
 

 

 

Ohjeet valmentajalle seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn 
urheiluseuroissa  
  

Voit käyttää tätä ohjetta, kun haluat ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää ryhmässäsi 

tai joukkueessasi. Nämä askeleet on hyvä käydä läpi myös, jos ryhmässä on esiintynyt 

seksuaalista häirintää.  

  

1. Kertaa ryhmän tai joukkueen käyttäytymissäännöt  

Jokainen kausi kannattaa aloittaa siten, että mietitte yhdessä käyttäytymissäännöt. Kerro, millainen 

käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää. Muistuta myös, että seksuaalista häirintää ei hyväksytä.  

  

2. Anna urheilijoille tietoa seksuaalisesta häirinnästä  

Käsittele seksuaalista häirintää koko joukkueen tai ryhmän kesken. Kerro, mitä on seksuaalinen 

häirintä, ja mitkä ovat häirinnän vaikutukset. Kerro myös, miten urheilijat voivat puuttua 

häirintätilanteisiin.  

 

Mitä on seksuaalinen häirintä?  

• Seksuaalinen häirintä on ei–toivottua käytöstä, joka loukkaa toisen seksuaalista 

itsemääräämisoikeutta tai koskemattomuutta.  

• Seksuaalisen häirinnän kohteeksi voi joutua kuka tahansa sukupuolesta riippumatta.  

• Seksuaalisella häirinnällä luodaan usein uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  

• Seksuaalista häirintää esiintyy kaikissa urheilulajeissa ja kaikilla tasoilla.  

 

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi  

• epäasialliset seksuaaliset puheet, kuten vitsi, vartalon tai yksityiselämän kommentointi  

• seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, kuten itsetyydytystä tai yhdyntää kuvaavat 

eleet  

• seksuaaliset viestit sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp- ja Snapchat-viestit, 

tekstiviestit, sähköpostit tai puhelinsoitot  

• ehdotukset tai vaatimukset, jotka liittyvät yhdyntään tai muihin seksuaalisiin tekoihin.  

  



 

 

Yllä mainitut esimerkit ovat rikoksia, jos ne kohdistuvat alle 16– vuotiaaseen. Rikoksen tunnusmerkit 

voivat täyttyvät myös, jos henkilö koskee ilman lupaa toisen henkilön intiimialueelle riippumatta siitä, 

minkä ikäinen kohde on.  

Keskustelujen lisäksi voit käydä läpi  Et ole yksin– hankkeen nettisivuilta löytyvän visan yhdessä 

nuorten kanssa. Visan avulla on helppo pohtia seksuaaliseen häirintään liittyviä teemoja.  

  

  

3. Mitä seksuaalisesta häirinnästä voi seurata?  
 

Häirinnän tekijä  

• Seura tekee kurinpidolliset toimenpiteet.   

• Häirinnässä voi olla kyse rikoksesta. Silloin poliisi tutkii asiaa, esimerkiksi pahoinpitelynä 

tai seksuaalisena hyväksikäyttönä.  

• Poliisi kuulustelee epäiltyä häirinnän tekijää.  

• Kun teko tulee ilmi, häirinnän tekijä kokee usein häpeän ja syyllisyyden tunteita sekä 

ulkopuolisuuden tunnetta.  

 

Häirinnän kohde  

• Tapahtuneen jälkeen häirinnän kohde kokee usein muun muassa pelkoa ja häpeää.   

• Hänen on vaikea luottaa muihin ihmisiin, jolloin hän kokee itsensä ulkopuoliseksi.  

• Hänen on vaikea osallistua harjoituksiin.  

 

Ryhmä tai joukkue  

• Jos ryhmässä tai joukkueessa mielipiteet tapahtuneesta jakautuvat kahtia, silloin 

ryhmän tai joukkueen yhtenäisyys kärsii.  

• Urheilijoiden poissaolot harjoituksista lisääntyvät.  

• Muut urheilijat kokevat syyllisyyttä tai pahaa oloa siitä, etteivät he osanneet auttaa 

uhria.  

• Muut urheilijat saattavat pelätä, että seksuaalinen häirintä kohdistuu jatkossa myös 

heihin.  

 

 

 

  

 



 

 

 

4. Kerro urheilijoille, miten he voivat puuttua näkemäänsä tai kokemaansa 

häirintään  

Seuraavaksi kerromme, millä tavoin urheilijat voivat puuttua näkemäänsä ja kokemaansa 

seksuaaliseen häirintään. Käy läpi nämä konkreettiset tavat urheilijoiden kanssa.   

Kannusta urheilijoita kertomaan, jos he näkevät tai kokevat seksuaalista häirintää. Kerro heille, 

kenelle he voivat kertoa asiasta.  

 

Tapa 1: Jos näet seksuaalista häirintää, puhu häiritsijälle ja kerro aikuiselle  

Jos näet seksuaalista häirintää, puhu häiritsijälle. Voit sanoa esimerkiksi  

• Tuo ei ole ok.  

• Ymmärrätkö, että se, mitä teet tai sanot on tosi loukkaavaa?  

• Kenellekään ei saa puhua noin.  

 

Tapa 2: Keskeytä tilanne, auta häirinnän kohdetta poistumaan paikalta ja kerro aikuiselle  

• Sano häiritsijälle ja muille sivusta seuraajille, että et hyväksy seksuaalista häirintää. 

Kannusta muita lähtemään pois ja kertomaan valmentajalle tapahtuneesta.  

• Älä seuraa sivusta seksuaalista häirintää tai naura sille. Jos häiritsijän kohtaaminen ei 

tunnu sinusta turvalliselta, poistu paikalta ja kerro aikuiselle, mitä olet nähnyt.  

• Kannusta seksuaalisen häirinnän kohdetta poistumaan paikalta. Kysy häneltä, haluaako 

hän tulla mukaasi. Voit myös pyytää muita olemaan tukenasi.  

o ”Hei, XX minulla on sinulle asiaa. Voitko tulla minun mukaani?”  

o ”Tuo ei ole mielestäni kivaa. Mennään pois ja pyydetään XX meidän 

mukaan.”   

 

Tapa 3: Puhu häirinnän kohteelle kahden kesken ja kerro aikuiselle  

• Kerro häiritylle, että voitte kertoa yhdessä tapahtuneesta valmentajalle tai muulle 

aikuiselle.  

• Sano häiritylle, että seksuaalinen häirintä ei ole hänen vikansa.  

 

Tapa 4: Kerro valmentajalle tai muulle luotettavalle aikuiselle   

• Muista, että aikuisella on aina vastuu puuttua seksuaaliseen häirintään.  

 

 

  



 

 

Mitä voit tehdä, jos kohtaat itse seksuaalista häirintää  

• Sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta.  

• Sano häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on epämiellyttävää, ja että hänen pitää 

lopettaa.  

• Älä syytä häirinnästä itseäsi, vaikka et pystyisi puolustautumaan. Kerro häirinnästä 

luotettavalle aikuiselle ja vaadi, että asialle tehdään jotain.  

  

5.Valmentajana voit luoda seksuaalisen häirinnän vastaista ilmapiiriä  
• Vältä stereotyyppisiä kuvauksia sukupuolesta, kuten ”tyttöjen tai poikien lajit” tai 

”heittää palloa kuin tyttö”.  

• Puhu sukupuolineutraalisti, esimerkiksi ”voitte pyytää perhettä, ystäviä ja kumppaneita 

katsomaan esitystä, kilpailua tai ottelua.”  

• Kysy lapselta tai nuorelta lupa, kun kosket häneen. Kerro, miksi kosket esimerkiksi 

avustaessa.  

• Puutu aina loukkaavaan kielenkäyttöön, joka koskee sukupuolta tai seksuaalisuutta.  

• Älä kysele tai vitsaile urheilijoiden intiimielämästä.  

• Älä kommentoi seksuaalisesti tai kerro seksuaalissävytteisiä vitsejä.  

• Luo avoin ilmapiiri. Kerro, että urheilijat voivat aina kertoa kokemastaan häirinnästä 

luottamuksellisesti sinulle.  

• Puhu urheilijoista aina kunnioittavasti. Älä esineellistää urheilijoita tai kommentoi 

heidän painoaan, lihaksiaan tai murrosiän kehitystä tai kehittymättömyyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lähteet: Ei meidän koulussa. http://www.eimeidankoulussa.fi/ 
https://www.ouka.fi/documents/64277/104164/Seksuaalinen_hairinta.pdf/725a79ad-78ff-49b5-8285-
909bce86a5b4 Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport IOC Toolkit for IFs and NOCs  

 


