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OMAT AJATUKSET

- Itselläni 15-vuoden työkokemus Poliisihallinnosta
- Tehnyt lähipoliisityötä nuorten kanssa

- Neljä viimeisintä vuotta kahdessa eri seurassa toiminnanjohtajana

- Epäasiallisen käyttäytymisen kriteerit täyttäviä tapauksia on ollut neljän vuoden aikana 6 
kpl
- 2 kpl vakavampia tapauksia – toisesta tekijä tuomittu Käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen
- 4 kpl tapauksia, joissa joukkueen oma selvitys asiasta ei ole ollut riittävä vaan prosessi vedetty läpi seuravetoisesti
- Tapauksissa on ollut kyse seksuaalisesta hyväksikäytöstä, rasistisesta käyttäytymisestä, kiusaamisesta tai häirinnästä sosiaalisessa 

mediassa

Omiin kokemuksiini pohjautuen pystyn kohtalaisella varmuudella 
todeta, että epäasiallisen käyttäytymisen kriteerit täyttäviä tapauksia 

tapahtuu jokaisessa seurassa vuosittain. Kuinka moneen reagoidaan tai 
osataan reagoida on hyvä kysymys! 



MITÄ VOIMME TEHDÄ ENNÄLTÄEHKÄISEVÄSTI?

- Rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002/504)
- Hyvä lähtökohta on, että rikostaustaote vaaditaan kaikilta joukkueen/seuran toimihenkilöiltä

- Ohjeistukset
- toimintatavat turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi
- Ohjeistukset kiusaamis- ja häirintätapausten käsittelyyn

- Koulutukset ja tiedon lisääminen
- Väestöliiton Et Ole yksin verkkokurssi - Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua 

epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan.  todistus suorittamisesta
- Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024  sitoutuminen osaksi työsopimusta

- Kyselyt
- Pelaajakyselyiden yhteydessä

- Anonyymi linkki esim. seuran verkkosivuilla epäasiallisesta käytöksestä ilmoittamiseen

- Nimeä seurasta yhteyshenkilö tämänkaltaisia tapauksia varten

Seuroilla tulisi olla selkeät ohjeistukset ja toimintaperiaatteet kohdatessaan epäasiallisen 
käyttäytymisen kriteerit täyttävää toimintaa.

Puutu rohkeasti ja määrätietoisesti – apua vaikeiden asioiden käsittelyyn löytyy.



ESIMERKKITAPAUS

Seuralle tulleen ilmoituksen mukaan oli syytä epäillä valmentajan käyttäytyneen sopimattomasti 
sosiaalisessa mediassa pelaajia kohtaan.

- Kerää faktat

- Täyttääkö rikoksen tunnusmerkistön (syytä epäillä kynnys) vai selvitämmekö asiaa seurassa?
- konsultoi Poliisi / muu viranomainen
- Huom. Lajiliiton kurinpito

- Puhuta asianosaiset
- Kirjaa ylös – muista alaikäisten huoltajat

- Epäillyn siirtäminen sivuun tutkinnan ajaksi
- Onko tarvetta?

- Viestintä asianosaiset / vanhemmat
- Mitä tiedetään? miten edetään? Miten joukkueen toiminta jatkuu?
- Ammattilaisten hyödyntäminen?

- Asian käsittely johtokunta/hallitus tasolla

- Päätös asialle ja tiedotus
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