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1. Johdanto
Tutkimuksen luotettavuus ja tieteen kehittyminen perustuvat tiedeyhteisön vapaaseen sisäiseen kritiikkiin sekä tutkimuksen itseään korjaavaan menetelmään. Tutkijat ovat tottuneet kohtaamaan työssään
kritiikkiä, niin tiedeyhteisön sisältä kuin nykyisin yhä enemmän myös yhteisön ulkopuolelta.
Viime vuosien yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiirin kiristyminen ja poliittinen polarisaatio ovat lisänneet tutkimustiedon ja asiantuntijoiden näkemysten kyseenalaistamista. Samalla näyttää yleistyneen
tutkijoiden kohtaama erilainen vaikuttaminen, painostaminen, vaientaminen, häirintä, uhkailu ja jopa
vainoaminen, mihin sosiaalinen media on tarjonnut yhä tehokkaamman kanavan. (Väliverronen 2020.)
Pelkästään pelko siitä, että tutkija voi joutua esimerkiksi vaikuttamisen, uhkailun tai häirinnän kohteeksi,
on vahingollista tieteen tekemisen näkökulmasta. Pelko voi vaikuttaa siihen, mitä teemoja uskalletaan
tutkia tai mitä tutkimusten tuloksista uskalletaan viestiä. Vaikuttamista, uhkailua ja häirintää ovat kohdanneet viime vuosina muun muassa ympäristö-, ravitsemus-, rasismi-, monikulttuurisuus- ja sukupuolentutkijat (Väliverronen 2020). Ilmiön laajuudesta liikuntatutkijoiden piirissä ei ole ollut tähän mennessä
tietoa.
Valtion liikuntaneuvosto ja sen tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto päättivät toteuttaa syksyllä 2021
liikuntatutkijoille kyselyn, jolla selvitetään liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista,
häirintää ja maalittamista. Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin,
joka arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä
liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä. Liikuntaneuvoston tutkimus- ennakointi- ja arviointijaoston tehtävänä on muun muassa edistää liikuntaa koskevan tutkimus- ja
ennakointitiedon hyödyntämistä liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa sekä tehdä aloitteita ajankohtaisista liikuntatieteeseen ja tiedolla johtamiseen liittyvistä asioista.
Kyselyn aineiston analysoinnista ja tämän raportin kirjoittamisesta vastasivat valtion liikuntaneuvoston
erityisasiantuntija, HTM Saku Rikala sekä pääsihteeri, LitM, hallintotieteiden väitöskirjatutkija Minttu
Korsberg. Valtion liikuntaneuvosto kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita sekä kyselyn tiedottamisesta
vastanneita tahoja: Liikuntatieteellinen Seura (LTS), Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Likes-tutkimuskeskus,
UKK-instituutti, liikuntalääketieteen keskukset sekä Suomen urheiluhistoriallinen seura.
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2. Kyselyn toteutus ja keskeiset käsitteet
Kyselyllä vaikuttamisesta ja häirinnästä kartoitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista. Kysely kohdistettiin henkilöille, jotka tutkivat tai ovat tutkineet
fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan tai urheiluun liittyviä teemoja. Kyselyyn toivottiin vastauksia myös
niiltä, jotka eivät ole kokeneet vaikuttamista, painostamista, häirintää tai maalittamista.
Vaikuttamisella ja painostamisella tarkoitettiin kyselyssä toimintaa, jossa tutkijan toimintamahdollisuuksia tai sananvapautta on pyritty rajoittamaan erilaisilla suorilla tai epäsuorilla vaikuttamis- ja painostamiskeinoilla. Vaikuttaminen tai painostaminen voi kohdentua esimerkiksi tutkimusaiheiden valintaan,
tutkimuksen tekemiseen tai tutkimustuloksisista viestimiseen. Vaikuttamiseen ei kuulunut tässä kyselyssä organisaation yhteiset linjaukset tutkimukseen ja tutkijan työhön liittyen.
Häirinnällä ja maalittamisella tarkoitettiin kyselyssä toimintaa, jossa tutkijaa häiritään järjestelmällisesti
tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen tutkijan järjestelmälliseen häirintään. Häirintä voi olla suoraa
tai epäsuoraa. Häirinnällä aiheutetaan tarkoituksella pahaa mieltä ja ahdistusta tai loukataan fyysistä
koskemattomuutta. Maalittamisella tarkoitettiin kyselyssä toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen kohteeseen kohdistuvan järjestäytyneen,
suoran tai epäsuoran häirinnän. Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten
tietojen levittäminen tai uhkaaminen. Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä
kautta. (Sisäministeriö 2021.)
Kyselyssä rajattiin pois tutkijan saama asiallinen palaute, perustellut eriävät mielipiteet, tieteelliset kiistat
sekä tutkijan yksityiselämässä mahdollisesti kohtaama vaikuttaminen, painostaminen, häirintä ja maalittaminen.
Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä, johon oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Tietoa kyselystä levitettiin tutkijoille seuraavien kanavien välityksellä:
•
•
•
•

Valtion liikuntaneuvoston internetsivut ja sosiaalisen median kanavat
Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) asiantuntija- ja tutkijarekisteri
Liikuntatieteen päivät 2021
Liikunta-alan tutkimusyhteisöt (Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Likes-tutkimuskeskus, UKK-instituutti, liikuntalääketieteen keskukset ja Suomen urheiluhistoriallinen seura)
• Muut tiedetoimijat: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto
Kysely oli avoinna 3.‒30.9.2021. Myöhemmin kyselyn vastausaikaa pidennettiin 8.10.2021 asti. Kyselyyn
vastattiin anonyymisti, ilman nimeä ja muita tunnistetietoja. Kyselylomake on julkaisun liitteenä (liite 1).
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3. Tulosten yleistettävyys ja tiedot
vastaajista
Kyselyn perusjoukosta eli liikuntaa tutkivien henkilöiden määrästä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) asiantuntija- ja tutkijarekisterin perusteella liikkumiseen ja liikuntaan liittyvää
tutkimustyötä tekee tai on tehnyt viime vuosina Suomessa vähintään 400–500 henkilöä (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2018).
Kyselyyn liikuntatutkijoille vaikuttamisesta ja häirinnästä saatiin 95 vastausta. Kyselyn vastaajajoukko ei
edusta koko liikuntatutkijoiden perusjoukkoa eikä kyselyn luoman aineiston perusteella voida tehdä
yleistyksiä liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta ja häirinnästä Suomessa. Kyselyn tulokset
antavat yleiskuvaa liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta ja häirinnästä.
Kyselyyn vastannaista noin 60 prosenttia oli naisia, 37 prosenttia miehiä ja 3 prosenttia ei halunnut
ilmoittaa sukupuoltaan. Vastaajien ikä jakautui melko tasaisesti eri ikäluokkiin. Eniten (reilu neljännes)
vastaajia kuului 50−59-vuotiaiden luokkaan. (Kuvio 1.)
Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden ikä (n=95).
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Vastaajista noin kahden kolmasosan (68 %) ensisijainen työpaikka oli joko yliopisto tai tutkimuslaitos.
Lopuilla vastaajista ensisijainen työpaikka oli esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yrityksessä, tai he
toimivat vapaana tutkijana. (Kuvio 2.) Reilut puolet vastaajista (52 %) työskenteli vakituisessa työsuhteessa, 39 prosenttia määräaikaisessa työsuhteessa ja noin 9 prosenttia ei halunnut kertoa työsuhteensa
luonnetta.
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Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden ensisijainen työpaikka (n=95).
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Kyselyyn vastanneet olivat pääosin hyvin kokeneita tutkijoita. Vastanneista tutkijoista 60 prosentilla oli
vähintään kymmenen vuoden kokemus tutkimustyöstä. Viidenneksellä vastaajista oli alle viiden vuoden
tutkijakokemus ja vajaalla viidenneksellä oli 5−9 vuoden tutkijakokemus. (Kuvio 3.)
Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden tutkijakokemus (n=95).

Alle 5 vuo�a
5-9 vuo�a
10-19 vuo�a
Yli 20 vuo�a
En halua sanoa
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Kyselyyn vastanneet tutkijat näyttävät edustavan pääasiallisesti liikunta- ja terveystieteitä. Vain vajaa
kymmenes (7 %) vastaajista edusti muuta tieteenalaa. Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen tieteenala
jakautui hyvin tasaisesti liikunnan biotieteiden, käyttäytymistieteiden, yhteiskuntatieteiden ja liikuntalääketieteen/lääketieteen sekä terveys- ja hoitotieteiden välillä. (Kuvio 4.)

10

Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen tieteenala (n=95).
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Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisten (esiintymiset,
kirjoitukset jne.) määrää sosiaalisissa medioissa (Facebook, Twitter, YouTube, blogit jne.). Kysymys koski
vain tutkijan tai asiantuntijan roolia, ei yksityiselämää. Reilu kolmannes (37 %) kyselyyn vastanneista tutkijoista esiintyi kerran tai muutamia kertoja vuodessa sosiaalisessa mediassa. Neljännes esiintyi sosiaalisessa mediassa kuukausittain. Loput vastaajista esiintyivät sosiaalisessa mediassa joko viikoittain (7 %) tai
harvemmin kuin kerran vuodessa (14 %), ja 13 prosenttia vastaajista ei esiintynyt koskaan sosiaalisessa
mediassa. (Kuvio 5.)
Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisten määrä sosiaalisessa mediassa (n=95).
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Kyselyyn vastanneilta kysyttiin liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisten määrää myös muissa
medioissa kuin sosiaalisissa medioissa (lehdet, televisio, radio jne.). Kysymys koski vain tutkijan tai asiantuntijan roolia, ei yksityiselämää. Vastaajista 56 prosenttia esiintyi muissa medioissa kerran tai muutamia
kertoja vuodessa ja reilu viidennes harvemmin kuin kerran vuodessa. Kuukausittain muissa medioissa
esiintyi 15 prosenttia kyselyyn vastanneista. (Kuvio 6.)
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Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisten määrä muissa
medioissa kuin sosiaalisessa mediassa (n=95).
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4. Kyselyn tulokset
Seuraavassa raportoidaan ensin kyselyn tulokset vaikuttamisesta ja painostamisesta, minkä jälkeen raportoidaan tulokset häirinnästä ja maalittamisesta. Tulokset raportoidaan niin vastaajien itse kokemasta
kuin havainnoista kollegoihin kohdistuneesta vaikuttamisesta ja häirinnästä. Lisäksi raportoidaan tulokset
vastaajien yleisistä näkemyksistä liittyen vaikuttamiseen ja häirintään, kuten niihin puuttumista varten
laadituista suunnitelmista ja toimintamalleista sekä koulutustarpeista. Tulosten yhteydessä esitetään
avovastauksista poimittuja suoria sitaatteja. Tulosten kuvaajat, joita ei esitetä tässä tuloskappaleessa,
esitetään liitteessä 2.

4.1. Koettu tai havaittu vaikuttaminen ja painostaminen
Vaikuttamisen tai painostamisen yleisyys
Noin neljä viidestä vastaajasta (82 %, 78 vastaajaa) ei ole itse joutunut tutkimustyöhön liittyvän vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Vastaajista 15 prosenttia (14
vastaajaa) kertoi joutuneensa vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi. (Kuvio 7.)
Kuvio 7. Kyselyyn vastanneista edeltävien viiden vuoden aikana vaikuttamista tai painostamista kokeneet (n=95).
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Vastaajat raportoivat tutkijakollegoihinsa kohdistuneesta vaikuttamisesta tai painostamisesta hieman
omakohtaista kokemusta useammin (18 %, 17 vastaajaa). Vastaajista yli puolet (56 %, 53 vastaajaa)
kertoi, etteivät ole havainneet tutkijakollegojen joutuneen vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi.
Vastaajista noin neljännes (26 %, 24 vastaajaa) ei osannut sanoa, ovatko tutkijakollegat joutuneet vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi.
Vastaajista noin kaksi kolmasosaa (68 %, 65 vastaajaa) ei osannut arvioida, onko tutkimustyöhön liittyvä
vaikuttaminen tai painostaminen muuttunut määrällisesti edeltävien viiden vuoden aikana. Vaikuttamisen tai painostamisen arvioi yleistyneen vajaa viidennes vastaajista (17 %, 16 vastaajaa). Vastaajista
13 prosenttia (12 vastaajaa) arvioi vaikuttamisen tai painostamisen pysyneen määrällisesti ennallaan.
Vastaajista 2 prosenttia (2 vastaajaa) arvioi vaikuttamisen tai painostamisen vähentyneen.
Valtaosa vastaajista (56 %, 53 vastaajaa) ei osannut arvioida liikuntatutkijoihin liittyvän vaikuttamisen tai
painostamisen yleisyyttä muihin tutkimusaloihin verrattuna. Reilu neljännes vastaajista (27 %, 26 vastaajaa) arvioi liikuntatutkijoihin kohdistetun vaikuttamisen tai painostamisen olevan vähäisempää muihin
tutkimusaloihin verrattuna. Vain pieni osa vastaajista (7 %, 7 vastaajaa) koki liikuntatutkijoihin kohdistuvan vaikuttamisen tai painostamisen olevan yleisempää kuin muilla tutkimusaloilla.
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Vaikuttamista tai painostamista kokeneiden vastaukset
Niistä 14 vastaajasta, jotka kertoivat itse joutuneensa vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi, puolet
(7 vastaajaa) oli kokenut vaikuttamista tai painostamista kerran tai muutamia kertoja vuodessa. Viikoittain vaikuttamista ja painostamista oli kokenut yksi vastaaja, kuukausittain kaksi vastaajaa ja neljä vastaajaa harvemmin kuin kerran vuodessa.
Vaikuttamisen ja painostamisen kerrottiin tapahtuneen yleisimmin kasvokkaisissa kohtaamisissa (8
vastaajaa) sekä henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä (7 vastaajaa). Vaikuttamista tai painostamista oli
koettu myös muun muassa puhelimitse (5 vastaajaa), useammalle henkilölle osoitetuilla kirjoituksilla (3
vastaajaa) sekä yhteydenotolla työnantajaan tai esihenkilöön (3 vastaajaa).
”[Vaikuttamista ja painostamista tehdään] sidosryhmien kautta eli käytetään yhteistyökumppaneita ns. ”viestin viejinä” ja pyydetään heitä viemään vaikuttajien
agendaa eteenpäin.”
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuka oli kohdistanut häneen vaikuttamista tai painostamista. Vastaaja sai
valita useita vaihtoehtoja. Vaikuttamista tai painostamista kokeneista kuusi vastaajaa arvioi, että itseen
kohdistuva vaikuttaja tai painostaja oli toinen tutkija. Viisi vastaajaa arvioi vaikuttajan tai painostajan
olleen työnantaja tai esihenkilö. Yhdeksän vastaajaa arvioi vaikuttajan tai painostajan olleen liikunta-alan
muu henkilö, ja neljä vastaajaa arvioi vaikuttajan tai painostajan olleen jokin muu henkilö. Muina henkilöinä mainittiin esimerkiksi valtionhallinnon virkahenkilö tai sosiaalisen median vaikuttaja.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mistä vaikuttaminen tai painostaminen johtui. Kysymykseen saatiin 13
vastausta, joissa selvästi yleisimmäksi syyksi (yhdeksässä vastauksessa) nostettiin epämiellyttävät tai
negatiiviset tutkimusaiheet tai -tulokset.
”Tutkimustulokset eivät ole aina suotuisia liikunnan ja urheilun toimialalle. Tällaisista
tuloksista raportoiminen ei sovi suomalaisen urheilun perinteiseen narratiiviin, jossa kaikki
on hyvää ja ihanaa. Urheilussa ja liikunnassa on tahoja (mm. valtionhallinto ja suurimmat
liikuntajärjestöt), jotka haluavat hallita narratiivia ja yksi keino tähän on kokemukseni mukaan tutkijoiden painostus ja jopa uhkailu.”
”Liikunnan ja urheilun tutkijana on kiva olla, jos kertoo etteivät lapset liiku ja urheilu saa
liian vähän julkista tukea. Jos sitten yrittää avata keskustelua esim. rahapelitoiminnasta tai
urheilun keskeisten instituutioiden asiantuntijuudesta tai urheiluhallinnon eettisyydestä,
niin se pyritään vaientamaan.”
Vastaajat saivat kuvata tarkemmin kokemaansa vaikuttamis- tai painostamistilanteita. Alla kolme esimerkkitapausta, joista vastaajat kertoivat.
”Tyypillisesti mediassa ilmestyneen uutisen jälkeen jokin em. taho ottaa puhelimitse yhteyttä ja ”neuvoo”, miten aiheesta tulisi jatkossa kertoa julkisuudessa - tai, ettei siitä pitäisi
kertoa lainkaan. Neuvomisen tapa vaihtelee hienovaraisesta vihjailusta suoriin yrityksiin
”määrätä”: ”jos vastaisuudessa esität tällaista, voi se johtaa ongelmiin”. Olen myös kohdannut kasvokkaisissa tilanteissa vielä suorempaa uhkailua, jolloin on ”käsketty” olemaan
tutkimatta tiettyjä aiheita tai jättää jatkossa viestimättä tietyistä tuloksista.”
”On haluttu vaikuttaa tutkimustuloksista tiedottamiseen eri tavoin. On soitettu henkilökohtaisia puheluita minulle. Kerran on soitettu työnantajalle, että tukkikaa sen tutkijan turpa.”
”Hyvin tyypillinen keino on, että laitetaan viestejä joissa kuvataan esittämäni havainnot
kummallisiksi ja urheilun vastaisiksi. Sen jälkeen todetaan, että näkemys jaetaan laajasti
liikunnan- ja urheilun toimijoiden kesken ja täytyisi harkita kannanottoja. Kun olen yrittänyt
kysyä, ketkä näihin vastustajaviiteryhmiin kuuluu, en ole saanut selkeää vastausta.”
Myös tutkijakollegoiden kohtaamaa vaikuttamista tai painostamista vastaajat kuvasivat yleisimmin
tapauksina, joissa oli vaikutettu tai yritetty vaikuttaa tutkimukseen tai sen tuloksiin tai niistä viestimiseen
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(6 mainintaa). Tutkijakollegoita oli vastaajien mukaan muun muassa painostettu tai kielletty julkaisemasta tutkimustietoa (3 mainintaa) tai kollega oli saanut henkilökohtaisia aggressiivisia yhteydenottoja tai
uhkauksia (2 mainintaa).
”Tutkijat ovat joutuneet muuttamaan organisaation johdon käskystä tekstejään, jotta ne
näyttävät suotuisilta huippu-urheilun/urheilujärjestelmän kannalta. Tutkijoille ja heidän
esimiehilleen on soiteltu ja vaadittu lopettamaan tietyistä urheilulle ”haitallisista” aiheista
viestintä. Tutkijoiden julkaisuja on poistettu tutkimuslaitosten sivuilta, jos tulokset eivät
ole huippu-urheilun kannalta suotuisia. Korona-aikana kollegoita on painostettu järjestöjohtajien toimesta olemaan viestimättä tutkimuksista, jotka ovat ristiriidassa liikunnan ja
urheilun korona-avustusten tueksi esitettyjen väitteiden kanssa.”
”Kollegat ovat saaneet henkilökohtaisia aggressiivisia viestejä/puheluita
esittämistään ajatuksista.”
”Kielletty julkaisemasta tutkimustietoa, jotka saattavat vaikuttaa
negatiivisesti painostajiin.”
Vastaajat kuvasivat avovastauksissa, miten vaikuttaminen tai painostaminen vaikutti vastaajaan tai hänen
työhönsä. Vaikuttaminen tai painostaminen aiheutti useimmiten henkilökohtaista pahaa oloa, kuten
ahdistusta, masennusta tai pelkoa (6 mainintaa), vaikutti tutkimukseen tai sen tuloksiin tai tutkimuksen
tekemisen mahdollisuuksiin (5 mainintaa) sekä aiheutti vaikenemista ja vähensi julkiseen keskusteluun
osallistumista (4 mainintaa). Kolme vastaaja totesi, että vaikuttaminen tai painostaminen vain lisäsi motivaatiota tehdä kyseistä tutkimusta.
” [Vaikuttaminen ja painostaminen on vaikuttanut] monin tavoin. Kun sitä jatkui riittävän
kauan, luovuin kokonaan tietyistä aihepiireistä sekä tutkimuksessa että julkisessa keskustelussa. Mietin tutkimusaiheeni sen mukaan, etten joudu tekemisiin painostusta tekevien
tahojen kanssa. Häirintä sosiaalisessa mediassa johti siihen, että lopetin
[sosiaalisen median]-tilini kokonaan.”
”On vaikeaa luottaa sidosryhmiin ja urheilun keskeisiin instituutioihin. Tutkimusaiheisiin se
ei ole vaikuttanut, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä ettei liikunnasta ja urheilusta saa esittää
mitään kielteisiä havaintoja ja keskeisten instituutioiden asiantuntijuutta ei voi kyseenalaistaa. Julkisia kannanottoja olen vähentänyt, koska en halua harmia itselleni tai työnantajalleni. Henkilökohtaisesti vaikuttaminen on aiheuttanut pahaa oloa ja vähentänyt uskallusta
nostaa esille urheilun epäkohtia.”
Kysyttäessä, kuinka tutkijan itse kokemaan vaikuttamiseen tai painostamiseen puututtiin, yhdeksän
vastaajaa kertoi puuttuneensa siihen itse. Kolme vastaajaa kertoi vaikuttamisesta tai painostamisesta
työnantajalleen, joka puuttui asiaan. Kaksi vastaajaa kertoi työnantajalleen, mutta työnantaja ei puuttunut asiaan. Kolme vastaajaa kertoi, että asiaa ei oltu puututtu mitenkään. Viisi vaikuttamista tai painostamista kokeneista vastaajista kertoi, että vaikuttamiseen tai painostamiseen oli puututtu muulla tavalla,
kuten toisten tutkijoiden toimesta.

4.2. Koettu tai havaittu häirintä ja maalittaminen
Häirinnän tai maalittamisen yleisyys
Yli 90 % vastaajista (85 vastaajaa) ei ole itse joutunut tutkimustyöhön liittyvän häirinnän tai maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Kuusi prosenttia vastaajista (kuusi vastaajaa) kertoi
kokeneena häirintää tai maalittamista. (Kuvio 8.)
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Kuvio 8. Kyselyyn vastanneista edeltävien viiden vuona aikana häirintää tai maalittamista kokeneet
(n=94).
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Vastaajat raportoivat tutkijakollegoihinsa kohdistuneesta häirinnästä tai maalittamisesta omakohtaista
kokemusta useammin (13 %, 12 vastaajaa). Vastaajista kaksi kolmasosaa (66 %, 62 vastaajaa) kertoi, että
eivät ole havainneet tutkijakollegoidensa joutuneen häirinnän tai maalittamisen kohteeksi. Vastaajista
noin viidennes (21 %, 20 vastaajaa) ei osannut sanoa, ovatko tutkijakollegat joutuneet häirinnän tai maalittamisen kohteeksi.
Reilu kaksi kolmannesta vastaajista (70 %, 66 vastaajaa) ei osannut arvioida, onko tutkimustyöhön
liittyvä häirintä tai maalittaminen muuttunut määrällisesti edeltävien viiden vuoden aikana. Häirinnän
tai maalittamisen arvioi yleistyneen vajaa neljännes vastaajista (23 %, 18 vastaajaa). Yhdeksän vastaajaa
(10 %) arvioi häirinnän tai maalittamisen pysyneen määrällisesti ennallaan. Vain yksi vastaaja (1 %) arvioi
vaikuttamisen tai painostamisen vähentyneen.
Valtaosa vastaajista (60 %, 56 vastaajaa) ei osannut arvioida liikuntatutkijoihin liittyvän häirinnän tai
maalittamisen yleisyyttä muihin tutkimusaloihin verrattuna. Vastaajista vajaa neljännes (24 %, 23 vastaajaa) arvioi liikuntatutkijoihin kohdistetun häirinnän ja maalittamisen olevan vähäisempää muihin tutkimusaloihin verrattuna. Vain pieni osa vastaajista (10 %, 9 vastaajaa) koki liikuntatutkijoihin kohdistuvan
häirinnän ja maalittamisen olevan yleisempää kuin muilla tutkimusaloilla.

Häirintää tai maalittamista kokeneiden vastaukset
Niistä kuudesta vastaajasta, jotka kertoivat itse joutuneensa häirinnän tai maalittamisen kohteeksi, neljä
vastaajaa oli kokenut häirintää tai maalittamista kerran tai muutamia kertoja vuodessa ja kaksi vastaajaa
kuukausittain. Häirintää tai maalittamista kokeneista vastaajista viisi kertoi kokeneensa sanallista uhkausta tai häirintää ja samoin viisi väärän tiedon levittämistä.
Vastaajat kuvasivat tutkijakollegoiden kohtaamaa häirintää tai maalittamista yleisimmin erilaisena
vähättelynä (5 mainintaa). Lisäksi häirintää oli tehty henkilökohtaisilla yhteydenotoilla tai sosiaalisessa
mediassa (3 mainintaa) sekä levittämällä perättömiä tietoja (2 mainintaa).
”Kokonaisvaltaista persoonaan ja osaamiseen liittyvää vähättelyä tapaamisissa
ja osin somessakin.”
”Esittämällä heistä valheellisia väittämiä ja levittämällä niitä sosiaalisessa mediassa.”
Vastaajat raportoivat itse kokemansa häirinnän tai maalittamisen tekijän olleen joku muu liikunta-alan
henkilö (neljä vastaajaa) ja joku muu henkilö (neljä vastaajaa), kuten sosiaalisen median vaikuttaja ja tuntematon henkilö. Avovastauksissa (6 kappaletta) vastaajat nostivat häirinnän tai maalittamisen johtuneen
useimmiten epämieluisten tutkimustulosten levittämisestä (3 mainintaa).
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”Kansallisissa liikuntajärjestöissä toimivat henkilöt: pyrkivät hankaloittamaan tutkijoiden
työtä, jotta nämä eivät jatkossa raportoisi ”väärin” ja ”vääristä” asioista. Levittämällä
valheellisia väittämiä tutkijasta, tämän motiiveista tai intresseistä, voidaan omissa viiteryhmissä vähätellä tutkimustulosten merkitystä. Samalla tietenkin pyritään siihen, ettei tutkija
jatkossa raportoi tuloksista, jotka eivät ole urheilun sosiaalisen maailman
narratiivin mukaisia.”
Kysyttäessä, kuinka tutkijan itse kokemaan häirintään tai maalittamiseen puututtiin, kolme vastaajaa
kertoi puuttuneensa siihen itse. Kaksi vastaajaa oli kertonut häirinnästä tai maalittamisesta työnantajalle,
joka oli puuttunut asiaan. Kaksi vastaajaa oli kertonut häirinnästä tai maalittamisesta työnantajalle, mutta tämä ei ollut puuttunut asiaan. Yksi vastaaja kertoi ilmoittaneensa kokemastaan häirinnästä tai maalittamisesta viranomaiselle, joka ei ollut puuttunut asiaan. Kolme vastaajaa kertoi puuttuneensa häirintään
tai maalittamiseen muulla tavalla, kuten ottamalla yhteyttä oman organisaation luottamushenkilöihin.
Häirintä tai maalittaminen vaikutti vastaajiin monilla tavoilla. Muutama vastaaja mainitsi vähentäneensä julkisia esiintymisiä. Muutamalle vastaajalle aiheutui pahaa oloa tai terveysongelmia. Yksi vastannut
kertoi häirinnän tai maalittamisen vain lisänneen motivaatiota.
”Tulee paha mieli ja pelottaa mitä uhkaileva taho keksii seuraavaksi.”
”Häirintä on vähentänyt intoani tehdä asiantuntijaesiintymisiä, sillä en jaksa esiintymisten
jälkeen esihenkilön toimesta purkautuvaa mielipahaa.”

4.3. Vastaajien muut näkemykset vaikuttamisesta ja häirinnästä
Vastaajia pyydettiin arvioimaan liikuntatutkimuksen aihealueita, joihin liittyy erityisesti vaikuttamista,
painostamista, häirintää ja maalittamista. Vastaajien (47 kpl) avovastauksissa eniten mainintoja saivat
erilaiset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, vähemmistöjen ja syrjinnän teemat (10 mainintaa). Toiseksi
eniten mainintoja (6 mainintaa) sai huippu-urheilu ja urheilujärjestelmä. Kolmanneksi eniten mainintoja
sai erilaiset talouteen ja rahoitukseen liittyvät teemat sekä teemat, joihin yleisesti liittyy jotain kielteistä
(esimerkiksi liikunnassa ja urheilussa ilmenevä häirintä, kiusaaminen ja doping). (Taulukko 1.)
Kategoria

Mainintoja (kpl)

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, vähemmistöt ja syrjintä

10

Huippu-urheilu ja urheilujärjestelmä

6

Talous ja rahoitus

5

Yleisesti kielteiset teemat (häirintä, kiusaaminen, doping jne.)

5

(Liikunnan) Yhteiskunnalliset kysymykset

4

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

3

Liikuntaravitsemus

3

Valmentaminen

2

Muut yksittäiset maininnat, kuten lasten ja nuorten liikunta, ympäristöasiat sekä
liikuntajärjestöt

14

En osaa sanoa / En tunnista mitään aihetta

14

Taulukko 1. Mitkä ovat mielestäsi liikuntatutkimuksen aihe-alueet, joihin liittyy erityisesti vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista? (n=47)
”Ylipäätään kaikki teemat, joissa liikunta yhdistyy johonkin kielteiseen (kiusaamiseen, häirintään, liikuntariippuvuuteen, syömisen ongelmiin, dopingiin yms.). Näyttää olevan suuri
tarve ajatella, että liikunta ja urheilu tuottavat 100-prosenttisesti hyvinvointia eikä liikunnan alalla ole mitään ikävää/väärinkäytöksiä/kielteisiä lieveilmiöitä.”
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”Erityisesti huippu-urheilu, vähemmistöt ja talous sekä yleensä poliittiset/yhteiskunnalliset
avoimuutta vaativat keskustelut ovat vaikeita urheiluväelle. Syytökset oman pesän likaamisesta tulevat helposti ja asioita polarisoidaan herkästi.”
Vastaajista 42 prosenttia (40 vastaajaa) ei osannut sanoa, onko hänen edustamassaan organisaatiossa
vaikuttamiseen, painostamiseen, häirintään ja maalittamiseen puuttumista varten olemassa suunnitelmaa ja/tai toimintamalli. Vastaajista 37 prosenttia (35 vastaajaa) kertoi, että suunnitelmaa ja/tai toimintamallia ei ole organisaatiossa. Noin viidennes vastaajista (21 %, 20 vastaajaa) ilmoitti, että organisaatiossa on suunnitelma ja/tai toimintamalli vaikuttamista ja häirintää varten.
Kaksi kolmesta vastaajasta (65 %, 62 vastaajaa) ilmoitti, että ei tarvitse lisää tukea tai koulutusta vaikuttamis-, painostamis-, häirintä- ja maalittamistapauksia varten. Viidennes (21 %, 20 vastaajaa) ilmoitti
tarvitsevansa tukea tai koulutusta.
Vastaajien mielestä vaikuttamisen, painostamisen, häirinnän ja maalittamisen estämiseksi vaikuttamis- ja
häirintäteema tulisi tehdä näkyväksi ja teemaa tulisi pitää esillä (13 mainintaa). Toiseksi eniten kaivattiin
avoimen keskustelun lisäämistä ja edistämistä (8 mainintaa). Kolmanneksi eniten mainintoja sai koulutuksen lisääminen vaikuttamis- ja häirintäteemasta sekä tutkimustyöstä, jonka ”pelisääntöjä” ja luonnetta ei välttämättä tunneta kaikkien liikuntatoimijoiden piirissä. (Taulukko 2.)
Kategoria

Mainintoja (kpl)

Tehdä asia näkyväksi ja pitää asiaa esillä

13

Avoimen keskustelun lisääminen ja edistäminen

8

Koulutuksen lisääminen teemasta ja tutkimustyöstä

7

Työnantajan tulee tukea tutkijaa

5

Tukea toisia tutkijoita

3

Puuttua tapauksiin

2

Yleinen linjaus/kannanotto vaikuttamista ja häirintää vastaan

2

En osaa sanoa

5

Muut yksittäiset teemat

13

Taulukko 2. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä mahdollisen vaikuttamisen, painostamisen, häirinnän ja maalittamisen estämiseksi? (n=41)
”Asiaa on tärkeä pitää esillä ja mahdollisiin vaikuttamisyrityksiin tulisi puuttua mahdollisimman tehokkaasti. Missään nimessä yksittäistä tutkijaa ei saa jättää yksin näiden kysymysten kanssa, vaan työnantajan tulee tarjota tukea ja puolustaa maalittamisen kohteeksi
joutunutta tutkijaa.”
”Avoin organisaatiokulttuuri, jotta tällaiset epäkohdat pystytään ottamaan puheeksi,
luottamuksella ja vakavuudella. Toimintatavat läpinäkyviä, jotta kaikki tietää
pelisäännöt ennakkoon.”
Vastaajilta kysyttiin, rajoitetaanko liikuntatutkijoiden sananvapautta ja tutkimuksen vapautta mahdollisesti jollain muulla tavalla kuin vaikuttamalla, painostamalla, häiritsemällä tai maalittamalla. Kysymykseen saatiin 34 vastausta. Vastaajista 19 näki, että tutkijoiden sananvapautta ja tutkimuksen vapautta
rajoitetaan myös muilla tavoin, 11 vastaajaa ei nähnyt rajoitteita ja 4 vastaajaa ei osannut vastata
kysymykseen. Kyllä-vastauksissa mainittiin yleisimmin liikuntatutkijoiden sananvapauden ja tutkimuksen
rajoittamiskeinoiksi tutkimusrahoituksen jakaminen tai suuntaaminen (8 mainintaa) sekä riittämätön
tutkimusrahoitus (5 mainintaa).
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän kyselyn perusteella ei voida tehdä yleistyksiä liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta ja
häirinnästä Suomessa. Kyselyn tulokset antavat yleiskuvaa liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta
ja häirinnästä kyselyyn vastanneiden tutkijoiden osalta.
Tähän kyselyyn vastanneista tutkijoista noin 15 % on kokenut vaikuttamista tai painostamista. Lisäksi esille nousi yksittäisiä häirintä- ja maalittamistapauksia. Liikuntatukijoiden kokema vaikuttaminen ja häirintä
ei näyttäydy tämän kyselyn tulosten perusteella laajamittaiselta, mutta jokainen tapaus on liikaa ja pitää
ottaa vakavasti. Vaikuttamis- ja häirintätapaukset aiheuttavat yksilötasolla pahaa oloa, ahdistusta, masennusta ja pelkoa. Vaikuttamis- ja häirintätapaukset voivat vaikuttaa myös negatiivisesti alan tutkimukseen ja lisätä vaikenemisen kulttuuria, mikä olisi vahingollista liikunta- ja urheilutoimialan kehittymiselle.
Vaikuttaminen tai painostaminen (kuten myös häirintä ja maalittaminen) näyttää kohdistuvan tutkijoihin
erityisesti liikunta-alan ja tutkijakentän sekä työyhteisöjen sisältä, ei niinkään toimialan ulkopuolelta.
Tämä luo paremmat mahdollisuudet puuttua tapauksiin kuin, jos vaikuttaminen ja häirintä tulisivat alan
ulkopuolelta.
Vaikuttamis- ja häirintätapaukset näyttävät liittyvän erityisesti liikunnan tai urheilun kannalta epämiellyttäviin tai negatiivisiin tutkimusaiheisiin tai -tuloksiin. Kuten kyselyn vastauksissa tuotiin esille, liikuntaan
ja urheiluun liittyvien epäkohtien esille tuominen ei näytä sopivan kaikkien mielestä perinteiseen liikunnan ja urheilun positiiviseen ”kertomukseen”, mistä johtuen jotkut, yksittäiset alan toimijat vaikuttavat,
painostavat tai jopa häiritsevät tutkijaa. Erityisen herkkiä teemoja näyttävät olevan erilaiset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, vähemmistöjen ja syrjinnän teemat, huippu-urheiluun ja urheilujärjestelmään
liittyvät kysymykset sekä erilaiset talouteen ja rahoitukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät
teemat.
Kyselyn tulosten perusteella on vaikea arvioida, onko vaikuttaminen ja häirintä yleistynyt viime vuosina
liikuntatutkijoiden piirissä sekä onko vaikuttaminen ja häirintä liikunta-alalla yleisempää kuin muilla aloilla. Näihin kysymyksiin valtaosa vastaajista ei osannut antaa arviota. Verrattaessa kyselyn tuloksia muihin
vaikuttamista ja häirintää selvittäneisiin kyselyihin, näyttää siltä, että liikuntatutkijat eivät ehkä joudu
yhtä yleisesti vaikuttamisen ja häirinnän kohteeksi kuin muiden alojen tutkijat. Esimerkiksi tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan selvityksissä noin viidennes tutkijoista sai häiritsevää palautetta toisinaan tai
usein (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2015). Akava Worksin selvityksessä joka kolmas akavalainen
oli joutunut häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi (Miettinen 2021).
Vaikuttamisen, painostamisen, häirinnän ja maalittamisen estämiseksi on tärkeää, että vaikuttamis- ja
häirintäteema tehdään näkyväksi myös liikuntatoimialalla ja käydään keskustelua liikunnan keskustelukulttuurista. Avoimen ja turvallisen keskustelukulttuurin lisäämistä ja edistämistä tulee jatkaa kaikilla
foorumeilla. Tutkijoiden ja tiedon soveltajien kohtaamisia tarvitaan lisää, jotta esimerkiksi alan toimijat
ymmärtävät tutkimustyön ”pelisäännöt” entistä paremmin.
Liikunta-alan tutkimusorganisaatioilla on tarpeen olla suunnitelmat ja toimintamallit vaikuttamiseen ja
häirintään puuttumista sekä niiden ennalta ehkäisyä varten. Suunnitelmia ja toimintamalleja tulee myös
käsitellä tutkijoiden ja muun henkilöstön kanssa, jotta niistä ollaan tietoisia.
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Liitteet
LIITE 1. Kysely liikuntatutkijoille vaikuttamisesta ja häirinnästä
A. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli
•
•
•
•

Nainen
Mies
Muu
En halua sanoa

2. Ikä
•
•
•
•
•
•

Alle 30 vuotta
30–39 vuotta
40–49 vuotta
50–59 vuotta
Yli 60 vuotta
En halua sanoa

3. Ensisijainen työpaikka. Valitse vain yksi vaihtoehdoista.
•
•
•
•
•
•
•

Yliopisto
Ammattikorkeakoulu
Tutkimuslaitos
Järjestö
Ei työpaikkaa/vapaa tutkija
Jokin muu, mikä?
En halua sanoa

4. Työsuhde
• Vakinainen
• Määräaikainen
• En halua sanoa
5. Tutkijakokemus
•
•
•
•
•

Alle 5 vuotta
5–9 vuotta
10–19 vuotta
Yli 20 vuotta
En halua sanoa
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6. Pääasiallinen tieteenala. Valitse vain yksi vaihtoehdoista.
• Liikunnan biotieteet (biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi)
• Liikunnan käyttäytymistieteet (liikuntakasvatus, liikuntapedagogiikka ja liikuntapsykologia)
• Liikunnan yhteiskuntatieteet (liikuntasosiologia, liikuntasuunnittelu sekä liikuntapolitiikka ja -hallinto)
• Liikuntalääketiede, lääketiede
• Terveystieteet, hoitotieteet (kansanterveys, terveyskasvatus, fysioterapia, gerontologia, kuntoutus
työterveystiede)
• Muu tieteenala, mikä?
• En halua sanoa
7. Liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisiesi määrä sosiaalisissa medioissa.
Arvioi julkisten asiantuntijaesiintymisiesi (esiintymiset, kirjoitukset jne.) määrä sosiaalisissa medioissa
(Facebook, Twitter, YouTube, blogit jne). Kysymys koskee vain tutkijan tai asiantuntijan roolia, ei yksityiselämää. Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista.
•
•
•
•
•
•

Viikoittain
Kuukausittain
Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan
En halua sanoa

8. Liikunta-teemaan liittyvien asiantuntijaesiintymisiesi määrä muissa medioissa kuin sosiaalisissa
medioissa.
Arvioi julkisten asiantuntijaesiintymisiesi (esiintymiset, kirjoitukset jne.) määrä muissa medioissa (lehdet,
televisio, radio jne.) kuin sosiaalisissa medioissa. Kysymys koskee vain tutkijan tai asiantuntijan roolia, ei
yksityiselämää. Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista.
•
•
•
•
•
•

Viikoittain
Kuukausittain
Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan
En halua sanoa

B. KOKEMUKSET VAIKUTTAMISESTA JA PAINOSTAMISESTA
Seuraavat kysymykset koskevat tutkimustyöhön liittyvää vaikuttamista ja painostamista, joiden kohteeksi
sinä tai tutkijakollegasi ovat joutuneet edeltävien viiden vuoden aikana. Vaikuttamisella ja painostamisella tarkoitetaan tässä kyselyssä toimintaa, jossa tutkijan toimintamahdollisuuksia ja/tai sananvapautta on
pyritty rajoittamaan erilaisilla suorilla tai epäsuorilla vaikuttamis- ja painostamiskeinoilla. Vaikuttaminen
ja/tai painostaminen voi kohdentua esimerkiksi tutkimusaiheiden valintaan, tutkimuksen tekemiseen tai
tutkimustuloksisista viestimiseen. Vaikuttamiseen ei kuulu tässä kyselyssä organisaation yhteiset linjaukset tutkimukseen ja tutkijan työhön liittyen.
9. Oletko itse joutunut tutkimustyöhösi liittyvän vaikuttamisen ja/tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana?
• Ei
• Kyllä
• En osaa sanoa
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10. Kuinka usein olet joutunut tutkimustyöhösi liittyvän vaikuttamisen ja/tai painostamisen kohteeksi
edeltävien viiden vuoden aikana?
•
•
•
•
•

Viikoittain
Kuukausittain
Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En osaa sanoa

11. Millä tavalla sinuun on yritetty vaikuttaa ja/tai painostaa? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvokkain
Puhelimitse
Henkilökohtaisilla viesteillä sähköpostissa, viestipalveluissa tai sosiaalisessa mediassa
Useammalle henkilölle osoitetuilla kirjoituksilla sähköpostissa, viestipalveluissa, sosiaalisessa
mediassa tai muualla internetissä
Julkisilla viesteillä sosiaalisessa mediassa tai muualla internetissä, lehdissä tai muissa medioissa
Yhteydenotto työnantajaan tai esihenkilöön
Jollain muulla tavalla, miten?
En halua sanoa

12. Kenen arvioit vaikuttaneen ja/tai painostaneen sinua? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•
•

Läheinen
Toinen tutkija
Työnantaja tai esihenkilö
Liikunta-alan muu henkilö, kuka (ei henkilöiden nimiä)?
Joku muu henkilö, kuka (ei henkilöiden nimiä)?
En osaa sanoa
En halua sanoa

13. Mistä arvelet vaikuttamisen ja/tai painostamisen johtuneen?
14. Kuinka kohtaamaasi vaikuttamiseen ja/tai painostamiseen puututtiin? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•

Ei mitenkään
Puutuin siihen itse
Kerroin siitä työnantajalleni, joka puuttui vaikuttamiseen ja/tai painostamiseen
Kerroin siitä työnantajalleni, joka ei puuttunut vaikuttamiseen ja/tai painostamiseen
Muulla tavalla, miten?
En tiedä, mihin tahoon tulisi olla yhteydessä

15. Miten vaikuttaminen ja/tai painostaminen vaikutti sinuun ja/tai työhösi (esimerkiksi tutkimustyöhön tai asiantuntijaesiintymisiin ja -kirjoituksiin)?
16. Voit täsmentää vastaustasi tai kertoa vaikuttamis- ja/tai painostamistilanteestasi tarkemmin, kuten sen etenemisestä, siihen puuttumisesta jne.
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17. Onko joku henkilökohtaisesti tuntemistasi tutkijakollegoistasi joutunut tutkimustyöhönsä liittyvän
vaikuttamisen ja/tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana?
• Ei
• Kyllä
• En osaa sanoa
18. Voit kuvata tutkijakollegoittesi kohtaamaa vaikuttamista ja/tai painostamista.
19. Onko tutkimustyöhön liittyvä vaikuttaminen ja/tai painostaminen edeltävien viiden vuoden aikana…
•
•
•
•
•
•

Yleistynyt merkittävästi
Yleistynyt jonkin verran
Pysynyt ennallaan
Vähentynyt jonkin verran
Vähentynyt merkittävästi
En osaa sanoa

20. Jos vertaat muihin tutkimusaloihin, onko liikuntatutkijoihin liittyvä vaikuttaminen ja/tai painostaminen mielestäsi…
•
•
•
•
•
•

Merkittävästi yleisempää
Jonkin verran yleisempää
Yhtä yleistä/vähäistä
Jonkin verran vähäisempää
Merkittävästi vähäisempää
En osaa sanoa

C. KOKEMUKSET HÄIRINNÄSTÄ JA MAALITTAMISESTA
Seuraavat kysymykset koskevat tutkimustyöhön liittyvää häirintää ja maalittamista, joiden kohteeksi sinä
tai tutkijakollegasi ovat joutuneet edeltävien viiden vuoden aikana. Häirinnällä ja maalittamisella tarkoitetaan tässä kyselyssä toimintaa, jossa tutkijaa häiritään järjestelmällisesti tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen tutkijan järjestelmälliseen häirintään. Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Häirinnällä
aiheutetaan tarkoituksella pahaa mieltä ja ahdistusta tai loukataan fyysistä koskemattomuutta.
Maalittaminen on toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää
tai kannustaa yhteen kohteeseen kohdistuvan järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen levittäminen tai uhkaaminen. Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä kautta. (Sisäministeriön julkaisuja
2021: 8)
21. Oletko itse joutunut tutkimustyöhösi liittyvän häirinnän ja/tai maalittamisen kohteeksi edeltävien
viiden vuoden aikana?
• Ei
• Kyllä
• En osaa sanoa
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22. Kuinka usein olet joutunut tutkimustyöhösi liittyvän häirinnän ja/tai maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana?
•
•
•
•
•

Viikoittain
Kuukausittain
Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En osaa sanoa

23. Missä muodossa häirintä ja/tai maalittaminen toteutui? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•
•

Sanallinen uhkaus tai häirintä
Fyysinen uhkaus tai häirintä
Väärän tiedon levittäminen
Yksityisen tiedon levittäminen
Ilkivalta tai omaisuuteen kajoaminen
Jokin muu, mikä?
En halua sanoa

24. Kenen arvioit häirinneen ja/tai maalittaneen sinua? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•
•

Läheinen
Toinen tutkija
Työnantaja tai esihenkilö
Liikunta-alan muu henkilö, kuka (ei henkilöiden nimiä)?
Joku muu henkilö, kuka (ei henkilöiden nimiä)?
En osaa sanoa
En halua sanoa

25. Mistä arvelet häirinnän ja/tai maalittamisen johtuneen?
26. Kuinka kohtaamaasi häirintään ja/tai maalittamiseen puututtiin? Voit valita useita vaihtoehtoja.
•
•
•
•
•
•
•
•

En mitenkään
Puutuin siihen itse
Kerroin siitä työnantajalleni, joka puuttui häirintään ja/tai maalittamiseen
Kerroin siitä työnantajalleni, joka ei puuttunut häirintään ja/tai maalittamiseen
Kerroin siitä viranomaiselle (esim. poliisi), joka puuttui häirintään ja/tai maalittamiseen
Kerroin siitä viranomaiselle (esim. poliisi), joka ei puuttunut häirintään ja/tai maalittamiseen
Muulla tavalla, miten?
En tiedä, mihin tahoon tulisi olla yhteydessä

27. Miten häirintä ja/tai maalittaminen vaikutti sinuun ja/tai työhösi (esimerkiksi tutkimustyöhön,
asiantuntijaesiintymisiin ja asiantuntijakirjoituksiin)?
28. Voit täsmentää vastaustasi tai kertoa tilanteestasi tarkemmin, kuten sen etenemisestä, siihen
puuttumisesta jne.
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29. Onko joku henkilökohtaisesti tuntemistasi tutkijakollegoistasi joutunut tutkimustyössään häirinnän ja/tai maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana?
• Ei
• Kyllä
• En osaa sanoa
30. Voit kuvata tutkijakollegoittesi kohtaamaa häirintää ja/tai maalittamista.
31. Onko tutkimustyöhön liittyvä häirintä ja/tai maalittaminen edeltävien viiden vuoden aikana...
•
•
•
•
•
•

Yleistynyt merkittävästi
Yleistynyt jonkin verran
Pysynyt ennallaan
Vähentynyt jonkin verran
Vähentynyt merkittävästi
En osaa sanoa

32. Jos vertaat muihin tutkimusaloihin, onko liikuntatutkijoihin liittyvä häirintä ja/tai maalittaminen
mielestäsi…
•
•
•
•
•
•

Merkittävästi yleisempää
Jonkin verran yleisempää
Yhtä yleistä/vähäistä
Jonkin verran vähäisempää
Merkittävästi vähäisempää
En osaa sanoa

D. MUUT TEEMAT
33. Mitkä ovat mielestäsi liikuntatutkimuksen aihe-alueet, joihin liittyy erityisesti vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista?
34. Onko organisaatiossasi vaikuttamiseen, painostamiseen, häirintään ja maalittamiseen puuttumista
varten olemassa suunnitelmaa ja/tai toimintamalli?
• Ei
• Kyllä
• En osaa sanoa
35. Tarvitsetko lisää tukea ja/tai koulutusta vaikuttamis-, painostamis-, häirintä- ja maalittamistapauksia varten?
• En
• Kyllä
• En osaa sanoa
36. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä mahdollisen vaikuttamisen, painostamisen, häirinnän ja maalittamisen estämiseksi?
37. Rajoitetaanko liikuntatutkijoiden sananvapautta ja tutkimuksen vapautta mahdollisesti jollain
muulla tavalla, kuin vaikuttamalla, painostamalla, häiritsemällä tai maalittamalla?
38. Tässä voit antaa palautetta kyselystä tai täydentää vastauksiasi
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LIITE 2. Kyselyn monivalintakysymysten tulosten kuvaajat, joita ei esitetty
julkaisun tuloskappaleessa.
Kysymys 10. Kuinka usein olet joutunut tutkimustyöhösi liittyvän vaikuttamisen ja/tai painostamisen
kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana? (n=14)
Viikoi�ain
Kuukausi�ain
Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En osaa sanoa
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Kysymys 11. Millä tavalla sinuun on yritetty vaikuttaa ja/tai painostaa? Voit valita useita vaihtoehtoja.
(n=14)
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Kysymys 12. Kenen arvioit vaikuttaneen ja/tai painostaneen sinua? Voit valita useita vaihtoehtoja.
(n=14)
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Kysymys 13. Kuinka kohtaamaasi vaikuttamiseen ja/tai painostamiseen puututtiin? Voit valita useita
vaihtoehtoja. (n=14)
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Kysymys 17. Onko joku henkilökohtaisesti tuntemistasi tutkijakollegoistasi joutunut tutkimustyöhönsä
liittyvän vaikuttamisen ja/tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana? (n=94)
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Kysymys 19. Onko tutkimustyöhön liittyvä vaikuttaminen ja/tai painostaminen edeltävien viiden vuoden aikana…(n=95)
Yleistynyt merki�äväs�
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Kysymys 20. Jos vertaat muihin tutkimusaloihin, onko liikuntatutkijoihin liittyvä vaikuttaminen ja/tai
painostaminen mielestäsi…(n=95)
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Kysymys 22. Kuinka usein olet joutunut tutkimustyöhösi liittyvän häirinnän ja/tai maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana? (n=6)
Viikoi�ain

0%
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Kuukausi�ain
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Kerran tai muutamia kertoja vuodessa
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Kysymys 23. Missä muodossa häirintä ja/tai maalittaminen toteutui? Voit valita useita vaihtoehtoja.
(n=6)
83 %

Sanallinen uhkaus tai häirintä
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Väärän �edon levi�äminen
Yksityisen �edon levi�äminen
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Ilkivalta tai omaisuuteen kajoaminen

0%

Jokin muu, mikä?
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Kysymys 24. Kenen arvioit häirinneen ja/tai maalittaneen sinua? Voit valita useita vaihtoehtoja. (n=6)
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Kysymys 26. Kuinka kohtaamaasi häirintään ja/tai maalittamiseen puututtiin? Voit valita useita vaihtoehtoja. (n=6)
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Kysymys 29. Onko joku henkilökohtaisesti tuntemistasi tutkijakollegoistasi joutunut tutkimustyössään
häirinnän ja/tai maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana? (n=94)
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Kysymys 31. Onko tutkimustyöhön liittyvä häirintä ja/tai maalittaminen edeltävien viiden vuoden
aikana...(n=94)
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Kysymys 32. Jos vertaat muihin tutkimusaloihin, onko liikuntatutkijoihin liittyvä häirintä ja/tai maalittaminen mielestäsi…(n=94)
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Kysymys 34. Onko organisaatiossasi vaikuttamiseen, painostamiseen, häirintään ja maalittamiseen
puuttumista varten olemassa suunnitelmaa ja/tai toimintamalli? (n=95)
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Kysymys 35. Tarvitsetko lisää tukea ja/tai koulutusta vaikuttamis-, painostamis-, häirintä- ja maalittamistapauksia varten? (n=95)
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