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• Tilannekohtaisiin toimintamalleihin kuuluvat ennakkoon määritetyt säännöt ja 

sanktiot, käytännöt valitusten ja julkitulojen suhteen sekä resurssien varaaminen 

etukäteen. Ennakkoon määritetyt säännöt ja sanktiot ovat kiusaamis- tai 

häirintätapausten sattuessa olennaisia. Kun seura tai järjestö on etukäteen 

määrittänyt sen, mitä seuraamuksia epäasiallisesta käyttäytymisestä seuraa, on sen 

toiminta tapausten ilmetessä huomattavasti johdonmukaisempaa.

• Sanktiot puolestaan toimivat pelotteena mahdollisille tekijöille. Vakavimmissa 

tapauksissa sanktiointi tapahtuu lajijärjestöissä tai viranomaistahoissa saakka. 

Käytännöt valitusten suhteen tarkoittavat sitä, miten epäasiallisesta käytöksestä 

voidaan raportoida ja sitä, miten tämän jälkeen toimitaan. Seuraavat esimerkit on 

sovellettu urheilun pariin soveltuvaksi alun perin Salmivallin (2016, 49–50) 

muotoilemasta, koulukiusaamisen vastaisesta toimintamallista: 



Miten valmentajan, urheilijan, vanhemman tai muun toimihenkilön tulee 

toimia saatuaan tietoonsa tai joutuessaan itse häirityksi tai kiusatuksi?

• Esimerkiksi: 

• Saadessaan tietää epäasiallisesta käytöksestä urheilija tai vanhempi ottaa yhteyttä 

valmentajaan tai tämän esimiehiin, kuten seuran toiminnanjohtajaan. Selkeintä 

olisi, jos seuralla tai järjestöllä olisi etukäteen määritelty vastuuhenkilö, jonka 

puoleen käännytään tapausten ilmetessä. Vakavimmissa tapauksissa on syytä ottaa 

yhteyttä suoraan viranomaisiin.



Miten tapausta aletaan selvittää?

• Esimerkiksi: 

• Nimetyt vastuuhenkilöt tai -henkilö hankkii tietoa tapauksesta häirinnän tai 

kiusaamisen kohteeksi joutuneelta sekä sivullisia urheilijoilta, valmentajilta ja 

toimihenkilöiltä. Tilanne ratkaistaan yhteistyössä eri osapuolten kesken tai 

tarvittaessa viedään asiaa eteenpäin. Jos kyseessä on työntekijäasia, vastuu hänen 

sanktioinnistaan on esimiehellä.



•Missä vaiheessa seuranta tapahtuu ja miten?

• Esimerkiksi: 

• Viikon kuluttua selvittämiskeskusteluista vastuuhenkilöt palaavat asiaan ja 

järjestävät eurantakeskustelut asianosaisten kanssa.



• Esimerkiksi: Jos tilanne ei ole muuttunut, otetaan käyttöön sovittu seuraamus, 

asiasta ilmoitetaan tekijän vanhemmille tai esimiehelle. Vanhemmat voidaan 

kutsua paikan päälle palaveriin.

Miten toimitaan, jos seuranta osoittaa epäasiallisen käytöksen 

jatkuvan edelleen? 



Miten häirintä- tai kiusaamistapauksien ilmitulemista seuroissa ja 

järjestöissä edistetään? Miten tapauksista kertominen tehdään urheilijoille 

helpommaksi? 

• Esimerkiksi: 

• Seuroissa järjestetään jokaisen kauden alussa nimetön kysely urheilijoille, seuran 

tiloissa on nimetön postilaatikko, johon voi jättää epäasiallista käyttäytymistä 

koskevia viestejä. Kerrotaan Väestöliiton ylläpitämästä Et ole yksin -palvelusta. 

Lisäksi urheilijoita rohkaistaan kertomaan kaltoinkohtelustaan seuran 

vastuuhenkilöille tai valmentajille.

• Olennaisia tekijöitä tässä yhteydessä ovat nimetyt vastuuhenkilöt ja 

mahdollisimman matalakynnyksiset ilmianto- ja valitusmahdollisuudet.



Lopuksi

• Näiden esimerkkien lisäksi seurat ja järjestöt voivat kehittää myös omia tapoja 

toimia kiusaamis- ja häirintätilanteissa.

• Julkitulot puolestaan tarkoittavat näiden asioiden tuomista yleiseen tietoisuuteen. 

Tällöin puhutaan yleensä vakavammista tapauksista ja mahdollisesti 

kriisiviestinnästä. Hyviä ohjeita häirintä- ja kiusaamistilanteisiin sekä etenkin siihen, 

miten niistä voidaan tiedottaa ja viestiä löytyy esimerkiksi Olympiakomitean (2017) 

Lupa välittää – lupa puuttua  -julkaisusta. Kiusaamis- ja häirintätapauksia varten on 

myös tärkeää varata resursseja etukäteen, sillä

• haastavimpien tapausten selvittely voi viedä aikaa ja vaatia resursseja nopeallakin 

aikataululla.


