
Kevätkokous 25.5.2021

7.2. Vakavien eettisten 
rikkomuksien keskitetty kurinpito 



Taustaa muutokselle

Isoa  julkisuutta saaneet caset

SUEKin tekemät selvitykset häirinnästä 

Olympiakomitean hallitus 4.2. 2020: Häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen

Käynnistetään selvitys yhdessä SUEKin kanssa: yhteiseen säännöstöön perustuva eettisten asioiden 
rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen 

Tutkitaan mahdollisuus matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon 

Huomioidaan resurssitarpeet toimintatavan muutoksen suunnittelussa 

Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön valmentaja- ja ohjaajalisenssit 

Osa Vastuullisuusohjelman Turvallisen toimintaympäristön rakentamista!



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Prosessi 

Toukokuussa 2020 kysely jäsenjärjestöille

→ 80-85 prosenttia kannatti keskitettyä vakavien eettisten asioiden kurinpitojärjestelmää, tällaisten 
tapausten tutkinnan siirtämistä SUEKiin, yhteisiä kurinpitosääntöjä ja yhteistä kurinpitoelintä

Elokuussa 2020 perustettu työryhmä 

Petri Heikkinen (OK:n lakimies), Pia Ek (asianajaja ja osakas Castren & Snellman, SUEKin hallituksen 
puheenjohtaja), Antti Aine (urheiluoikeuden professori), Markus Manninen (asianajaja ja osakas Hannes 
Snellman, CASin jäsen), Pekka Soini (Palloliiton lakimies), Timo Ojala (korkeimman oikeuden jäsen, Urheilun 
oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja) ja Petteri Lindblom (SUEKin lakimies)  

Syksyllä kaksi ja kevättalvella kaksi työpajaa jäsenjärjestöjen kanssa ja säännöistä nyt versio 5.0  

OK:n hallitus 9/20 ja 10/20, 3/21, 4/21, kevätkokous  6/20, syyskokous 11/20

→ Hallitus päätti esittämisestä kevätkokouksen hyväksyttäväksi 20.4.2021



Keskeinen sisältö

Koskee vakavaa epäasiallista ja epäeettistä käytöstä liikunnan ja urheilun 
piirissä

Lajisääntöjen mukaan ratkaistavat tapaukset ja yksittäiset ylilyönnit 
kilpailutilanteessa tai muussa ympäristössä edelleen lajiliiton ratkaistavaksi

Rikkomus kohdistuu nimettävään henkilöön tai henkilöihin

Soveltamisalaan voi kuulua sekä luonnollisia henkilöitä että yhteisöjä
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Keskeinen sisältö

Rangaistavia tekoja

Epäasiallinen valmennusmetodi

Rasistinen tai syrjivä käytös

Seksuaalinen tai muu häirintä 

Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja vaaran aiheuttaminen hengelle tai terveydelle

Epäasiallinen kielenkäyttö, nöyryyttävä käytös ja kiusaaminen

Yksityisyyteen kohdistuvat  loukkaukset

Muu vastaava käytös

→ teot voivat ilmetä eri ympäristöissä (kilpailu, harjoitus, koulutus, markkinointi jne)
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Keskeinen sisältö

Koventamisperusteet (kuten kohteen ikä, kehitystaso, asema suhteessa tekijään jne)

Lieventämisperusteet (tekijän ikä, painostus, edesauttaminen selvittämisessä)

Rangaistuksina varoitus tai sakko ja lisäksi luonnolliselle henkilölle kilpailu-, peli-, 
toimitsija- tai toimintakielto 

Korostetaan sovittelun ensisijaisuutta

Tutkinta ja rangaistusvaatimuksen esittäminen→ SUEK

Kurinpitoelin→ Suomen Olympiakomitean kokouksen valitsema urheiluyhteisön 
yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta

OK:n kokous päättää myös kurinpitolautakunnan säännöt
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EI RIKKOMUSTA 11 § 3
Tutkinta päätetään 

SUEKissa
Mahdollisuus saattaa asia 
vielä  lajiliiton käsittelyyn

Ilmoitus 
lajiliitolle 

11 § 5 
Lajiliiton apu 

11 § 6 

Kurinpitolautakunta

< 5 vuotta 
13 §

Urheilun 
oikeusturvalautakunta

Valitus

Valitus

Ilmoitus rikkomuksesta ja
tutkinta-asian vieminen 
kurinpitoon 

< 5 vuotta 
13 §

9  § SOVITTELU
Ohjataan  sovitteluun jos 

mahdollista 

Lajiliiton kurinpito
Päätös 2 §:n tapauksista

ILMOITUS
Muu tieto esim. 
lajiliitto 11 § 6

Oma tutkinta 10 § 1 

SUEK
arvioi soveltuuko 2 §
ja tekee päätöksen 

tutkinnan 
aloittamisesta

11 § 1-5
TUTKINTA

2 § rajoitukset
10 § 2

RANGAISTUSVAATIMUS
SUEK 11 § 3 tai 14 § 2



Oikeusturvalauta-
kunta

Kurinpitolautakunta

Olympiakomitean 
kokous valitsee

Lajiliiton hallitus tai 
kokous valitsee

Olympiakomitean 
kokous valitsee

valitusvalitus

Oikeusturvalautakunta
Kurinpitolautakunta
Lajiliiton kurinpito 

Lajiliiton 
kurinpitoelin



Keskustelua aiheuttaneet kysymykset

• Kustannukset→ järjestelmän hinta riippuu tapausten määrästä, vuositason arvio 37.000-
75.000 euroa

• Päällekkäisyys rikosprosessin kanssa→ järjestelmässä ei tutkita eikä rangaista rikoksista vaan 
liikunnan ja urheilun piirissä  tapahtuneista vakavista eettisistä rikkomuksista

• Epäselvää kuka päättää mihin kurinpitoon asia kuuluu→ viime kädessä SUEK, yhteistyön  
korostaminen lajiliiton kanssa rikkomuksista

• Lajiliiton päätösvallan kaventuminen→ erittäin ohut siivu siirtyy pois lajiliitosta (vrt. esim
dopingtapaukset, oikeusturvalautakunnan toimivalta jne), järjestelmään liittyminen 
vapaaehtoista, voi  myös vapaasti poistua

• Yhdistysautonomiaan liittyvät kysymykset


