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1. Turvallisuus ja koskemattomuus 

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. 

 

 

2. Häirintä 

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 

 

 

3. Seuran vastuuhenkilö alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä 

Yhteyshenkilöt ovat: 

Markus Alatalo 

0406815140 

markus.alatalo@elisanet.fi 

 

Aili Laakso 

0405224326 

aili.laakso@fimnet.fi 

 

Ulla Juselius 

0503453373 

ulla.juselius@gmail.com 

 

JOS KOHTAAT SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ TAI ASIATONTA KÄYTTÄYTYMISTÄ 

ILMOITA ASIASTA YHTEYSHENKILÖILLE. YHTEYSHENKILÖ VIE ASIAN SEURAN HALLITUKSEEN. JOS EPÄILET 

RIKOSTA NIIN OTA YHTEYTTÄ VIRANOMAISIIN. 
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4. Toimenpiteet ja käytännöt ennaltaehkäisyyn 

- Tarkastetaan toimijoiden rikostaustat kauden alussa 

- Tämän toimintaohjeen läpikäyminen uusien toimijoiden perehdytyksessä 

- Varmistetaan, että lapset ja nuoret tietävät, mitä tehdä ja keneen voi olla yhteydessä, jos tuntevat 

oman turvallisuutensa uhatuksi 

- Tiedotetaan vanhempia tämän ohjeistuksen olemassaolosta 

- Lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä 

- Suosimme tiimityötä. Pyrimme seurassamme siihen, että jokaisessa harjoitusryhmässä on mukana 

aina vähintään kaksi aikuista. 

 

5. Toimintamalli kun häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjä tai tapauksia on 

ilmaantunut 

1. Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Niihin suhtaudutaan AINA vakavasti. 

Pieneenkin epäilyyn asiattomasta käytöksestä tai toiminnasta puututaan välittömästi 

2. Otetaan välittömästi yhteyttä osapuoliin ja lapsen tai nuoren vanhempiin. 

3. Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos eli 

rikoslaissa mainittu teko, otetaan viipymättä yhteyttä poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. 

Olemme 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. 

4. Kuullaan huolellisesti kaikkia osapuolia tapahtuneesta; mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin 

vanhempia. 

5. Käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita: Hämeenlinnan sosiaalitoimi, perheneuvola, Sexpo-säätiö, 

Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus 

6. Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. 

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

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

8. 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. 

9. Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. 

10. Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee 

organisaatiossa ja miten yhdistys on reagoinut asiaan, esimerkiksi tehnyt ilmoituksen 

lastensuojeluun tai poliisille. Ulospäin viestittäessä huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että 

tekijän oikeusturvasta. 
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6. Tarpeellisia yhteystietoja 

1. Kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys sosiaalityöntekijään hätäkeskuksen (112) kautta 

2. Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 03-621 7100 (24/7) 

3. Sexpo-säätiö, https://sexpo.fi/neuvonta/  Neuvontapuhelin 050 539 6544 

4. Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus https://www.hyvakysymys.fi/nuoret 

5. Rikosuhripäivystys 116 006 

 

https://www.hyvakysymys.fi/nuoret

