
MITEN PUUTUTAAN EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN 
TUOMARITOIMINNASSA?
Seuraavassa on kuvattu voimistelun toimintatavat epäasiallisen käytöksen tapauksiin 

puuttumisesta



MITÄ ON EPÄASIALLINEN KÄYTÖS?

• Yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä

• Lainvastaista käyttäytymistä 

• Järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista 

alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä



EPÄASIALLINEN KÄYTÖS VOI OLLA MM.

• toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta

• yhteisön ulkopuolelle jättämistä

• huutamista, haukkumista, kiroilua, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai 

naurunalaiseksi saattamista

• fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua

• epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä

• seksuaalista häirintää

• sukupuoleen perustuvaa häirintää

• päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä



Kehitysjohtaja
Muut Se

Rikosoikeus
Lastensuojelu

Vastuun ja ongelmien  
ratkaisutasot 
voimistelussa

Liiton sovittelu/ 
kurinpitomenettely

Seuran 
sovittelu/kurinpito

Ryhmätason 
sovittelu

Yksilön vastuu 
hyvästä 
käytöksestä

• Syrjintä, 
seksuaalinen 
häirintä, 
pahoinpitely jne.

• Henkinen/fyysinen 
pahoinpitely

• sääntörikkomus

• Sopimusten vastainen 
toiminta

• Häirintä

• Jatkuvat väheksyvät 
puheet, perusteeton 
arvostelu, huutaminen, 
nimittely

• Toistuva uhkailu, pelottelu, 
maineen kyseenalaistaminen

• Toistuvat ilkeät vihjailevat 
viestit

• Seuran sääntöjen ja 
ohjeiden vastainen 
toiminta

• Kiusaaminen 

• Suosiminen 

• Muu epäasiallinen käytös

• Vähättely  

• Voimistelijan tai 
toimijan huono 
käytös 

• Avoin 
keskustelu

• Luottamuksen 
rakentaminen

• Mielipide-erot

• Dialogitaidot 



MITEN TOIMIN, JOS KOHTAAN TUOMARINA 
EPÄASIALLISTA KÄYTÖSTÄ?

• Voimistelutoiminnassa mukana olevilla henkilöillä on velvollisuus puuttua epäasialliseen 

käytökseen sitä havaitessaan. 

• Arvioitaessa tapahtuneen epäasiallisuutta on järkevää käyttää omaa harkintaa ja 

maalaisjärkeä. Miltä sinusta tuntuisi, jos kohtaisit sellaista käytöstä itseäsi kohtaan? 

• Pysy faktoissa

- käytä harkintaa onko asia sellainen, että siihen on puututtava heti vai toimisiko paremmin, 

että otat asian puheeksi hieman myöhemmin (vrt. kisatilanne).

- kysy mitä mieltä epäasiallisesti käyttäytynyt henkilö on itse tilanteesta ”Miten tilanne meni 

omasta mielestäsi?”



Tilanteeseen puututaan heti

Kerro ylituomarille/
Päätuomarille/ 
tuomarivastaavalle

tapahtuneesta, joka 
käsitellään heti/ kilpailun 
jälkeen asianosaisten 
kesken. 
Ylituomari/ päätuomari/ 
tuomarivastaava on 
yhteydessä asiasta 
lajipäällikköön.

Ota yhteyttä lajipäällikköön

Jos tilanteessa on osallisena 
ylituomari/ päätuomari/ 
tuomarivastaava ota yhteyttä 
oman lajin lajipäällikköön ja 
kerro tapahtuneesta. 

Tapahtuma käsitellään 
lajipäällikön kanssa ja 
sovitaan / edetään 
prosessissa seuraavaan 
vaiheeseen. 

Ota yhteyttä voimistelutoimen 
johtajaan, huippu-urheilujohtajaan tai 
pääsihteeriin

Jos et tavoita oman lajin 
lajipäällikköä tai lajipäällikön 
mielestä tulee edetä 
prosessissa, ota yhteyttä 
voimistelutoimen johtajaan, 
huippu-urheilujohtajaan tai 
pääsihteerin. 

Tapahtuma käsitellään ja 
sovitaan / edetään 
prosessissa liiton 
kurinpitoon.  



Yhteydenotto liittoon 

epäasiallisesta 

käytöksestä

Asia selviää

Asia ei selviä*

Seuran sisäinen 

sovittelu ***

Asia selviää

Asia selviää

Asia ei selviä

Asia ei selviä

Kurinpito**

Päätös ja 

valitusoikeus

Uusi 

yhteydenotto 

liittoon *

Liiton apu 

sovitteluun ****

* Asia pyydetään kirjallisena. Mikäli ensimmäisessä 

vaiheessa asiaa ei ole pyydetty/saatu kirjallisena, pitää se 

pyytää viimeistään toisella yhteydenottokerralla.

** Jokaiselle yhteydenottajalle kerrotaan, että hän on 

oikeutettu viemään asian halutessaan kurinpitoon. Jos 

liiton toimihenkilö ei ole ollut tapahtumahetkellä paikalla 

eikä asiasta ole mitään todistetta (kirjallinen teksti, kuva, 

videokuva), ei toimihenkilö lähtökohtaisesti vie asiaa 

kurinpitoon.

*** Välitetään seuralle Et ole yksin –materiaalit tapauksen 

käsittelyn tueksi. Sekä kerrotaan SUEK:n ILMO-palvelusta

**** Apu sovitteluun liitolta voi olla esim. alue-, tai 

lajipäällikkö, pääsihteeri, voimistelutoimen johtaja, huippu-

urheilujohtaja tai seurakummi.

Eettisten asioiden ryhmä
• linjaa Voimisteluliittoon 

tulleiden epäasiallisten 

asioiden käsittelyä

• huolehtii siitä, että 

kurinpidolliset asiat viedään 

eteenpäin.

EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN TAPAUSTEN KÄSITTELY 
LIITOSSA



MUISTA MYÖS NÄMÄ 
KANAVAT:
Et ole yksin: https://etoleyksin.fi/

SUEK Ilmo: https://ilmo.suek.fi/#!/

https://etoleyksin.fi/
https://ilmo.suek.fi/#!/



