninaisuutta ja syrjinnän torjuntaa koskevien hyvien käytäntöjen mukaan FIFA:n 
sääntöjen 4 artiklassa korostetaan syrjinnän torjuntaa kaikilla pelin osa-alueilla: “Kaikenlainen 
syrjintä maata, yksityishenkilöä tai ihmisryhmää kohtaan rodun, ihonvärin, etnisen, kansallisen 
tai sosiaalisen alkuperän, sukupuolen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, poliittisten tai mui-
den mielipiteiden, varallisuuden, syntyperän tai muun aseman, sukupuolisen suuntautumisen 
tai muun syyn perusteella on ehdottomasti kielletty ja siitä rangaistaan erottamisella tai erot-
tamisella.”  Mitä tulee siihen, miten FIFA toteuttaa monimuotoisuuteen ja syrjinnän torjuntaan 
sitoutumisensa toiminnallisesti, sen hyvien käytäntöjen oppaassa painotetaan näiden neljän 
alaluokan sääntöjen ja niitä vastaavien monimuotoisuustoimenpiteiden ja syrjinnän vastaisten 
mekanismien noudattamista.
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(Lähde: https://digitalhub.fifa.com/m/6363f7dc616ff877/ori-
ginal/wg4ub76pezwcnxsaoj98-pdf.pdf)

Asiakirjatutkimuksen ja toimielinten julkisten asiakirjojen analyysin perusteella näyttää siltä, 
että UEFA lähestyy monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta keskittymällä seitsemään toi-
mintalinjaan, jotka liittyvät organisaation sitoutumiseen ihmisoikeuksiin. Näihin seitsemään 
toimintalinjaan kuuluvat tasa-arvo ja osallisuus, jalkapalloa kaikille, lasten ja nuorten sitoutu-
minen sekä rasisminvastaisuus. Koska nämä toimintalinjat liittyvät kaikki monimuotoisuuteen, 
tasa-arvoon ja osallisuuteen, on hyödyllistä huomata, miten kutakin toimintalinjaa kuvataan, 
toteutetaan ja mitataan jalkapallotoiminnassa. Alla olevissa kuvissa on yksityiskohtaiset tiedot 
(englanniksi). 

Seuraavassa esitetään toimenpiteet ja prosessit, joilla pyritään puuttumaan erityyppisiin syrjin-
nän muotoihin jalkapallossa. Lisäksi korostetaan selkeästi jalkapallon kaikkia tasoja ruohonjuu-
ritasolta eliittiin sekä kaikkia jalkapallon sidosryhmiä valmentajista, pelaajista, toimihenkilöistä 
ja hallintoviranomaisista.

• Toimenpiteet sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai 
kykyihin perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

• Toimenpiteet, joilla varmistetaan, että jalkapalloympäristö ja sen infrastruktuuri ovat 
kaikkien ulottuvilla ja että toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset pelaajat ja fanit.

• Toimenpiteet jalkapallossa esiintyvän rasismin tunnistamiseksi, tutkimiseksi ja rankai-
semiseksi avoimilla raportointijärjestelmillä ja oikeussuojakeinojen tarjoamisella.

• Lasten ja nuorten suojelua koskeviin järjestelyihin ja pöytäkirjoihin liittyvät erityistoi-
menpiteet, mukaan lukien muutoksenhakukeinot
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(Lähde: https://editorial.uefa.com/resources/0270-13f888f-
fa3e5-931c597968cb-1000/uefa_football_sustainability_stra-
tegy.pdf)

Kansallisen tason esimerkkinä on Canadian Women in Sport Diversity, Equity and Inclusion -po-
litiikka, jonka tarkoituksena on heijastaa monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta organisa-
ation hallinnossa, politiikassa, ohjelmissa ja toiminnassa. Se kattaa seuraavat politiikan aiheet: 
osallistuminen, päätöksenteko, viestintä, ohjelmatyö, resurssit ja palvelut, henkilöstöhallinto 
ja arviointi.  Konkreettisesti ohjelmasuunnittelun osalta Canadian Women & Sport varmistaa, 
että osallistujia ei aseteta epäedulliseen asemaan eikä heiltä evätä osallistumista liittovaltion 
ihmisoikeuslainsäädännön nojalla kielletyn syyn perusteella, ja osallistumisen osalta ohjelmat 
käsittelevät syrjivää käyttäytymistä käytännesääntöjen ja eettisten sääntöjen sekä kurinpito- ja 
valitusmenettelyjen mukaisesti.
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2. Minkälaista syrjintää esiintyy urheilussa?

Monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta koskevien politiikkojen ja toimenpi-
teiden tavoitteena on luoda turvallinen, oikeudenmukainen ja osallistava ympäristö kaikille 
urheilun sidosryhmille.  Valitettavasti on olemassa monenlaista ja -muotoista syrjivää käytt-
äytymistä ja kielenkäyttöä, jotka voivat estää urheilua olemasta turvallinen tila myönteisille 
kokemuksille.  Kaikenlainen sopimaton käyttäytyminen - tahallinen ja tahaton, kertaluontei-
nen ja jatkuva - jopa laiton, katsotaan syrjinnäksi. Siihen voi kuulua fyysistä häirintää, henkistä 
häirintää, kiusaamista, laiminlyöntiä, seksismiä, rasismia, homofobiaa tai muuta syrjintää, joka 
perustuu ulkonäköön tai ominaisuuksiin. Konkreettisia esimerkkejä ovat esimerkiksi toiminnan 
ulkopuolelle jättäminen, huutaminen, halventava katsominen, pilkkaaminen, fyysinen väkiv-
alta tai pelottelu tai seksuaalinen häirintä. Kaikki nämä tilanteet voivat tapahtua urheiluken-
tällä ja sen ympäristössä, ja ne voivat saada osallistujat tuntemaan itsensä syrjäytyneiksi, itse-
luottamuksensa heikoksi tai traumatisoituneiksi.

Skotlannin jalkapalloliiton Football Unitesin syrjintäraportissa syrjintä määritellään tarkoit-
tavan henkilön epäoikeudenmukaista kohtelua sen vuoksi, kuka hän on tai koska hänellä on 
tiettyjä ominaisuuksia. Näitä tiettyjä ominaisuuksia kutsutaan suojatuiksi ominaisuuksiksi, ja 
tasa-arvolain mukaan niitä on yhdeksän:

1. Ikä
2. Sukupuoli 
3. Kilpailu 
4. Vammaisuus
5. Uskonto
6. Raskaus ja äitiys
7. Seksuaalinen suuntautuminen
8. Sukupuolenkorjaus
9. Avioliitto ja siviilisuhde

Syrjinnän määritelmä on usein hyvin samankaltainen, mutta suojatut ominaisuudet eroavat 
toisistaan. Euroopan parlamentin Fighting Discrimination in Sport -raportin mukaan syrjintä 
tarkoittaa kirjaimellisesti erottelua, yksilöiden tai ryhmien erilaista kohtelua. Erottelu muuttuu 
kuitenkin syrjinnäksi, kun se perustuu perusteettomiin tai laittomiin kriteereihin. Käytännössä 
syrjintä tarkoittaa vertailukelpoisessa tilanteessa olevien yksilöiden erilaista kohtelua vähint-
ään yhden kriteerin perusteella. (Fighting Discrimination in Sport: European Parliament).

Kehitystyössä vallitsee näkemys, jonka mukaan urheilu tarjoaa osallistujille tasapuoliset toi-
mintaedellytykset, kun se kokoaa yhteen eri (maantieteellisistä, kulttuurisista, uskonnollisista 
ja sosiaalisista) taustoista tulevat urheilijat kilpailemaan toisiaan vastaan noudattaen samoja 
sääntöjä ja samoja institutionaalisia ja eettisiä puitteita, ja kaikki kokoontuvat yhdeksi “urhei-
luyhteisöksi”. Tätä tukee myös hiljattain löydetty EU:n tilasto, jonka mukaan 64 prosenttia EU:n 
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kansalaisista pitää urheilua keinona torjua syrjintää. Urheilussa on kuitenkin monia selkeitä esi-
merkkejä syrjinnästä, ja sen on osoitettu liittyvän eri ominaisuuksiin, kuten rotuun, ruumiin-
muotoon ja sukupuoleen. Urheilu ja syrjintä -raportissa erotetaan toisistaan tahallinen syrjin-
tä (urheiluseuroissa, urheilupaikoilla jne.) ja syrjityksi tulemisen tunne, jonka jotkut yksilöt ja 
yhteisöt voivat kokea voimakkaammin kuin toiset (ulkomaalaiset, homo-, lesbo- tai transsek-
suaalit jne.). Tätä eroa korostetaan raportissa, sillä eräässä havainnossa todettiin, että syrjin-
nän tunne on yleisempää kuin todellinen syrjintä.
(https://w w w.europarl .europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696163/EPRS_
BRI(2021)696163_EN.pdf). 

Fair Coaching -filosofia voi lisätä osallistujien tietoisuutta ja valistusta syrjivän ja sopimatto-
man käyttäytymisen välttämisestä tai käsittelemisestä. Kun urheiluympäristö on myönteinen, 
osallistujat sitoutuvat yhteisiin sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin, tulevat tietoisemmiksi 
omasta itsestään ja kehostaan, oppivat kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä muiden 
kanssa. Näitä yhteisiä sääntöjä, arvoja ja periaatteita voidaan vahvistaa tarkoituksellisella ja 
selkeällä sitoutumisella käytännesääntöihin, jotka kaikkien urheiluympäristössä toimivien 
tulisi ymmärtää ja joita kaikkien tulisi noudattaa asemastaan tai roolistaan riippumatta. Esi-
merkkinä käytännesäännöistä voidaan mainita North South Walesin (NSW) laatimat käytänne-
säännöt, joiden tarkoituksena on asettaa käyttäytymisnormit ja -odotukset kaikille asianosai-
sille - hallintoviranomaisille, valmentajille, toimihenkilöille, pelaajille, vanhemmille ja katsojille. 
Heidän käytännesäännöissään käsitellyt asiat vaihtelivat - kentällä sattuneista välikohtauk-
sista, väärinkäytöksistä ja huonosta hallinnosta, epäasiallisista sosiaalisen median viesteistä, 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, huonosta urheiluhengestä ja muusta.

Sport Ireland tarjoaa valikoiman resursseja, kuten ohjeita, toimintaperiaatteita ja malleja urhei-
lun hallintosääntöjen mukaisille tietyille aloille, jotka tukevat urheilujärjestöjä, johtokuntia, 
johtoa ja henkilöstöä kehittämään oman organisaationsa hallintoprosesseja ja -menettelyjä.  
Kuten oppaassa kuvataan, hyvillä käytännesäännöillä pyritään edistämään ja lujittamaan urhei-
lun mainetta asettamalla suorituskykyä, käyttäytymistä ja ammattitaitoa koskevat standardit 
kaikille asianosaisille, osallistujille ja sidosryhmille.  Lisäksi säännöillä pyritään estämään käytt-
äytymistä, joka voisi heikentää yleisön luottamusta urheilun rehelliseen ja asianmukaiseen 
harjoittamiseen tai sen osanottajien rehellisyyteen ja hyvään luonteeseen.Oppaassa muistu-
tetaan, että paikallisviranomaisiin perustuvissa urheilujärjestöissä käytännesäännöt ovat osa 
henkilöstöpolitiikkaa.
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On kuitenkin tärkeää, että urheilun eri sidosryhmille suunnattujen käytännesääntöjen lisäksi 
organisaatiotasolla on käytössä useita muita toimintatapoja ja käytäntöjä, kuten selkeästi il-
maistut säännöt/säännökset ja työntekijöiden rikosrekisteritarkastukset. Tämäntyyppiset 
toimenpiteet otetaan usein käyttöön urheiluorganisaatioiden monimuotoisuutta, oikeuden-
mukaisuutta ja osallisuutta koskevilla politiikoilla ja toimenpiteillä. Lisäksi olisi laadittava syrjin-
nästä ilmoittamista koskeva strategia, jossa hahmotellaan, miten ihmiset voivat puhua syrji-
vistä tapauksista, väitteistä ja huolenaiheista ja mitä toimia heidän olisi noudatettava asian 
käsittelemiseksi tai ratkaisemiseksi.

(Lähde: Sport Ireland)

Alla on Sport Irelandin kuvakaappaus esimerkistä erityisesti valmentajille kehitetyistä käytänne-
säännöistä (englanniksi):
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3. Miksi syrjinnän raportointistrategia on tärkeä?  

Fair Coaching -filosofialla pyritään minimoimaan tai lieventämään tilanteita, jotka voivat edi-
stää syrjintää, kuten valmentajien huonoa käytöstä. Sillä pyritään lisäämään ominaisuuksiltaan 
(kuten sosioekonominen asema, seksuaalisuus tai kyvykkyys) erilaisten osallistujien osallistu-
mista ja osallistumisesta nauttimista. On kuitenkin muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat syrjin-
nän alttiuteen, kuten se, miten ja kenen kanssa osallistujat matkustavat harjoituksiin tai ver-
taispaine. Vaikka Fair Coaching -filosofia onkin syrjintää ehkäisevä toimenpide, on kuitenkin 
toteutettava lisätoimia, joilla lievennetään kaikkia syrjintätapauksia, -väitteitä tai -huolia.

Syrjinnän raportointistrategia on tärkeä useista syistä. Ensinnäkin syrjintää tapahtuu monissa 
eri muodoissa ja paikoissa - urheilukentällä ja sen ulkopuolella. Toiseksi syrjivien käytäntöjen 
tunnistaminen voi joskus olla vaikeaa, koska syrjivät käytännöt ovat joskus hienovaraisia tai pie-
nimuotoisia. Kun tiedetään paremmin, mitä syrjintä on, ja kun on olemassa suunnitelma siitä, 
miten siihen reagoidaan, voidaan luoda myönteisempi ja terveempi urheiluympäristö ja mini-
moida toistuvien tapausten todennäköisyys. Jotkin epäasialliset käytöstavat voidaan lopettaa 
välittömillä toimilla, kun taas toisia epäasiallisia käytöstapoja on soviteltava ja toteutettava 
useita toimia, jotta voidaan välttää suuremmat ongelmat myöhemmin. Pahimmassa tapauk-
sessa tietyt epäasialliset käytöstavat ovat rikollisia ja lain vastaisia, ja niillä on oikeudellisia seu-
raamuksia. Kun tämä on dokumentoitu, valmentajien ja organisaatioiden on helpompi tietää, 
mitä tehdä, kun erilaisia epäasiallisen käyttäytymisen muotoja ilmenee.

Mitä enemmän urheilussa tapahtuvasta syrjinnästä raportoidaan, sitä enemmän tietoa ja ym-
märrystä syrjinnän yleisyydestä saadaan. Syrjintää koskevien tietojen kerääminen on tärkeää, 
jotta ilmiöstä saadaan lisää tietoa - ja siitä, miten siihen puututaan. Tutkimuksen, tietojen ja 
tietoisuuden lisääminen on viime kädessä ennaltaehkäisevä toimenpide, koska näin saadaan 
enemmän tietoa siitä, miten syrjintää voidaan ehkäistä tulevaisuudessa. 

Esimerkiksi vuonna 2018 tehty tutkimus LGBTQI+-sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuo-
li-identiteettiin liittyvästä syrjinnästä eri urheilualoilla EU:ssa antaa keskeistä tietoa, jotta 
voidaan ymmärtää eri sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista edustaviin ihmisiin ja yhtei-
söihin kohdistuvan syrjinnän tyypit, ilmenemismuodot ja vakavuus. Vain keräämällä tietoja ky-
selytutkimusten avulla voidaan jakaa seuraavan tyyppisiä tietoja (englanniksi), jotka lisäävät 
tietoisuutta ja johtavat uusiin toimenpiteisiin ja toimiin.
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Toinen esimerkki syrjinnän raportoinnista urheilussa on Kick it Outin syrjintäraportit, jotka si-
sältävät joka kausi raportoidut tapaukset - olipa kyse sitten ruohonjuuritason urheilusta, liigan 
ulkopuolisesta urheilusta, ammattilaispeleistä tai verkkopeleistä.  Tapahtumien raportoinnin 
ansiosta laitos ja sen sidosryhmät voivat ymmärtää paremmin jalkapalloympäristöä. Esimerkik-
si todettiin, että:

• Rasismia koskevat ilmoitukset ovat yleisimpiä, 54 prosenttia ilmoituksista (329 ilmoitusta).
• Kerätyn väärinkäytöksen tyyppi: fanien pelaajien kimppuun kohdistuvat hyökkäykset 

olivat yleisimpiä, ja niiden osuus kaikista saaduista ilmoituksista oli yli kaksi viidesosaa 
(43 %). Toinen yleisin raportoitu väärinkäytöstyyppi oli fanin ja fanin välinen väkivalta, 
jota esiintyi 30 prosentissa raportoiduista tapauksista.

• Sosiaalisessa mediassa nähtiin 38 prosentin lasku raporteissa kausien 2019/20 ja 
2021/22 välillä.

(Lähde: Fighting Discrimination in Sport: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2021/696163/EPRS_BRI(2021)696163_
EN.pdf) 
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(Lähde: https://fifpro.org/media/1n4mp3ht/fifpro-wo-
mens-report_eng-lowres.pdf)

Toinen esimerkki sukupuolten epätasa-arvoa urheilussa koskevasta raportoinnista on Fifpron 
Raising Our Game -raportti. Tämäntyyppinen raportti oli kriittinen keskusteltaessa naisten 
ammattilaisjalkapallossa esiintyvästä epätasa-arvosta, ja se voitiin tehdä vain keräämällä ja 
analysoimalla tietoja pelaajilta ja liitoilta. Jäljempänä olevassa raportin otoksessa (englanniksi) 
esitetään yksityiskohtaisesti pelaajien olosuhteet, jotka tulivat esiin laajan tutkimuksen ja ra-
portointimekanismien avulla.
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4. Oikeudelliset ja ohjeistukselliset puitteet syrjinnän 
torjumiseksi

Kun pyritään puuttumaan, ehkäisemään ja käsittelemään asianmukaisesti kaikenlaista syrjin-
tää urheiluympäristössä, on olennaisen tärkeää ymmärtää oikeudelliset ja poliittiset puitteet, 
joilla suojellaan osallistujia lapsista urheilijoihin ja valmentajiin urheiluympäristössä, olivatpa 
he sitten pelaajia, työntekijöitä tai faneja. Esimerkiksi Euroopan unionissa syrjinnän ja muunlai-
sen suvaitsemattomuuden vastaiset toimet perustuvat EU:n vakiintuneeseen oikeudelliseen 
kehykseen, joka perustuu useisiin perussopimuksen määräyksiin - erityisesti Euroopan unioni-
sta tehdyn sopimuksen (Treaty on European Union, TEU) 2 ja 3 artiklaan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) 10 
ja 19 artiklaan ja 67 artiklan 3 kohtaan.

EU:ssa syrjimättömyyden yleinen periaate on vahvistettu myös EU:n perusoikeuskirjassa, jol-
la on Lissabonin sopimuksen mukaan sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla. Peru-
soikeuskirjan 20 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
Perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdassa kielletään lisäksi “kaikenlainen syrjintä, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin omi-
naisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansal-
liseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen”. On tärkeää, että perusoikeuskirja oli ensimmäinen kansain-
välinen ihmisoikeusperuskirja, jossa kiellettiin nimenomaisesti sukupuoliseen suuntautumise-
en perustuva syrjintä. (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696163/
EPRS_BRI(2021)696163_EN.pdf)

Jäsenvaltioiden tasolla ja EU:n ulkopuolisten valtioiden osalta keskeinen oikeudellinen ja po-
liittinen kehys on valtiotasolla. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan urheilu noudattaa 
kaiken tasa-arvolainsäädännön henkeä ja on sitoutunut poistamaan kaikenlaisen epäoikeud-
enmukaisen syrjinnän. Se ei suvaitse syrjintää suoraan tai välillisesti rodun, vammaisuuden, 
luokka- tai sosiaalisen taustan, uskonnollisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn, raskauden, vanhempien aseman, 
iän, ihonvärin tai poliittisen vakaumuksen perusteella. Tämä vastaa vuoden 2010 tasa-arvola-
kia, jossa kielletään syrjintä 4 kohdassa lueteltujen “suojattujen ominaisuuksien” perusteella 
(nähtävissä tämän linkin kautta: 
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2019-0143/)

Syrjinnän torjumiseksi ja käsittelemiseksi urheilussa yksi tärkeimmistä suosituksista kaikille jäs-
envaltioille on toteuttaa seuraavat toimet:

• Säädetään ja pannaan täytäntöön syrjinnän vastainen lainsäädäntö, jolla varmistetaan 
kaikille mahdollisuus harrastaa urheilua ja rangaistaan syrjivistä teoista.

• Suunnitellaan asianmukaisia ja tehokkaita oikeudellisia ja poliittisia toimenpiteitä, 
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mukaan luettuna asianmukaisen syrjinnän vastaisen lainsäädännön hyväksyminen 
syrjinnän estämiseksi urheilun harrastamisen yhteydessä, sekä kotouttamisohjelmia, 
joilla edistetään vähemmistötaustaisista lapsista tulevien lasten pääsyä urheilun pariin. 

• Urheiluseurojen ja -liittojen saattaminen vastuuseen urheilutapahtumien aikana ta-
pahtuvista rasistisista teoista

(Lähde: https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-12-key-topics-combating-racism-a/16808d28f3)
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5. Miten raportoida syrjinnän eri muodoista? 

Esimerkkejä nykyisistä käytännöistä/raportoinnista/sivustoista, jotka mahdollistavat syrjinnäs-
tä raportoinnin.

a. Skotlannin jalkapalloliiton syrjintäraportointi 
(Lähde: https://www.scottishfa.co.uk/football-development/attractive-game/discrimination-reporting-form/ and https://
scotwomensfootball.com/wp-content/uploads/2020/10/Football-Unites-Grassroots-Reporting-Discrimination-GuideDIGITAL.
pdf)

b. US Center for Safe Sport, Yhdysvallat

(Lähde: https://uscenterforsafesport.org/report-a-concern/)

c. c. Urheilun väärinkäytöksistä vapaa urheilu, Office of the Sport Integrity Commissio-
ner (OSIC), Kanada

(Lähde: https://sportintegritycommissioner.ca/)
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d. Come Together -toimintasuunnitelma, Belgian jalkapalloliitto, Belgia 

(Lähde: https://www.rbfa.be/en/cometogether) 

(Lähde:https://www.knvb.nl/nieuws/themas/sportiviteit-respect/62554/discriminatiemelder-de-app-tegen-ongewenste-in-
cidenten-het)
https://youtu.be/gGbuRJ-Bu1A

e. Discriminatiemelder, KNVB, Alankomaat
 
Alankomaiden jalkapalloliitto on kehittänyt sovelluksen “Discriminatiemelder” osana toiminta-
suunnitelmaansa, jolla torjutaan syrjintää ja rasismia hollantilaisessa ammattilais- ja ruohonjuu-
ritason jalkapallossa. Heidän toimintasuunnitelmansa “Ons voetbal is van iedereen” (Jalkapal-
lomme kuuluu kaikille) käynnistettiin vuonna 2019.
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(Lähde: https://www.world.rugby/organisation/governance/
regulations/reg-18)

f. World Rugby 

Tässä on esimerkki ei vain yhdestä raportointimekanismista, vaan selitys liiton hallintojärjes-
telmästä ja sen eri tasoista säännöistä ja määräyksistä kurinpitoon ja suojeluun.  
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6. Syrjinnän raportointistrategian kehittäminen

Yhdistyneiden Kansakuntien huume- ja rikostorjuntaviraston ja KOK:n yhdessä julkaiseman 
raportointimekanismit urheilussa -oppaan mukaan raportointimekanismeja tarvitaan kaikissa 
urheiluorganisaatioissa, koska niiden avulla urheiluorganisaatiot voivat vastaanottaa ja käsit-
ellä ilmoituksia väärinkäytöksistä, kuten kilpailumanipulaatiosta, häirinnästä, dopingista ja kor-
ruptiosta. On kuitenkin myös todettava, että tehokkaiden raportointimekanismien suunnitte-
lu ja toteuttaminen ei ole aina yksinkertaista.

a. Mitä organisaation tulisi ottaa huomioon ennen syrjinnän raportointijärjestelmän kehit-
tämisprosessin aloittamista?

• Organisaation koko, maantieteellinen laajuus ja lainkäyttövalta määrittävät, miten ra-
portointimekanismi voidaan tehokkaasti toteuttaa. 

• Paikallistasolla urheiluseurojen haasteena voi olla raportointimekanismin puolueetto-
man toiminnan rahoittaminen. Raporttien vastaanottajat ja tutkijat tarvitsevat aikaa, 
ja raportointijärjestelmät tarvitsevat riittävät tietoturvamekanismit luottamuksellisuu-
den turvaamiseksi.

• Resursointiin liittyvien haasteiden lisäksi organisaatiot voivat kohdata haasteita, jotka 
liittyvät luottamuksellisuuden säilyttämiseen ja ilmoittavien henkilöiden suojeluun 
sekä urheilussa tapahtuvien väärinkäytösten ilmoittamista koskevan tietoisuuden ja ni-
istä oppimisen koordinointiin. 

• Kansainvälisesti organisaatioiden lisähaasteena on raportointimekanismin käyttö eri 
maissa, eli eri lainkäyttöalueilla, kielillä ja kulttuureissa, joissa on erilainen raportointi-
lainsäädäntö ja lainvalvontakapasiteetti.

• Raportointimekanismien tehokkuus riippuu urheilujärjestöjen johtajien sitoutumise-
sta.

• Raportointimekanismit eivät voi olla tehokkaita, ellei niiden toiminnan rahoittamiseen 
osoiteta asianmukaisia taloudellisia resursseja.

• Tehokkaat raportointimekanismit edellyttävät erityisosaamista raporttien puolueetto-
maan arviointiin ja tutkimiseen sekä raportointimekanismin arviointiin ja parantamise-
en. Urheiluorganisaatioiden on rekrytoitava henkilöitä, joilla on tarvittava pätevyys, tai 
järjestettävä sisäistä koulutusta tai ulkoistettava osia raportointimekanismistaan.

• Urheiluorganisaatioiden on tarkistettava henkilöstönsä ja urheilijoidensa sopimukset 
varmistaakseen, että niihin sisältyy lausekkeita, joilla turvataan luottamuksellisuus ja 
ilmoittajiin kohdistuvien kostotoimien rankaiseminen.

• Raportointimekanismeilla voi olla useita rajapintoja väärinkäytösilmoitusten vastaanot-
tamiseksi. Näiden rajapintojen olisi oltava laadukkaita, jotta niiden käyttö olisi helppoa 
ja jotta voidaan varmistaa, että ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti.

• Verkkopohjaisten raportointirajapintojen käyttö on yhä suositumpaa. Käytettävissä on 
tekniikkaa, jolla voidaan luoda turvallinen raportointiliittymä, joka mahdollistaa kaksi-
suuntaisen anonyymin viestinnän raportoijan ja raportin vastaanottajan välillä. Onli-
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ne-raportointirajapintoja on helpompi käyttää ympäri vuorokauden useilla kielillä kuin 
puhelinlinjoja.

• Hyvät raportointirajapinnat antavat tarvittaessa tietoa raportointimekanismista eri kie-
lillä.

• Urheiluorganisaatioiden olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä luomasta raportoin-
timekanismeja, jotka koskevat vain tietyn tyyppisiä väärinkäytöksiä. 

Urheiluseuroilla, urheilujärjestöillä ja kehitysyhteistyöjärjestöillä olisi oltava käytössä rapor-
tointistrategia ja -mekanismi syrjintätapauksia, -väitteitä tai -huolia varten. Strategiaan olisi 
sisällyttävä:
 

• Dokumentoitu raportointijärjestelmä
• Raportointilomake ja siihen liittyvät asiakirjat 
• Sidosryhmien (valmentajat, henkilökunta, vapaaehtoiset, osallistujat jne.) koulutus. 
• Kumppaniorganisaatioiden verkosto tiedotusta/viittauksia varten.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun kehität toimenpiteitä, joilla vastataan syrjintää koskeviin 
väitteisiin, välikohtauksiin tai huolenaiheisiin: 

• Syrjintää koskevan raportointistrategian kehittäminen on osallistava prosessi, johon 
osallistuu valmentajia, ylempää johtoa, osallistujia, perheitä ja kumppaniorganisaatioi-
den edustajia sekä tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta. 

• Käytössä on selkeät menettelyt, joissa annetaan vaiheittaiset ohjeet siitä, mihin toimiin 
on ryhdyttävä, jos lapsen tai haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen turvallisuus tai 
hyvinvointi herättää huolta sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella.

• Organisaatiossa on nimetty henkilö, joka vastaa syrjinnän torjunnasta, olipa kyseessä 
sitten suojelun yhteyshenkilö tai hyvinvointi- tai suojeluvastaava.

• Kaikkien organisaatioon liittyvien henkilöiden olisi tiedettävä, miten he voivat ilmoittaa 
huolenaiheistaan, ja olisi oltava selkeät vaiheittaiset ohjeet siitä, miten eri tilanteissa on 
toimittava.

• Urheiluseurasi tarjoaa osallistujille, valmentajille ja perheille tietoa syrjinnän eri tyypei-
stä ja muodoista ja seurauksista, siitä, kenen puoleen he voivat kääntyä, jos he ovat 
huolissaan, ja siitä, miten he voivat ilmoittaa huolenaiheistaan.

• Jaetun tiedon olisi oltava sellaista muotoa ja kieltä, jota kaikki voivat helposti ymmärt-
ää.

• Osallistujille ja valmentajille tarjotaan tukea tapahtuman, väitteen tai valituksen aikana 
ja sen jälkeen.

• Prosessi, jossa valitukset käsitellään oikeudenmukaisesti ja avoimesti ja johon sisältyy 
tarvittaessa sosiaalipalvelujen välittäminen. 

• Kaikki vaaratilanteet, väitteet ja valitukset kirjataan, seurataan ja säilytetään turvallise-
sti.

• Kaaviot ovat hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä, kun ihmisten on pystyttävä reagoimaan no-
peasti.

b. Askeleet organisaation oman syrjintää koskevan raportointistrategian kehittämiseksi
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Vaihe 1: Keskustele ja analysoi  
 Kerää yhteen sidosryhmät (valmentajat, perheet, vapaaehtoiset, kumppaniorganisaatiot): 

• Esittele ja pääse yhteisymmärrykseen Fair Coaching -filosofian merkityksestä.
• Pohdi syrjinnän eri muotoja ja niiden seurauksia.
• Tutustukaa seuran/yhdistyksen ympäristöön ja selvittäkää, mitä asiaankuuluvia palve-

luja tai organisaatioita on olemassa, jotka voisivat antaa tietoa tai ohjata eteenpäin.

Vaihe 2: Sitoutuminen ja dokumentointi 
• Kehittäkää toimenpiteitä, joilla vastataan kuhunkin syrjinnän muotoon. 
• Tunnista asiaankuuluvat ilmoitukset. 
• Ota yhteyttä ja rakenna suhteet eri tahoihin (esim. palveluihin, järjestöihin).
• Dokumentoi toimet, jotka toteutetaan jokaisen syrjintätapauksen, väitteen ja valituk-

sen yhteydessä.
• Nimetkää yhteyshenkilö/-henkilöt, joka/jotka vastaavat syrjintäasioiden keskitetystä 

koordinoinnista.

Vaihe 3: Raportointimekanismin kehittäminen
Hyvät raportointimekanismit tarjoavat riittävästi tietoa siitä, miten raportti voidaan tehdä tur-
vallisesti ja miten raportit käsitellään. Tällaisia tietoja ovat mm:

• Mitä tietoja voi olla tarpeen raportoida
• Kuinka tehdä raportti turvallisesti
• Onko ilmoitus luottamuksellinen vai nimetön
• Miten raportit käsitellään
• Mitä viestintää voidaan odottaa prosessin aikana
• Miten ilmoittajaa voidaan suojella 
• Mistä raportoiva henkilö voi hakea lisäneuvontaa tai -tukea 
• Ilmoituksen tekijä voi kokea stressiä ja ahdistusta ennen ja jälkeen päätöksensä ilmoit-

taa väärinkäytöksestä, erityisesti jos hän on läheisessä yhteydessä väärinkäytökseen tai 
suoraan osallisena siinä (esim. jos hän kuuluu joukkueeseen, joka on osallisena kilpailun 
manipuloinnissa tai dopingissa, tai jos hän on todistajana tai osallisena seksuaalisessa 
hyväksikäytössä). Tämä on otettava huomioon laadittaessa ilmoittajille tietoa siitä, mi-
ten ilmoitus tehdään ja miten ilmoituksia käsitellään.

• Urheiluorganisaatiot, jotka käyttävät raportointimekanismia, ovat vastuussa siitä, että 
raportoivan henkilön, väitettyjen väärinkäytösten tekijöiden ja muiden raportissa mai-
nittujen henkilöiden henkilöllisyys pysyy luottamuksellisena niin pitkälle kuin mahdolli-
sta. 

• Monissa maissa on lainsäädäntöä raportoivien henkilöiden suojelusta. Suurin osa tämän 
lainsäädännön tarjoamasta suojasta on kuitenkin jälkikäteistä; sen jälkeen, kun ilmoit-
taja on kokenut kostotoimia, hän voi käyttää lainsäädäntöä hyväkseen hakeakseen kor-
vausta tuomioistuimessa tai asianmukaisella foorumilla. Lisäksi urheilualalla toimivat 
henkilöt saattavat huomata, että tätä lainsäädäntöä ei sovelleta heihin tai heidän eri-
tyisolosuhteisiinsa.

Seuraava kaavio (englanniksi) on peräisin UNODC:n ja IOC:n käsikirjasta, ja se koskee raporttien 
käsittelyn vaiheita sen jälkeen, kun raportointimekanismi on otettu käyttöön:
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Vaihe 4: Koulutus ja tietoisuuden lisääminen
• Kootkaa sidosryhmät koulutukseen syrjinnän raportointimekanismin strategiasta.
• Julkaise kaikki tiedot helposti omaksuttavassa ja ymmärrettävässä muodossa.
 

Neuvoja yhteyksien luomiseen kumppaniorganisaatioiden kanssa 
Syrjinnän raportointistrategian kehittämisen alkuvaiheessa on tärkeää tunnistaa ja 
harkita kumppanuuksien luomista muiden virastojen ja organisaatioiden kanssa, sillä 
ne voivat tarjota organisaatiollesi, valmentajille, pelaajille ja perheille tietoa tai antaa 
tarvittaessa suosituksia. Kumppanuusorganisaatioiden kanssa olisi tehtävä sopimukset 
tiedottamisesta/viittauksista ennen kuin määritellään toimenpiteet, jotka olisi toteu-
tettava kunkin syrjintätapahtuman, väitteen ja valituksen yhteydessä.  

Joitakin kysymyksiä pohdinnan ohjaamiseksi: 
Mitkä virastot ja organisaatiot vastaavat lasten ja/tai lasten oikeuksien turvaamisesta ja 
suojelusta maassanne?
Mitkä ministeriöt tai paikalliset virastot ovat lakisääteisesti vastuussa lasten oikeuksien 
ja lastensuojelun edistämisestä?
Onko muilla urheilujärjestöillä tai -elimillä olemassa syrjinnän torjuntaa koskevia toimin-
tatapoja, jotka voivat antaa esimerkkejä saaduista kokemuksista ja ohjeita?
Onko olemassa paikallisia kansalaisjärjestöjä tai YK:n elimiä, jotka voisivat tarjota koulu-
tusta, tukea tai ohjausta lasten oikeuksien ja suojelun alalla?

Vaihe 5: Seuraa ja toteuta raportointimekanismia
Seuraavat vaiheet ja toimenpiteet ovat esimerkkejä tavoista puuttua erityyppiseen syrjivään 
käyttäytymiseen:

Puheeksi ottaminen
• Suurin osa sopimattomasta käytöksestä voidaan lopettaa ryhtymällä välittömästi toi-

menpiteisiin.
• Henkilöt, joita asia koskee, keskustelevat asiasta keskenään.
• Tämä vaihe auttaa pääsemään tilanteen ytimeen.
• Sen tehtävänä on myös päättää seuraavista toimista.
• Tämän vaiheen asianmukainen suorittaminen auttaa välttämään suuremman ongel-

man myöhemmässä vaiheessa.
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Sovittelu
• Jos tilannetta ei ole voitu ratkaista edellisessä vaiheessa, nyt on aika ottaa puolueeton 

henkilö mukaan prosessiin.
• Sovittelija huolehtii siitä, että kaikkia prosessiin osallistuvia osapuolia kuullaan tasapuo-

lisesti.
• Osapuolet määrittelevät, mitä on ratkaistava ja miten.
• Sovittelija ei ratkaise asiaa, vaan toimii ulkopuolisena ja auttaa prosessin etenemisessä.
• Jos epäillään, että kyseessä on rikos, on erittäin tärkeää ilmoittaa asiasta välittömästi 

lastensuojeluun ja poliisille.
• jotta viralliset toimielimet voivat aloittaa työskentelynsä viipymättä.

Seurantatoimenpiteet
• Jos tilannetta ei ole voitu ratkaista edellä mainittujen vaiheiden avulla, on tarpeen to-

teuttaa jatkotoimenpiteitä.
• Rikos- ja lastensuojeluasioissa ota välittömästi yhteyttä oikeisiin toimielimiin ja pyydä 

apua.
• Työsopimuksia ja määräyksiä koskevat asiat hoitaa työnantaja.
• Sopimusrikkomukset ja sopimuksiin liittyvät sakot käsitellään niissä instansseissa, joita 

sopimus koskee.
• Jos seuran sääntöjä rikotaan, seura käsittelee tilannetta
• Jos yhdistyksen sääntöjä rikotaan, miten yhdistys aikoo käsitellä rikkomusta?
• Muut vakavat eettiset rikokset käsitellään liiton kilpailu- ja kurinpitolautakunnassa.

Toimiin ryhdytään todennäköisesti eri tavoin riippuen esimerkiksi siitä, minkä tyyppisestä 
syrjinnästä on kyse ja kuka siitä ilmoittaa:

Valmentajille 
• Mitä tehdä, jos näet muiden valmentajien ja johtajien käyttäytyvän syrjivästi?
• Mitä tehdä, jos näet osallistujien käyttäytyvän syrjivästi?
• Mitä tehdä, jos koet syrjivää käytöstä?
• Mitä tehdä, jos osallistuja paljastaa tietoja suoraan sinulle?

Osallistujille  
• Mitä tehdä, jos näet valmentajien ja johtajien käyttäytyvän syrjivästi?
• Mitä tehdä, jos näet osallistujien käyttäytyvän syrjivästi?
• Mitä tehdä, jos koet syrjivää käytöstä?

Valmentajat, muistakaa viimeinen kohta siitä, mitä tehdä, jos osallistuja paljastaa tietoja suo-
raan teille: 

• Osallistujien ilmoituksiin on aina suhtauduttava vakavasti. 
• Ota yhteyttä ensiapuun, jos osallistuja on välittömässä vaarassa. 
• Pysy rauhallisena äläkä osoita järkytystä, epäuskoa tai tuomitsemista. 
• Kuuntele tarkasti, mitä osallistuja sanoo. 
• Älä esitä yksityiskohtaisia, tarkentavia tai johdattelevia kysymyksiä. 
• Kerro osallistujalle, että otat hänen sanomansa vakavasti. 
• Selitä osallistujille vaiheet, joihin aiot ryhtyä. 
• Selitä osallistujalle, että kaikki jaetut tiedot jaetaan vain hänen turvallisuutensa takaa-
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miseksi. 
• Muista, että sinun vastuullasi ei ole päättää, onko hyväksikäyttöä tapahtunut, vaan si-

nun vastuullasi on ilmoittaa siitä.

Urheilujärjestöillä ja urheilua edistävillä järjestöillä olisi oltava vakiomenettelyt väärinkäytöstä 
ilmoittamista varten. Huolenaiheita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa vahinkoa tapahtuu 
organisaatiossa, kotona tai muualla yhteisössä. Huolet voivat olla ajankohtaisia tai liittyä men-
neeseen tilanteeseen (muut kuin viimeaikaiset hyväksikäyttötapaukset). Ne voivat olla huole-
naiheita, jotka koskevat huonoa kohtelua (häirintää, kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä tai hyväks-
ikäyttöä), huonoja käytäntöjä tai sitä, että organisaation katsotaan epäonnistuneen lasten tai 
haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelussa.

Tärkeää - onko tapahtuneella oikeudellisia vaikutuksia?

Joillakin tapauksilla, väitteillä ja huolenaiheilla voi olla rikosoikeudellisia ja oikeudellisia vaiku-
tuksia. Joissakin maissa on kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan väärinkäytöksiä koskeviin 
huolenaiheisiin on puututtava laissa säädetyllä tavalla. 

• Ymmärtääkö organisaationne maanne lainsäädännössä asetetut turva- ja suojeluvaati-
mukset ja -järjestelyt? 

• Missä laeissa säädetään velvollisuudestasi suojella huollossasi olevia lapsia tai ilmoittaa 
huolenaiheista? 

•  Onko olemassa lakeja tai ohjeita, jotka koskevat lasten suojelua ja käytännön valvontaa 
ja/tai terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä, jotka sinun pitäisi ottaa käyttöön lapsia var-
ten, esimerkiksi kuinka monesta lapsesta yksi aikuinen voi huolehtia kerrallaan?

c. Esimerkkejä syrjintäilmoituslomakkeesta

Useimmilla urheiluorganisaatioilla on raportointiväline, jossa määritellään, mistä on ilmoitet-
tava, mukaan lukien esimerkkejä syrjinnästä, epäasiallisesta käytöksestä, hyväksikäytöstä, häir-
innästä ja väkivallasta, sekä ohjeet siitä, miten tapaukset tunnistetaan.

Lomakemalli 

Täytä mahdollisimman monta kohtaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä lomake on eh-
dottoman luottamuksellinen. Kirjaa tiedot huolellisesti ylös ja välitä ne syrjinnän yhteyshen-
kilölle. Älä pidä kopiota itselläsi. 

Nimesi:
Asemasi:
Lapsen nimi ja ikä:
Lapsen osoite (jos tiedossa):
Vanhempien/huoltajien nimi ja osoite (jos tiedossa):

Onko kyseessä suora ilmoitus omista huolenaiheistanne vai jonkun muun esittämästä huole-
naiheesta? 

• Suora ilmoitus lapselta 
• Omien huolenaiheiden raportointi 
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• Jonkun toisen henkilön esiin tuomista huolenaiheista ilmoittaminen 
 

Jos ilmoitat jonkun muun henkilön esiin tuomista huolenaiheista, ilmoita: a) hänen nimensä b) 
asema c) puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yksityiskohtaiset tiedot tapauksesta / väitteestä / huolenaiheesta. Kuvailkaa.
Aika: 
Päivä(t):
Paikka tai sijainti:
Tapahtumaan osallistuneen henkilöstön jäsenen tai vapaaehtoisen nimi (jos sellainen on):
Havaittu käyttäytyminen tai fyysiset merkit:
Muut yksityiskohdat:

Yksityiskohdat lapsen tai lasten kanssa käydyistä keskusteluista:

Onko tapauksesta ilmoitettu ulkopuolisille viranomaisille tai virastoille?
Kyllä
Ei

Jos vastasitte myöntävästi, ilmoittakaa viranomaisen/viraston nimi:
Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero(t):
Sähköpostiosoite (jos saatavilla)
Sovitut toimet tai annetut neuvot:

Raportointilomakkeen käyttö  
i. Määritä käytettävä lomake tai valitse asianmukainen vaihtoehto, jos se on jo sisällytetty loma-
kkeeseen, sen mukaan, minkä tyyppisestä syrjinnästä olet ilmoittamassa (esim. rotu, sukupuoli, ikä 
jne.).

ii. Lue lomakkeen ohjeet huolellisesti, sillä niissä kerrotaan, mitä tietoja sinun on annettava rapor-
tin toimittamiseksi.

iii. Täytä lomake tarkasti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mukaan lukien tapahtuman päiv-
ämäärä, kellonaika ja paikka, kuvaus syrjinnästä sekä mahdollisten todistajien tai asiaan liittyvien 
henkilöiden nimet ja asiayhteys. Nämä tiedot ovat todella tärkeitä, ja ne voivat auttaa mahdollisia 
tulevia tutkimuksia, joilla voidaan turvata ja suojella uhreja. Liitä mukaan valokuvatodisteet, jos 
lomake sen sallii.

iv. Toimita lomake asianomaiselle henkilölle, osastolle tai organisaatiolle lomakkeen toimittajan 
ilmoituksen mukaisesti.

v. Säilytä kopio täytetystä lomakkeesta omiin tiedostoihisi, koska voi olla tarpeen antaa lisätietoja 
tai ottaa yhteyttä ilmoitusta käsittelevään henkilöön tai osastoon.
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Milloin ilmoituslomaketta EI pitäisi käyttää?
Jos kyseessä on hätätilanne tai jos tapahtuu jotakin, joka vaatii välitöntä huomiota, asiasta on 
ilmoitettava suoraan asianomaiselle henkilölle, osastolle tai poliisille.
 

Kuka on vastuussa raportointilomakkeesta?
Urheiluorganisaation tai urheilua edistävän organisaation nimetyn osaston tai nimetyn yhdy-
shenkilön olisi vastattava syrjintäilmoituslomakkeesta.  
 
Heidän vastuullaan on lomakkeen hallinnointi, syrjintäilmoitusten kerääminen ja tarkastelu 
sekä asianmukaisten toimien toteuttaminen syrjintätapausten käsittelemiseksi. Lomakkeen tu-
lisi olla myös kaikkien organisaation työntekijöiden ja urheilijoiden saatavilla, jotta kaikki syrjin-
tää kokevat tai näkevät henkilöt voivat ilmoittaa siitä.

Kuinka usein raportointilomake olisi tarkistettava?
On suositeltavaa, että raportointilomake tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai aina, kun 
asiaankuuluvia määräyksiä tai toimintatapoja päivitetään. Lomakkeen tulisi kuvastaa tarkasti or-
ganisaation toimintatapoja ja menettelyjä syrjintävalitusten käsittelemiseksi, ja siinä olisi annetta-
va yksilöille selkeät ohjeet tapausten ilmoittamiseksi.
 
Lomake olisi myös tarkistettava kaikkien merkittävien tapahtumien tai organisaatiossa tai urhei-
lualalla tapahtuneiden muutosten jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että se on tehokas syrjinnän 
torjunnassa ja turvallisen ja osallistavan ympäristön edistämisessä kaikille jäsenille.
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7. Valmentajan rooli raportoinnissa

Valmentajilla on tärkeä rooli, kun on kyse osallistujien syrjinnästä ja sen ehkäisystä. Ensinnäkin 
se, miten valmentajat ilmaisevat ja käyttäytyvät sekä kommunikoivat osallistujien kanssa ja 
johtavat harjoituksia, vaikuttaa urheiluharjoitusten kulttuuriin. Fair Coaching -filosofiassa 
korostetaan iän, sukupuolen ja kykyjen mukaista myönteistä viestintää, kannustusta, kehuja 
ja palautetta sekä monimuotoisuuden kunnioittamista ja kaikkien osallistujien yhteenkuulu-
vuuden tunteen edistämistä. Tällaisen myönteisen kulttuurin luominen voi usein viestiä osal-
listujille, onko syrjivälle ja sopimattomalle käytökselle tilaa. On myös syrjintätapauksia, joihin 
valmentajat eivät voi vaikuttaa, mutta joiden ymmärtäminen, havaitseminen ja käsittely on 
valmentajien kannalta tärkeää. Jotta tämä onnistuisi tehokkaasti, valmentajien olisi ymmärr-
ettävä, miksi syrjintää esiintyy ja millaisia esteitä ja realiteetteja eri ihmiset kohtaavat tiettyjen 
ristikkäisten ominaisuuksien perusteella. 
Vinkkejä valmentajille - tarvitseeko meidän miettiä tällaisia yksityiskohtia? 

• LGBTQ+ osallistava kieli
• Sukupuolisensitiivisyys
• yms
 

Kun on kyse syrjinnän raportointistrategiasta, valmentajilla on omat erityiset vaiheensa siitä, 
mitä tehdä. Koska valmentajilla on suora yhteys osallistujiin, he ovat usein ensimmäisiä, jotka 
reagoivat tapauksiin, väitteisiin tai huolenaiheisiin. 

Esimerkki valmentajien tarkistuslistasta syrjintätapauksen, väitteen tai huolenaiheen yhtey-
dessä voisi olla seuraava:      

• Kuuntele kyseistä osallistujaa/osallistujia. 
• Ilmoita asiasta esihenkilöllesi. 
• Ilmoita asiasta organisaation syrjintäasioiden yhteyshenkilölle.
• Ilmoita asiasta järjestön puheenjohtajalle. 
• Kirjaa tiedot tarkasti ja täytä ilmoituslomake. 
• Ota yhteyttä uhriin ja hänen perheeseensä ja kerro heille toteutettavista toimista. 
• Varmista, että kaikki tiedot pidetään luottamuksellisina.
 

Muista! Valmentajat eivät ole vastuussa siitä, että väärinkäytösilmoitusten yhtey-
dessä selvitetään, onko kyseessä väärinkäytös. Tämä on sen henkilön tehtävä, 
joka on nimetty tutkimaan huolenaiheita. Valmentajien tulisi olla tietoisia siitä, 
että monissa maissa on olemassa pakollisia vaatimuksia, jotka velvoittavat heidät 
ilmoittamaan lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten väitettyä hy-
väksikäyttöä koskevista huolenaiheista poliisille ja sosiaaliviranomaisille, ja niiden 
laiminlyönti voi johtaa syytteeseenpanoon. Jos lapsi tai haavoittuvassa asemassa 
oleva aikuinen on välittömässä vaarassa saada vakavaa vahinkoa, huolenaiheista 
on ilmoitettava poliisille ja/tai sosiaaliviranomaisille. 
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8. Lisätietoja

FIFA Guardians 

https://rm.coe.int/pss-description-practice-a3-the-netherlands-a-toolkit-for-the-preven-ti/1680770fd9 

https://www.sportengland.org/guidance-and-support/safeguarding 

https://www.thefa.com/football-rules-governance/inclusion-and-anti-discrimination/reporting-discri-
mination

https://fundacion.fcbarcelona.es/sistema-de-proteccion-de-la-infancia-cas

https://www.sport-for-development.com/tools?id=265#cat265 

https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Implementation-Guide-for-or-
ganisations-who-work-with-children-A5-version-re.pdf

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/20211006_ausc_safeguarding_book-
let_eng.pdf

https://www.unicef-irc.org/publications/588-protecting-children-from-violence-in-sport.html

https://www.sporthumanrights.org/media/u5nhkdhw/toolkit-fifa-guardians.pdf

SAVE Sport Abuse and Violence Elimination: https://www.assistitaly.eu/save/ 

Whistleblower-raportointityökalu, Suomen Palloliitto https://www.palloliitto.fi/harrastaminen/turvalli-
nen-harrastaminen/whistleblower

Et ole yksin, Väestöliitto
https://www.etoleyksin.fi/haluatko-jutella/

ILMO, Suomen urheilun eettinen keskus
https://ilmo.suek.fi/

Kuvakaappauksia Fair Coaching -projektin tuottamista aineistoista:
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TAPAUSTUTKIMUKSET

1. Kick it out: https://www.kickitout.org/
2. Club respect- AU : https://clubrespect.org.au/tackle-common-issues/discrimina-

tion/
3. The FA reporting discrimination: https://www.thefa.com/football-rules-gover-

nance/inclusion-and-anti-discrimination/reporting-discrimination
4. NCAA: https://www.ncaa.org/sports/2014/11/5/mind-body-and-sport-haras-

sment-and-discrimination-lgbtq-student-athletes.aspx
5. https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/PlayToWin-FINAL.pdf

Australian urheilu  
Meillä kaikilla on oikeus tulla kohdelluiksi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti urheilua pela-
tessamme, valmentaessamme, tuomaroidessamme ja hallinnoidessamme.
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


