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Tausta
Haluamme, että kaikki aktiiviset, valmentajat ja vapaaehtoistoimintaan osallistuvat ihmiset
tuntevat olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi seuraamme. Se on sopusoinnussa arvojemme iloa,
kunnioitusta, toveruutta ja reilua peliä kanssa. Nämä arvot ovat myös YK: n lapsen oikeuksien
yleissopimuksen (ote ks. Liite 1) ja Suomen lainsäädännön (seksuaalirikoksista annettu laki)
perusta.
Käytäntö ja toimintasuunnitelma on suunniteltu ensisijaisesti vastaamaan aikuisten ja lasten
välistä seksuaalista häirintää, mutta toimii myös käytäntönä aikuisten ja aktiivisten pelaajien
väliselle mahdolliselle häirinnälle.
Käytäntö antaa ohjeita aktiivisille pelaajille ja johtajille, jotta voidaan ymmärtää paremmin, mitä
seksuaalinen häirintä todella tarkoittaa. Tällä käytännöllä ja toimintasuunnitelmalla toivomme
torjuvan kaikenlaista seksuaalista häirintää seurassa ja sen toiminnassa.

IF Puckenin käytäntö
IF Pucken ei siedä seksuaalista häirintää.
Seksuaaliseen häirintään voi liittyä monia erityyppisiä sopimattomia käytöksiä. Tähän voi kuulua
kosketuksia, kopelointeja, vitsejä, ehdotuksia, ilmeitä, jargonta tai seksuaalisesti vihjailevia kuvia.
Tämä sisältää myös kommentteja ja kuvia sosiaalisessa mediassa, kuten Snapchat tai Facebook.
Seksuaalinen häirintä voi johtaa poliisi ilmoituksiin ja syytteeseenpanoon.

IF Pucken sitoutuu:
•

Tutkimaan jokainen epäilty tapaus ja kuulla kaikki asianosaiset, että uhri saa tarvitsemansa
tuen seuralta ja että ahdistettu henkilö saa asianmukaisen seuraamuksen.

•

Epäillyistä alaikäisiin kohdistuvista seksirikoksista ilmoitetaan poliisille ja lastensuojelulle.

Seuraamukset
Seksuaalisesta häirinnästä tuomittu tai ei saa toimia seurassa johtajana.
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Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
•

•
•
•
•
•

IF Pucken esittää tämän käytännön vuosittain vanhempien kokousten, kausien alkamisen,
koulutuksen yhteydessä sekä seuran uusille jäsenille. Käytäntö on myös oltava eisllä seuran
verkkosivustolla.
Vuosittainen läpikäynti olemassa olevien johtajien kanssa missä käytäntö käydään läpi ja
keskustellaan siitä, miten toimia.
Serualla on kaksi vastuuhenkilöä, joista toinen on hallituksen jäseniä, jotka vastaavat
seksuaaliseen häirintään liittyvistä asioista.
Ainakin yhdellä näistä henkilöistä ei tule olla johtavassa roolissa (valmentaja,
ryhmänjohtaja, materiaalipäällikkö) seurassa.
Seura ei tällä hetkellä vaadi uusia johtajia esittämään otetta rikosrekisteristä, mutta
vaaditaan kirjallinen vakuutus.
Kaikkien johtajien (valmentajien, joukkuejohtajien ja materiaalijohtajien) on
allekirjoitettava ennen jokaista uutta kautta vakuutuksen siitä, että he ovat ottaneet osaa
tästä käytännöstä ja että he vakuuttavat, ettei heitä ole tuomittu seksuaalirikoksista tai
tutkimuksen alla seksuaalirikoksista. Katso liite 2.

Vastuuhenkilöt
Seuran vastuuhenkilöt koostuvat hallituksen puheenjohtajasta ja yhdestä hallituksen nimittämistä
henkilöistä. Nämä henkilöt toimivat yhteyshenkilöitä seksuaalisen häirinnän suhteen IF Puckenin
sisällä. Näiden henkilöiden vastuulla on pysyä ajan tasalla alan lainsäädännöstä ja tiedottaa niistä
valmentajille, vanhemmille ja pelaajille. Vastuulliset henkilöt päättävät siitä, miten ilmoituksia
jatketaan neuvottelemalla hallintoneuvoston kanssa. Vastuuhenkilöillä on
luottamuksellisuusvelvollisuus.
Vastuuhenkilöt ovat Anders Stennabba, seuran puheenjohtaja, sekä Simon Fagerudd.

Toimintasuunnitelma
Raportointi
Jos seura saa tietoonsa seksuaalisen häirinnän, seuran on työskenneltävä ilmoittaakseen poliisille.
Koska seksuaalinen häirintä on säännöllisesti rikos, poliisin on tutkittava epäily.
Hienovaraisuus
Ilmoituksen nimiä ja sisältöä ei saa paljastaa kenellekään muulle kuin tutkimukseen osallistuville.
Koska pelaajat ovat yleensä alaikäisiä, huoltajiin on aina otettava yhteyttä ennen rekisteröintiä.
Tme out
Jos epäilty on seuran johtaja, joita tutkitaan seksuaalisesta häirinnästä, hänet tulisi välittömästi
keskeyttää kaikki johtajatoiminnasta tutkinnon aikana. Jos epäilty on pelaaja, tutkimusajanjakson
aikana hänet tulisi keskeyttää harjoittelusta ja pelaamisesta.
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Nimettömyys
On mahdollista pysyä nimettömänä, jos haluat puhua jonkun kanssa jostakin, jolle itse tai joku muu on
altistunut. Voit lähettää kirjeen, sähköpostin tai soittaa kenelle tahansa haluat seuran sisällä. Jokaisella
seuran jäsenellä on velvollisuus välittää vinkkisi kaikille yhteyshenkilöille mahdollisimman pian. Voit
valita seuran jäsenen, johon luotat, tai suoraan yhdelle yhteyshenkilöille. On tärkeää tietää, että
jokaisella on luottamuksellisuusvelvollisuus ja että heille on tiedotettu seuran seksuaalisen häirinnän
vastaisesta käytännöstä.

Lähestymistapa
Niille, jotka ovat altistuneet
Altistuneille on useita tapoja valita, alla luetellaan joitain niistä.
• Tee häiritsevälle selväksi, että käyttäytymistä ei suvaita.
• Kirjaa aika ja paikka sekä se, mitä on tapahtunut mahdollisen tutkinnan helpottamiseksi.
• Tallenna myös todisteet, kuten viestit tai kuvat (kuvakaappaukset), esim. sosiaalinen media.
• Keskustele jonkun kanssa seurasta, tai jonkun yhteyshenkilön kanssa, tai jonkun kanssa
jääkiekkoliitosta.
• Keskustele vanhempiesi tai muiden aikuisten kanssa.
• Tee poliisiraportti vanhemman avulla.
Altistuneet voivat halutessaan pysyä nimettömänä keskustelussa seuran kanssa.
Seuralle
Menettelyt seksuaalisen häirinnän epäilemiseksi / ilmoittamiseksi
1. Ilmoittaessaan seksuaalista häirintää seuran on pyrittävä varmistamaan, että poliisin raportti
annetaan mahdollisimman pian, jos rikos voidaan epäillä. Tutkimukseen osallistuville on
tiedotettava kaikista tapauksen aikana toteutetuista toimenpiteistä.
2. Yhteyshenkilön on ilmoitettava hallitukselle, että ilmoitus on saatu.
3. Jos ilmoittaja tekee poliisin ilmoituksen, siitä on ilmoitettava myös jääkiekkoliitolle.
4. Yhteydenpito tapahtuu raportin tehneen henkilön (häirinnän kohteeksi joutuneen) kanssa
antaakseen tukea, mutta myös tietoa siitä, kuinka seura etenee ilmoituksen kanssa.
5. Jokainen, jota epäillään, poistetaan heti ajoissa. Jos epäilty on pelaaja, hänet on lopetettava
harjoittelusta ja otteluista tutkimusajanjakson aikana.
6. Vastuuhenkilöt tekevät päätöksen jatkotoimenpiteistä hallintoneuvostoa kuullen.
7. Päätös ilmoitetaan asianosaisille henkilökohtaisissa kokouksissa. Seuran tekemä päätös ei voi
koskaan olla ratkaiseva sen suhteen, haluaako henkilö laatia poliisi ilmoituksen vai ei. (Huomaa,
että seura tai uhri voi ilmoittaa itsenäisesti epäillylle vastaan.)
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Liite 1
YK: n yleissopimus lapsen oikeuksista
Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on opastava kaikesta urheilun järjestämästä ja tekemästä
työstä. Tässä käytännössä artikkelit 1, 12, 19 ja 34 ovat erityisen tärkeitä.
1 – ”Lapsella” tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita
12 – Lapsilla, jotka pystyvät muodostamaan oman mielipiteensä, on oikeus ilmaista ne vapaasti kaikissa lapsia koskevissa
asioissa, jolloin lapsen mielipiteille tulisi antaa tärkeys lapsen iän ja kypsyyden suhteen
19 – Suoja kaikenlaista fyysistä tai henkistä väkivaltaa, loukkaantumista tai väärinkäyttöä, hyväksikäyttöä tai hyväksikäyttöä,
mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö
34 – Suojella lasta kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä
Ihmisoikeuksista
Ihmisoikeuksista - yleissopimus lapsen oikeuksista, 2006

Rikoslain lapsiseksirikokset
Uudessa luonnoksessa uuteen rikoslakiluonnokseen (jota eduskunta ei ole vielä lopullisesti hyväksynyt
mutta jonka odotetaan hyväksyvän syksyllä 2018), keskeinen sisältö on lasten törkeästä raiskauksesta
ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä määrättävien seuraamusten tiukentaminen.
Rikoslaki ehdottaa uutta säännöstä lasten vakavasta raiskauksesta. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta olisi
myös korotettava.
Lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa voimassa olevaa suostumusta yhdyntää aikuisen kanssa. Lasten raiskaamista
koskevaa säännöstä sovelletaan niiden tapausten lisäksi, joissa väkivaltaa on käytetty myös tapauksissa, joissa lapsi ei pysty
puolustautumaan tai ei pysty muotoilemaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Ehdotettua säännöstä olisi yleensä sovellettava alle 16vuotiaisiin uhreihin.
Rangaistusasteikon ehdotetaan olevan 4–12 vuotta vankeutta lasten raiskaamisesta ja 4–6-vuotiaiden lasten seksuaaliseen
hyväksikäyttöön.
Oikeusministeriön ehdotusluonnoksesta 17.8.2018, www.oikeusministerio.f
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Liite 2
Johtohenkilöiden vakuutus (valmentaja-, valmentaja- ja materiaalipäällikkö) varmuus
Kaudelta _________ - _____________
Allekirjoittamalla tämän vakuutuksen vakuutan lukeneeni ja ymmärtäneeni IF Puckenin
käytännön ja toimintasuunnitelman seksuaalista häirintää vastaan. Vakuutan myös, ettei minua
ole tuomittu aikaisemmin tai että olen tutkinnon alla seksuaalisesta häirinnästä.
Vakuutan teille myös, että ilmoitan seksuaalisesta häirinnästä, johon kiinnitän huomiota tai saan
vinkkejä seurassa.

Täten vakuutan lukeneeni ja ymmärtäneeni IF Puckenin seksuaalisen häirinnän vastaisen käytännön ja
toimintasuunnitelman.

Luoto ___. ___ ___________

Allekirjoitus

Namnselselvennys
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