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Tapio Roiko-Jokela & Heikki Roiko-Jokela

Uhreja, häirintää ja häiritsijöitä huumorin 
ja kulttuurin esiripun takana: Katsauksia 
urheilumaailmassa tapahtuvaan 
sukupuoleen perustuvaan häirintään

Urheilu ja häirintä

Urheilussa eri toimijat voivat joutua arvostelun kohteiksi. Esimerkiksi 
urheilujohtajien tarpeellisuus saatetaan kyseenalaistaa ja heitä pitää vain 
siipeilijöinä: he pyrkivät menestyksen hetkellä keräämään itselleen kun-
nian urheilijoiden suorituksista. Toisinaan kritiikki voi olla aiheellista, 
mutta se voi olla myös aiheetonta, jolloin kyse voi olla urheilujohtajien 
kokemasta häirinnästä.1

Kuten yhteiskunnassa yleensäkin, urheilussa valtaa voidaan käyttää 
väärin. Esimerkkeinä vallan väärinkäytöstä voidaan mainita tapaukset, 
joissa valmentajat ja urheilujohtajat ovat hyväksikäyttäneet urheilijoita. 
Urheilulle seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän kaltaiset 
ilmiöt eivät ole vieraita. Ongelmia on nostettu viime vuosina esille ja 
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reaktioina niihin on syntynyt kampanjoita (esimerkiksi Me Too ja Väes-
töliiton ”Et ole yksin” -kampanja).2

Jatkuva häirintä voi yksilötasolla johtaa henkiseen kriisiin oli kyse sitten 
seksuaalisesta tai sukupuoleen kohdistuvasta häirinnästä tai epäasiallisesta 
kritiikistä. Jopa vuosia jatkunut epäasiallinen kohtelu tai hyväksikäyttö jät-
tää jälkensä, jota on vaikea ellei jopa mahdoton korjata. Median kautta on 
viime vuosina noussut julkisuuteen lukuisia esimerkkejä.

Urheilulla on omat ongelmansa, jotka kytkeytyvät häirinnän eri muo-
toihin. Medioille urheilumaailman häirintätapaukset tarjoavat aiheita kir-
joituksiin, joilla on keskeinen rooli urheilumaailman häirintätapausten 
käsittelyssä. Mediat luovat suurelle yleisölle kuvaa urheilun ilmiöistä ja 
kasvattavat tietoisuutta niistä. Tiedon lisääntyminen puolestaan voi auttaa 
poistamaan seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kaltaisia 
ilmiöitä urheilusta. Millaisen kuvan mediat sitten luovat sukupuoleen pe-
rustuvasta häirinnästä urheilussa?

Mediat käyttävät termejä seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perus-
tuva häirintä osittain rinnakkain. Kohdistamme tarkastelun median teks-
teissä osioihin, jotka koskevat sukupuoleen perustuvaa häirintää. Seksuaa-
linen häirintä on rajattu tässä tekstissä tarkastelun ulkopuolelle rajallisen 
sivumäärän takia.
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Teksti on jaettu viiteen osaan. Neljässä ensimmäisessä tarkastellaan 
medioiden kirjoituksia sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa. 
Viidennessä häirintää tarkastellaan seuraavassa luvussa esitettävän su-
kupuolikäsityksen kautta. Tarkastelun kohteeksi asettuvat kysymykset, 
mitä sukupuoleen perustuva häirintä on, ketkä ovat sen kohteita ja toi-
saalta keitä häiritsijät ovat, millaisia häirinnän muotoja voidaan havaita 
ja miksi häirintää esiintyy urheilumaailmassa?

Sukupuoli ja sukupuoleen perustuva häirintä

Koska tarkastelun kohteena olevaan teemaan liittyy keskeisesti termi 
sukupuoli, on määriteltävä, mitä sillä tarkoitetaan. Ensinnäkin tekstis-
sä sukupuoli ymmärretään analyysivälineenä: keinona tarkastella, miksi 
sukupuoleen perustuvaa häirintää tapahtuu urheilussa. Samalla termi 
tarjoaa käsitteellisen viitekehyksen, jonka ympärille tarkastelun tulokset 
voidaan sijoittaa. Toiseksi sukupuolta ei ymmärretä biologisena suku-
puolena (vertaa englannin käsite sex), vaan se ymmärretään kulttuurise-
na ja sosiaalisena määrittelynä sekä yksilön kokemuksena omasta suku-
puolestaan (vertaa englannin käsite gender).

Tarkasteltavana oleva sukupuoleen perustuva häirintä voidaan puolestaan 
määritellä Suomen lain avulla. Termillä tarkoitetaan henkilöön kohdistuvaa 
ei-toivottua käytöstä, joka perustuu sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun. Ollakseen sukupuoleen perustuvaa häirintää toi-
minnan tulee olla luonteeltaan ei-seksuaalista ja loukata tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti yksilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Lisäksi 
toiminnan on luotava uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai 
ahdistava ilmapiiri.3

Sukupuoleen perustuvan häirinnän uhri voi olla kuka 
vain…

Urheilumaailmassa tapahtuvan sukupuoleen perustuvaa häirinnän uh-
riksi voi joutua kuka tahansa. Keskisuomalainen ja Iltasanomat ovat kirjoit-
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taneet, että suurin osa seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää 
kokeneista on naisia. Tärkeää on kuitenkin huomata, että vaikka enem-
mistö häirintää kokeneista on naisia, niin myös miehet ovat kokeneet 
häirintää. Sukupuoli ei siis takaa, ettei henkilöön voisi kohdistua suku-
puoleen perustuvaa häirintää.4 

Sukupuoliin liitetään sosiaalisia ja kulttuurillisia määritteitä, joista 
poikkeaminen voi aiheuttaa sukupuoleen perustuvaa häirintää. Aamu-
lehdessä kirjoitetaan, että yksi sukupuoleen perustuvaa häirintää kohtaa-
vista ryhmistä on sukupuoltaan epätavallisesti ilmaisevat henkilöt. Jos 
häirinnän kohteena ovat sukupuoltaan poikkeavasti esittävät henkilöt, 
etenkin miehet korostuvat häirittynä ryhmänä. Vastaavasti seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt ovat häirinnälle altis ryhmä.5

…mutta häiritsijä on yleensä tuttu auktoriteetti

Sukupuoleen perustuvan häirinnän toteuttaja voi uhrin tavoin vaihdella. 
Keskisuomalaisessa todetaan, että sukupuoleen perustuvaa häirintää edis-
täviä ajatusmalleja on aina urheilun johtoportaista lähtien. Urheilumaa-
ilman kaikilla tasoilla on siis häirintää tukevia ajatusrakenteita. Häiritsijä 
ei kuitenkaan tavallisesti ole uhrille vieras. Iltasanomat on kirjoittanut, että 
häirinnän uhri tuntee häiritsijän usein ennestään: kyseessä on joukkue-
toveri tai tuttu seuraorganisaatiosta. Myös YLEn kirjoituksesta nousee 
esille häiritsijän tuttuus, sillä häiritsijäksi esitetään auktoriteettiasemassa 
oleva henkilö ja todetaan häirinnän tapahtuvan usein sarjajoukkueissa.6

Moni-ilmeistä sukupuoleen perustuvaa häirintää… 

Sukupuoleen perustuvalle häirinnälle ei voida nimetä yhtä ainoaa il-
miasua. Aamulehden mukaan sukupuoleen perustuva häirintä voi tapah-
tua sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti. Esitetyt kategoriat liikkuvat 
yleisellä tasolla, joten ne antavat vain peruskäsityksen, mitä sukupuoleen 
perustuva häirintä voi pitää sisällään. Miten häirintä voi sitten ilmetä?7
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Selkeitä sukupuoleen perustuvan häirinnän muotoja ovat vähättely 
sekä henkilöä että urheilulajia kohtaan, tytöttely ja mielipiteen jättämi-
nen huomiotta sukupuolen perusteella. Myös sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöjen homottelu sekä naisten ämmittely ja heidän valmennus- ja 
johtamistaitojensa kyseenalaistaminen ovat selkeästi sukupuoleen pe-
rustuvaa häirintää.8

Edellä esitetyt sukupuoleen perustuvan häirinnän muodot ovat ver-
rattain helposti havaittavissa, sillä ne pitävät sisällään sanallista viestin-
tää. Sanaton häirintä on kuitenkin vaikeammin havaittavissa. Aamu-
lehden kirjoituksessa on nostettu esille tyttöjen ja poikien eriyttäminen 
urheiluseuroissa ilman varsinaisia harjoituksiin liittyviä perusteita. Toi-
mintaa voidaan pitää sukupuoleen perustuvana häirintänä, koska ilman 
harjoitteluun liittyviä perusteita tehtynä se asettaa sukupuolet erilaiseen 
asemaan ja se voidaan kokea halventavana tai nöyryyttävänä.9

Myös urheiluun kohdistettujen resurssien jako voi olla yksi sukupuo-
leen perustuvan häirinnän muoto. YLEn mukaan naispalloilijoilla ei ole 
samoja oikeuksia, luontaisetuja, lähtökohtia ja korvauksia kuin miehil-
lä. Heidän resurssinsa, toimeentulonsa ja arvostuksensa ovat alisteisessa 
asemassa miehiin nähden. Epätasa-arvoista resurssien jakoa voidaan pi-
tää sukupuolisena syrjintänä, mutta se on myös sukupuoleen perustuvaa 
häirintää: sukupuolille annetaan resursseja ja arvostusta eri tavoin, mikä 
voi luoda halventavaa, nöyryyttävää tai ahdistavaa ilmapiiriä.10

…lajikulttuurin ja huumorin kuoressa

Vaikka sukupuoleen perustuva häirintä on vakava ilmiö, ei siihen ur-
heilumaailmassa aina suhtauduta vakavasti. Medioista voidaan havaita, 
että urheilussa häirintää on pyritty laittamaan huumorin piikkiin. YLE 
on kirjoittanut, että ”häirintä voidaan esimerkiksi hyväksyä pukukoppi-
huumorina, vaikka se tuntuisi häiritystä pahalta.” Samanlainen näkemys 
esiintyy myös Iltasanomien ja MTV:n kirjoituksissa: homottelu ja ämmit-
tely kuitataan vitsinä, joka kuuluu ikään, tai joukkueen sisäisenä vitsinä 
ja huumorina.11
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Häirintää on myös selitetty (laji)kulttuurillisena piirteenä. Ronskin kie-
lenkäytön on Aamulehden mukaan katsottu olevan osan miehistä keskuste-
lukulttuuria ja vastustajan psyykkaamista. Joskus puhekulttuurin katsotaan 
olevan myös lajisidonnaista. Esimerkiksi jalkapallo- ja jääkiekkokulttuuriin 
kytkeytyvän kommunikaation on arveltu olevan toisinaan rajua.12

***
Sukupuoleen perustuva häirintä ei katso sukupuolta, vaan se on yleis-
maailmallinen ilmiö urheilussa. Kun sukupuolta ajatellaan sosiaalisena 
ja kulttuurillisena määrittelynä, korostuu käsitteen tulkinnallisuus. Se, 
mitä pidetään miehisenä tai naisellisena, on määrittelyn tulosta. Voidaan-
kin kysyä, ovatko sukupuoleen perustavan häirinnän uhreiksi joutuneet 
poikenneet heidän sukupuolelleen asetusta sosiaalisesta ja kulttuurilli-
sesta normistosta? Onko heidän sukupuoleensa liitetty määritteitä, jot-
ka asettavat vuorovaikutustilanteen eri osapuolille joitain ”määrättyjä” 
toimintatapoja? 

Edellä on esitetty, että häirintää ovat kohdanneet sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöt sekä sukupuoltaan poikkeavasti ilmaisseet henkilöt.  
Jos sukupuolten roolit, ominaisuudet ja toimintatavat on määritelty so-
siaalisesti ja kulttuurillisesti13 niin, etteivät sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistö sekä sukupuoltaan poikkeavasti ilmaisevat sovi niihin, voivat 
häirinnän syyt löytyä sukupuolen saamista määritteistä. Sukupuolilla on 
oletettu ilmiasunsa, josta poikkeaminen tarkoittaa erilaisuutta, jonka hy-
väksyminen ei ole automaatio.

Vastaavasti naisten kokemaa sukupuoleen perustuvaa häirintää voi 
selittää sosiaalisten ja kulttuurillisten sukupuolimääritteiden avulla. 
Miehiin liitetään puheessa helpommin aggressiivisuuden, voiman ja kil-
pailullisuuden kaltaisia urheiluun kytkeytyviä määritteitä kuin naisiin. 
Siksi voidaan esittää, että naisten kokema sukupuoleen perustuva häirin-
tä urheilussa on seurausta laajemmista sukupuolia erottelevista määrit-
telyistä ja stereotypioista. Sukupuolten sosiaaliset ja kulttuurilliset mää-
rittelyt eivät suosi naisten kytkeytymistä osaksi urheilumaailmaa, joten 
heitä saatetaan kohdella alentavasti.

Sukupuoleen liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset määrittelyt nousevat 
esille myös siinä, kuinka ronskikielen käyttö on liitetty miehiseen kes-
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kustelukulttuuriin. Miehille on määritelty erilainen puhekulttuuri kuin 
naisille. Koska urheiluun ja miehisyyteen liitetään samanlaisia määrittei-
tä, urheilumaailma kuvastaa väistämättä miehisyyden sosiaalista ja kult-
tuurillisista määrittelyä. Siksi urheilumaailma on sukupuolittunut, mikä 
voi johtaa sukupuoleen perustuvan häirinnän kaltaisiin ilmiöihin.

Voidaankin esittää, että urheilussa tapahtuva sukupuoleen perustuva 
häirintä ei ole ensisijaisesti naisten tai miesten erilaista kohtelua, vaan 
kyse on laajemmin sukupuolten erilaisesta sosiaalisesta ja kulttuurilli-
sesta määrittelystä. Sukupuoliin kytketään erilaisia ominaisuuksia, niille 
annetaan erilaisia tehtäviä ja sukupuolten odotetaan toimivan tietyllä ta-
paa. Toisaalta määrittelyistä poikkeaminen luo erilaisuutta, jota ei aina 
hyväksytä, ja johtaa häirintään ja toisaalta määrittelyt jakavat eri toimin-
tasektoreita miehisiin ja naisellisiin. Tällöin odotusten mukaan väärällä 
sektorilla toimiminen on odotusten vastaista ja voi aiheuttaa häirintää.

Urheilussa tapahtuvaa sukupuoleen perustuvaa häirintää ei tule ym-
märtää vain urheilun ilmiönä, eikä siihen tule puuttua vain urheilun 
rakenteita muuttamalla. Ongelmaa on lähestyttävä laaja-alaisemmin ko-
ko yhteiskunnan tasolla vaikuttavien sukupuolten määrittelyiden kautta. 
Niin kauan kuin sukupuolille annetaan erilaisia sosiaalisia ja kulttuuril-
lisia määritteitä, on sukupuoleen perustuvalle häirinnälle olemassa edel-
lytyksiä. 
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ole ihan sama asia’”, 22.10.2018.

11 Iltasanomat, Urheilu (Petri Seppä):  ”’Persettäni ja mahaani on hiplailtu’ – seksuaalisen 
häirinnän uhriksi joutuneet suomaisurheilijat kuvailivat kokemaansa”, 9.10.2018;  MTV, 

-
kiekon maajoukkuepelaajilta – ’Muutamat tarinat pysäyttivät’”, 9.10.2018; YLE, Urheilu 
(Kirsi Teiskonlahti): ”’Valitettavasti paljon on niitä, jotka ovat lopettaneet pelaajauransa 
häirinnän takia’ – tutkimuspäällikkö vaatii pelisääntöjä ilmiön kitkemiseksi”, 8.10.2018.

12  Aamulehti, Urheilu (Siiri Welling): ”Se tiedetään, että urheilussa syrjitään homottelemal-
la – tasa-arvolait poikivat tutkimuksen, kuinka yleistä urheilijoiden häirintä oikeasti on”, 
7.4.2018; MTV, Urheilu (Ilari Savolainen): ”Palloliitto-pomo häirintätapauksista: ’Var-
maan on niin, että ei näistä paljoa puhuta’”, 8.10.2018.

13  Määrittelyiden ei tarvitse olla valtakulttuurin mukaisia, vaan ne voivat perustua myös 
alakulttuureihin.
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