
PALLOKISSAT KUOPIO RY     1/2016 

Lasten turvallisuutta edistäviä toimintaohje 

Pallokissat Kuopio ry sitoutuu lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin.  

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että 

- lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat 

- lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan 

-  lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan 

-  lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden                

käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. 

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen avulla 

                          -  edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä 

                          -  tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä 

                          -  vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan. 

Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita alaikäisten koskemattomuudelle 

Lapsille ja nuorille järjestettävässä vapaaehtoistoiminnassa on tavoitteena päihteetön, väkivallaton ja 

turvallinen ympäristö. Kuitenkin, kuten muutenkin yhteiskunnassa, lapset ja nuoret voivat myös 

vapaaehtoistoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle. Tässä kappaleessa kuvataan vapaaehtoisten 

rikostaustan selvittämistä koskevan lain tavoitteita myötäillen, mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä 

ja hyväksikäytöllä. 

Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus 

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: 

•  nimittely 

•  sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 

•  vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 

•  seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu 

•  puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet 

•  halventavat ja seksistiset vitsit 

•  toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat kutsut 

•  seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen 

Häirintä, syrjintä ja hyväksikäyttö ovat vallan väärinkäyttöä. Vapaaehtoisena toimivan aikuisen suhde 

lapseen tai nuoreen on useimmiten valtasuhde. Aikuisen tulee pitäytyä flirtistä ja sukupuolisuuteen 

kohdistuvista kommenteista, jotka eivät ole hyvien käytöstapojen mukaisia ja joilla voi olla vahingollisia 

seurauksia lapsen ja nuoren kehitykselle. 



 

Häirintää voi tapahtua myös lasten ja nuorten välisissä suhteissa. Huonoa käytöstä on esimerkiksi 

panettelu, ”huorittelu”, ”homottelu” tai muu loukkaava nimittely. Aikuisen kasvatustehtävään kuuluu 

näihin tilanteisiin puuttuminen. Lasten ja nuorten rajat ovat aikuisen vastuulla. Puuttumattomuus tulkitaan 

usein äänettömäksi hyväksymiseksi, vaikka se olisikin aikuisen neuvottomuutta tai pelkoa. Se, mikä koetaan 

häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, vuorovaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Ratkaisevaa on 

silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Jos hän tuntee tulleensa häirityksi, asia tulee ottaa vakavasti. 

Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. 

Lapsi tai nuori ei tiedä, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat, eikä hän välttämättä uskalla vastustaa 

vieraan ihmisen auktoriteettia. Lapselta tai nuorelta ei siis voida edellyttää, että hän osaa tai uskaltaa 

ilmaista pitävänsä aikuisen käyttäytymistä loukkaavana tai vastenmielisenä. Ei voida myöskään olettaa, että 

lapsi pystyisi kieltämään häiritsevän käyttäytymisen. Seksuaalisuus voi olla häpeän, loukkauksen, 

haavoittuvuuden ja hämmennyksen aluetta. Siksi seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut lapsi ei 

välttämättä puhu kokemuksistaan eikä kerro niistä myöhemminkään, edes kysyttäessä. On ensiarvoisen 

tärkeää, että toiminnassa mukana olevat aikuiset tiedostavat mahdolliset ongelmat ja puuttuvat ajoissa 

tilanteisiin, joissa häirintää tai muuta epätervettä vallankäyttöä on aihetta epäillä. Avoin ja jatkuva, ketään 

syyttelemätön keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita. 

Toimintaohjeet Pallokissat Kuopio ry:ssä 

1) Pallokissat Kuopio ry;n valmennuspäällikkö haastattelee uudet toimintaan (1.5.2014 jälkeen 

mukaan tulleiden) tulevat valmentajat ja käy läpi Pallokissojen  Lasten turvallisuutta edistävän 

ohjeistuksen. Valmentajilta pyydetään suostumus rikostaustan selvittämiseen. 

2) Joukkueiden vanhempainpalavereissa käydään läpi Lasten turvallisuutta edistävä ohjeistus.  

3) Pallokissat Kuopio ry;n vastuuhenkilö (puheenjohtaja) tarkistaa rikosrekisterilomakkeen, sekä 

merkitsee henkilön henkilötietoihin vapaaehtoisen nimen, otteen tarkistamisen päiväyksen ja 

otteen päiväyksen – rekisteriinsä. Tämän jälkeen ote toimitetaan vapaaehtoiselle tai hävitetään. 

Puheenjohtaja on vaitiolovelvollinen otteen sisällöstä. Jos otteesta käy ilmi, että vapaaehtoinen on 

syyllistynyt johonkin rikosrekisteriotteessa merkittyihin rikoksiin, ei vapaaehtoista hyväksytä 

tehtävään. Tietoja ei saa ilmaista sen jälkeenkään, kun henkilö ei enää ole siinä tehtävässä, jossa 

hän on tiedon saanut. Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta voi seurata rikoslain mukainen 

rangaistus. 

 

4) Suositaan tiimityötä, kun toimitaan alaikäisten kanssa. Pyritään siihen, että ryhmässä on aina 

vähintään kaksi aikuista, esimerkiksi ohjaamassa harrasteryhmiä, pelimatkoilla huoltajina. 

5) Toimintaohje on luettavissa seuran sivuilta 

 

 

 

 

 



Toimintaohje, kun häirintää tapahtuu 

a) Varmistetaan, että toiminnassa mukana olevat ovat tietoisia häirintäepäilyjen ja 

-tapausten varalle luoduista käytännöistä. Ikävissäkin tapauksissa on helpompi 

edetä, kun toimintatavat on yhteisesti sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa. On erittäin 

tärkeää, että lapset ja nuoret tietävät, keneen he voivat olla yhteydessä. 

b) Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Niihin tulee aina suhtautua 

vakavasti. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan vakava epäily hyväksikäytöstä, vaan 

pikemminkin huoli siitä, että aikuisen tai nuoren käyttäytyminen alkaa liukua väärään 

suuntaan, siihen tulee puuttua. Toiminnanjärjestäjän tulee olla yhteydessä osapuoliin 

ja lapsen tai nuoren vanhempiin. Kun puhutaan sukupuolisesta häirinnästä, puhutaan 

usein sellaisista tilanteista, joissa ei ole kysymys rikoksesta, vaan asiattomasta 

käytöksestä. 

c) Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on 

rikos eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä poliisiin ja 

lastensuojeluviranomaiseen. 

Toiminnanjärjestäjän tulee olla yhteydessä myös lapsen tai nuoren 

vanhempiin. Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua 

syytä epäillä, että lapseen on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi 

selvittää, onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. 

d) Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilannetta ei kannata hoitaa yksin, 

vaan keskustella heti neuvoa antavan vaitiolovelvollisen ammattiasiantuntijan kanssa. 

Mahdollisia asiantuntijatahoja ovat kunnan perheneuvola, Sexpo-säätiö, Väestöliiton Nuorten 

seksuaaliterveyden osaamiskeskus ja Raiskauskriisikeskus Tukinainen. 

e) Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. 

Huolehditaan, että mahdollinen häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku. Mikäli aikuisen käyttäytyminen 

alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi tämän kanssa välittömästi.  

Mikäli nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan heti. Jos kyseessä on 

vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen 

katkaistaan, kunnes asia on selvitetty. Jos lapsen tai nuoren vanhemmat eivät ole tietoisia tilanteesta, 

heihin otetaan yhteyttä. Jos teko tai sen yritys täyttää rikoslain kuvauksen, ollaan viipymättä 

yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. 

f) Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. Varmistetaan, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, 

uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta. Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet 

tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee toiminnan järjestäjän organisaatiossa ja miten 

toiminnan järjestäjä on reagoinut asiaan, esimerkiksi tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. 

Ulospäin viestittäessä huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta. 

 

 



Oikeusrekisterikeskus merkitsee rikosrekisteriotteelle tiedot seuraavista rikoksista: 

• Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos) 

* Seksuaalirikos 

* Henkirikos (tappo, murha, surma) 

* Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa 

* Törkeä pahoinpitely 

* Törkeä ryöstö 

*  Huumausainerikos 

Toiminnan järjestäjä voi saada vapaaehtoista koskevan rikosrekisteriotteen vain, jos vapaaehtoinen 

on antanut kirjallisen suostumuksensa otteen hakemiseen. Suostumuksen voi ilmoittaa 

Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla olevalla hakemuslomakkeella tai erillisellä asiakirjalla (ks. 

malliasiakirja, liite 1), joka liitetään rikosrekisteriotehakemukseen. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, 

että vapaaehtoiselle on kerrottu: 

a) mitä tarkoitusta varten rikosrekisteriotetta pyydetään 

b) mitä tietoja rikosrekisteriotteeseen merkitään 

c) miten rikosrekisteriotetta ja siinä olevia tietoja käsitellään 

d) toiminnan järjestäjän velvollisuudesta luovuttaa rikosrekisteriote vapaaehtoiselle 

e) jos otetta hakee vapaaehtoistoiminnan järjestäjän toimeksiannosta toinen yhdistys 

Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan, jos kysymyksessä on tehtävä, johon 

kuuluu: 

1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta 

yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja 

2. henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa ja 

3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista 

koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä toimintaa 

koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen 

koskemattomuus. 

Lisäksi edellytetään, että: 

a) toiminnan järjestäjällä on käytössään toimintaansa koskeva ohje tai menettelytapa, jolla turvataan 

lasten henkilökohtainen koskemattomuus ja 

b) toiminnan järjestäjä on ennalta arvioinut, mitkä ovat sellaisia vapaaehtoistehtäviä, joihin valittavan 

vapaaehtoisen rikostausta on syytä selvittää. 

Vapaaehtoisen rikostausta voidaan selvittää silloin, kun hänelle on tarkoitus antaa ensimmäistä kertaa 

jokin tietty, etukäteen yksilöity tehtävä ja silloin, kun henkilön tehtävänkuva on muotoutumassa 

sellaiseksi, että se täyttää edellä luetellut edellytykset. Rikosrekisteriote voidaan pyytää vain niistä 



vapaaehtoisista, jotka ovat tulleet mukaan toimintaan 1.5.2014 tai tämän jälkeen tai joiden 

tehtävänkuva 1.5.2014 jälkeen muuttuu sellaiseksi, että otteen pyytäminen on lain mukaista. 

Toiminnan järjestäjä voi selvittää myös alaikäisen, 15 vuotta täyttäneen vapaaehtoisen rikostaustan. 

Toiminnan järjestäjä voi pyytää rikosrekisteriotteen vapaaehtoiselta jo siinä vaiheessa, kun häntä 

valitaan koulutukseen tai valmennukseen, joka on tehtävän hoitamisen edellytyksenä. Jos koulutuksen 

tai valmennuksen suorittamisen ja vapaaehtoistehtävän aloittamisen välinen aika on pitkä, toiminnan 

järjestäjä voi oman harkintansa mukaan selvittää vapaaehtoisen rikostaustan uudelleen. Ei kuitenkaan 

silloin, jos edellinen ote on annettu alle 6 kuukautta aiemmin. Rikostaustaotteella ei ole säädettyä 

voimassaoloaikaa. Uusien otteiden pyytämisessä tulee käyttää harkintaa. Kun toiminnan järjestäjä 

hakee vapaaehtoista laissa tarkoitettuihin tehtäviin, sen on ilmoitettava, että vapaaehtoisen rikostausta 

on tarkoitus selvittää. 

 

 


