Oulunsalon Pallo
Toimintaohje lasten turvallisuutta ja
koskemattomuutta edistävistä toimista

Tausta ...................................................................................................................................................... 3
Oulunsalon Pallon vapaaehtoistehtävät lain piirissä ................................................................................. 4
Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja tehtävien vaihtuminen.................................................................... 4
Vastuuhenkilö .......................................................................................................................................... 4
Rikostaustan tarkastaminen ..................................................................................................................... 4

Tausta
Tämä toimintaohje perustuu toukokuussa 2014 voimaan tulleeseen lakiin lasten kanssa toimivien
vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014), joka koskee lasten parissa tehtävää
vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle,
mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.
Lain tarkoituksena on turvata lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella lasta
seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja
houkuttelulta huumeiden käyttöön. Lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistetään kuitenkin
parhaiten toimintatapoja kehittämällä.
Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen on vain täydentävä, lasten turvallisuutta varmistava,
toimenpide. Sillä pyritään estämään sellaisten henkilöiden toimiminen lasten parissa
vapaaehtoisena, jotka ovat aiemmin syyllistyneet lasten turvallisuutta vaarantaviin seksuaali-,
väkivalta- ja huumausainerikoksiin. Tietoisuus siitä, että rikostausta voidaan selvittää, auttaa
ehkäisemään ongelmia. Toimintaohjeen tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät
sitoutuvat lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin.
Dokumentin pohjana on käytetty Suomen Palloliiton, Valon (valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry) sekä SLU:n (Suomen liikunta ja urheilu) ohjeistuksia lasten turvallisuutta
lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä:
Suomen Palloliitto: Lasten turvallisuus seuratoiminnassa
http://seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seuratoimijat/vapaaehtoiset/lastenturvallisuusseuratoiminnass
a/
Valo: Toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan
selvittäminen:
http://www.oulunsalonpallo.fi/@Bin/972785/rikostausta-toimintaohje-2014.pdf
SLU: Lupa välittää – lupa puuttua. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä liikunnassa ja urheilussa
-Opas urheilussa toimiville aikuisille:
http://www.oulunsalonpallo.fi/@Bin/972788/SLUREPE_esite5_Lupa+v%C3%A4litt%C3%A4%C3%A4+lupa+puuttua_FINAL.pdf
SLU: Aikuisten valmentajien ja nuorten urheilijoiden välisistä seurustelusuhteista:
http://www.oulunsalonpallo.fi/@Bin/972791/SLUREPE_esite6_aikuisten_ja_nuorten_suhteista_FINAL.pdf
SLU: Toimintamalli seuran ja liiton yhteistyöhön häirintätapauksen käsittelyssä:
http://www.oulunsalonpallo.fi/@Bin/972794/SLU-REPE_esite7_liite_toimintamalli_FINAL.pdf

Oulunsalon Pallon vapaaehtoistehtävät lain piirissä
Oulunsalon pallon vapaaehtoistoiminnassa lain piirissä ovat alaikäisten joukkueiden valmentajat,
joukkueenjohtajat ja huoltajat.

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja tehtävien vaihtuminen
Uusien toimihenkilöiden rekrytoinnin yhteydessä ilmoitetaan seuran käyttämästä vapaaehtoisten
rikostaustan tarkastamisesta. Tieto rikostaustan tarkastuksesta on näkyvillä seuran verkkosivuilla. Tarkastus
tehdään myös vanhoille toimitsijoille, jotka vaihtavat tehtävää, eikä tarkastusta ole edellisessä toimessa
tehty.

Vastuuhenkilö
Seuran vastuuhenkilö on puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja.

Rikostaustan tarkastaminen
Rikostausta tarkastetaan uusien toimijasopimusten allekirjoituksen yhteydessä. Seuran vastuuhenkilö käy
uusien vapaaehtoisten kanssa läpi selvityksen rikosrekisteriotteesta sekä suostumuksen tarkastukseen.
Suostumus tarkastukseen on ehto toimijasopimuksen tekemiselle.
Otteen vastaanottaa ja tarkistaa seuran vastuuhenkilö, joka on päättämässä annetaanko vapaaehtoiselle
kysymyksessä oleva tehtävä vai ei. Otteelta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista kenellekään muulle, ei
toiminnan järjestäjän toiminnassa mukana olevalle eikä ulkopuoliselle. Henkilöllä on vaitiolovelvollisuus.
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.
Seuran vastuuhenkilö tekee päätöksen toimijasopimuksen tekemisestä otteen tarkistuksen jälkeen. Tieto
tarkastuksen teosta (Nimi, tarkastuksen päivämäärä, otteen päivämäärä) merkitään seuran rekisteriin.

Hyväksytty seuran hallituksessa 6.4.2016.

