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MOTIONENS OCH IDROTTENS GEMENSAMMA DISCIPLINÄRA BESTÄMMELSER FÖR 
OSAKLIGT BETEENDE OCH GROVA ETISKA FÖRSEELSER 

 

1 § Allmänt 
 

1. I dessa disciplinära bestämmelser föreskrivs om straffbara handlingar, följder och disciplinära 
åtgärder, om en person eller ett samfund misstänks ha gjort sig skyldig till grovt osakligt 
beteende eller etiska förseelser gentemot en eller flera personer i samband med motion eller 
idrott eller verksamhet som är starkt förbundet till dessa. 

 
2. Dessa bestämmelser har som mål att förebygga grovt osakligt beteende och grova etiska 

förseelser och möjliggöra att man ingriper i dem genom disciplinära åtgärder. 
 
 

2 § Begränsningar på tillämpningsområde 
 

1. Dessa bestämmelser tillämpas inte på: 
 

a) fall där man tillämpar idrottens grenregler och det enligt grenreglerna finns följder som kan 
fastställas eller som fastställts 

 
b) om den påstådda förseelsen är ett engångsfall och har skett enkom i en tävlingssituation, där 

det är mer naturligt att ingripa genom samfundens egna bestämmelser enligt 3 §; eller 
 

c) fall som har ett eller fler av de kännetecken som nämns i 5 §, men som är av engångskaraktär och 
som mer ändamålsenligt kan lösas genom samfundens egna bestämmelser enligt 3 § 

 
 

3 § Personer och samfund som omfattas 
 

1. Dessa disciplinära bestämmelser omfattar: 
 

a) Finlands Olympiska Kommitté 
 

b) De av Finlands Olympiska Kommittés medlemsorganisationer som har förbundit sig 
till att följa dessa disciplinära bestämmelser genom sina egna verksamhetsstadgar 

 

c) medlemmar i de samfund som nämns ovan i punkt b) samt deras medlemmar, ända ner till individuella 
medlemmar 

 
d) samfund som deltar i verksamheten med samfund som nämnts i punkt a)-c) och som utövar 

tävlingsverksamhet eller som i övrigt har bestämmanderätt 
 

a) styrelser och direktioner till samfunden nämnda i punkt a)-d) och medlemmar, arbetstagare, 
funktionärer och stödpersoner för idrottare i organ som tillsatts av dessa 



 

 

b) de personer och samfund som skriftligen förbundit sig till att följa dessa bestämmelser eller som 
har utlöst en tävlingslicens/ett spelpass eller motsvarande dokument som förbinder mottagaren 
till dessa bestämmelser, eller som i vilken roll som helst tar del i tränings- eller tävlingsverksamhet 

 

2. En medlemsorganisation till Finlands Olympiska Kommitté som genom sina 
verksamhetsstadgan har förbundit sig till dessa bestämmelser ska i sin verksamhet förbinda 
de samfund och personer som nämns i 1 mom. till dessa disciplinära bestämmelser. 

 
 
4 § Förutsättningar för straffbarhet 
 

Straffbara är: 
 

a) personer som riktar en handling enligt 5 § mot en eller flera personer eller som deltar i 
handlingen eller som genom sin egen verksamhet bidrar till handlingen, eller som i egenskap 
av arbetsgivare, chef, uppdragsgivare eller förtroendeuppdrag borde ha ingripit i en handling 
enligt 5 § som en annan utfört. 

 

b) samfunden som nämns i 3 § 1 mom. som borde ha ingripit i handlingar utförda av en person 
enligt 4 § 1 mom. punkt a) i egenskap av arbetsgivare, uppdragsgivare eller motsvarande 
ställning, som har försummat sin plikt att vidta åtgärder för att ingripa i osakligt beteende. 

 
 

5 § Straffbara handlingar 
 

1. Straffbara handlingar är eller kan vara: 

 
a) sådant beteende i samband med idrott där en idrottare eller en annan person med anknytning 

till idrott orsakas sådant lidande eller fara som inte är nödvändigt med tanke på träning eller 
handledning, eller om denna person behandlas på ett förnedrande sätt. 

 
b) rasistiskt eller diskriminerande beteende 

 
Med rasism avses alla situationer där olika behandling, uteslutande eller preferens sker på 
grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung, som har som avsikt eller 
följd att de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inte på ett jämlikt sätt 
uppmärksammas, efterlevs eller kan utövas eller att dessa begränsas. 

 
Ingen får diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller andra 
övertygelser, nationell eller samhälleligt ursprung, egendom, härkomst eller motsvarande 
faktorer. 

 
c) sexuella trakasserier eller andra trakasserier 

 
Med sexuella trakasserier avses åtminstone alla handlingar som man döms till straff för enligt 
20 kap i strafflagen. Dessutom räknas som sexuell trakasseri sådana handlingar som till sin 
karaktär är sexuella och som är ägnade att kränka en annans sexuella självbestämmanderätt.  



 

 

Övriga trakasserier är olika former av fysiska och psykiska trakasserier som sker i samband med 
umgänge ansikte mot ansikte eller umgänge på distans. Det handlar också om trakasseri om man 
missbrukar sin auktoritets- eller maktställning, vilket kan uttrycka sig i osaklig användning av 
auktoritet eller makt över en annan person. 

 
d) att kränka en persons fysiska integritet och att orsaka fara för liv och hälsa 

 
Att skada en annan persons hälsa genom våld eller annan verksamhet som är hälsovådlig är 
förbjudet. Som våld räknas inte för grenen typisk kontakt enligt grenreglerna för grenen i fråga. 

 
Att äventyra en annans hälsa eller liv innebär att man försätter någon annan i ett hjälplöst 
läge och därigenom utsätter denne för fara till liv eller hälsa. 

 

e) osakligt språk, förnedrande beteende och mobbning 
 

Som osakligt språk anses språkanvändning som är förnedrande och sårande, och ägnat att 
orsaka lidande för en annan. 

 
Som förnedrande beteende anses sådan verksamhet där man genom osakliga åtgärder kränker 
en annan persons rykte, försöker göra narr av en person eller på andra sätt försätta personen i 
en generande eller underordnad situation inför andra. 

 
Mobbning är ordutbyte, gester eller fysiskt aggressivt beteende där personen som utsätts 
för det upplever det som ångestfyllt eller förnedrande, och som man med tanke på 
omständigheterna som helhet kan anse vara osakligt. Mobbning kan vara både fysiskt och 
psykiskt. 

 
f) kränkning av personlig integritet 

 

Som en kränkning av personlig integritet räknas olovlig spridning av uppgifter om en persons 
privatliv eller handlingar som kränker meddelande- eller hemfriden eller skyddet av 
personuppgifter, samt andra motsvarande handlingar som kränker integriteten. 

 

Skyddet för privatlivet omfattar t.ex. familjeförhållanden, hälsotillstånd och andra 
personliga egenskaper och preferenser. 

 
Olovlig avlyssning och observation i sådana fall där det sker i lokaler där det inte är tillåtet att 
filma utan tillstånd eller där man inte kan bereda sig på inspelningen kränker personens 
integritet. 

 
g) annat osakligt beteende eller verksamhet som kan jämföras med punkter a)-f) 

 
2. De straffbara handlingarna kan ske: 

 

a) under tävlingar, matcher, övningar, träningar, utbildningar eller marknadsföringsevenemang, 
eller med dessa jämförbara motions- eller idrottsevenemang samt i verksamhet som är fast 
bundet till dylik verksamhet 

 
b) i växelverkan ansikte mot ansikte mellan personer och/eller växelverkan genom 

kommunikationsmedel eller sociala medier 



 

 

 

 

6 § Faktorer som skärper straffet 
 

Vid bedömning av hur grov handlingen är ska man särskilt beakta följande faktorer som 
skärpningsgrunder: 

 
a) personens minderårighet, utvecklingsnivå eller underordnade ställning i relation till 

gärningsmannen 
b) handlingen är återkommande och/eller långvarig 
c) handlingens omfattning i olika tävlings-, tränings- eller motsvarande verksamhetsmiljöer. 
d) handlingen riktas mot flera personer 
e) grundar sig på personens ras, nationella eller etniska ursprung, språk, kön, ålder, 

familjeförhållanden, sexuella inriktning, härkomst, funktionsnedsättning eller 
hälsotillstånd, religion, politisk eller facklig verksamhet eller andra jämförbara faktorer 

f) särskilt förnedrande, till exempel att det skett i allmänheten eller inför utomstående 
 
 

7 § Faktorer som lindrar straffet 
 

Som faktorer som kan lindra straffet ska man särskilt beakta följande: 
 

a) gärningsmannen är under 18 år 

b) gärningsmannen har på betydande vis hjälpt till att utreda den egna förbrytelsen 

c) gärningsmannen har utfört den straffbara handlingen till följd av påtryckning från en 
annan person eller gemenskap, eller i samverkan med en gemenskap 

 
 

8 § Straffarter 
 

1. För fysiska personer 

är straffarterna: 

a) varning 

b) böter 

c) tävlingsspecifikt eller tillfälligt tävlingsförbud 

d) matchspecifikt eller tillfälligt spelförbud, 

e) match- eller tävlingsspecifikt eller tillfälligt funktionärsförbud 

f) tillfälligt verksamhetsförbud 

För samfund: 

g) varning 

h) böter 
 

2. Bötesbeloppet är för en fysisk person minst 100 euro och högst 1 000 euro, och för ett 
samfund minst 1 000 euro och högst 10 000 euro. Böter betalas till Finlands Olympiska 
Kommittés konto. 



 

 

3. Böter ska betalas inom 30 dagar från att beslutet ha delgivits, vid vite att 
disciplinnämnden fastställer tävlings-, spel-, verksamhets- eller funktionärsförbud 
för en fysisk person 

 

4. Genom beslut av det nedan i 12 § fastställda disciplinära organet kan tävlings-, spel-, 
funktionärs- eller verksamhetsförbudet också utvidgas till att gälla andra grenar än enbart den 
där förseelsen skedde. 

 

5. En person som är försatt i tävlings- eller spelförbud får inte delta som idrottare i tävlingar 
och/eller matcher i den omfattning som det disciplinära organet bestämt. 

 
6. En person som försatts i funktionärsförbud får inte arbeta i uppgifter som har att göra 

med tävlingar och/eller matcher, inklusive spelande och tävlande, i den omfattning som 
det disciplinära organet fastställt. 

 

7. En person som försatts i verksamhetsförbud får inte delta i tävlingar, matcher, övningar, 
träningar, utbildningar eller marknadsföringsevenemang eller därtill jämförbara motions- eller 
idrottsevenemang eller annan verksamhet i den omfattning som det disciplinära organet 
fastställt. 

 

8. Olika straffarter kan fastställas samtidigt. 
 
 

9 § Medling i första hand 
 

1. Innan en undersökning av den påstådda förseelsen inleds utgående från anmälan, ska 
förseelsens offer (sakägaren) ange till aktören som tar emot anmälan om förseelsen: 

 
a) om man har medlat i fallet med den misstänkta eller 
b) om medling överhuvudtaget är möjligt 

 
2. Om medling är möjlig och inte ännu har försökts ska aktören som tagit emot anmälan om 

förseelse vidareförmedla fallet till det relevanta medlingsförfarandet 
 
 

10 § Inträde av anhängighet 
 

1. Ärendet som ska behandlas enligt dessa bestämmelser kan anhängiggöras antingen av 
sakägaren eller en annan person som anmäler saken till Finlands centrum för etik inom 
idrotten FCEI (härefter FCEI), eller på FCEI:s eget initiativ även utan anmälan. 

 

2. Efter att ha mottagit en anmälan om förseelse eller information om en misstänkt förseelse 
på något annat sätt, bedömer FCEI först om begränsningarna i 2 § i dessa bestämmelser är 
tillämpbara. Om man bedömer att begränsningarna kan tillämpas vidareförmedlar FCEI 
sakägaren till den relevanta idrottsföreningen. 

 
 

11 § Undersökning och beslut om att föra fallet inför det disciplinära organet 
 

1. Dessa bestämmelser fastställer att FCEI ansvarar för att undersöka anmälningar om förseelser.  
FCEI utreder om det utöver de personer och samfund som nämns i anmälan om förseelsen 
eller som FCEI redan varit medveten om finns andra aktörer enligt 4 § som kan anses vara 
delaktiga i den påstådda förseelsen eller andra personer som varit offer för förseelsen. 



 

 

 
 

2. Om personen som misstänks är en misstänkt gärningsman i flera rapporterade 
förseelser, kan man kombinera dessa undersökningar. 

 
3. Om FCEI efter sin undersökning anser att det inte finns orsak att misstänka att en förseelse 

skett i enlighet med dessa bestämmelser, fattar de beslutet att fallet inte förs vidare för 
handläggning i det disciplinära organet som nämns i 12 §. 

 

4. Om FCEI:s undersökning visar att det är sannolikt att fallet handlar om en kränkning enligt 5 
§ i denna bestämmelse, fattar de ett beslut, med sakägarens samtycke, om att fallet förs 
vidare till handläggning i det disciplinära organet som nämns i 12 §. 

 

5. FCEI ska i ett så tidigt skede som möjligt meddela det sakägande samfundet som nämns i 3 § 

när samfundet inte misstänks för en förseelse. 
 

6. Samfundet ska på motsvarande vid meddela till FCEI om de fått information om en 
förseelse enligt 5 §. 

 
7. Ett samfund som nämns i 3 § ska medverka i FCEI:s utredning på alla sätt de kan. 

 
 

12 § Disciplinärt organ 
 

1. Det disciplinära organet som utövar disciplinär makt i samband med förseelser som 
nämns i denna bestämmelse är idrottsgemenskapens gemensamma disciplinnämnd 
för etiska förseelser (i fortsättningen disciplinnämnden). 

 

2. Finlands Olympiska Kommittés möte väljer disciplinnämnden. 
 
 

3. Disciplinnämndens avsikt, uppgift, behörighet, sammansättning, disciplinära åtgärder och 
andra dylika frågor kring dess verksamhet föreskrivs om i disciplinnämndens stadgan, som 
godkänns vid Finlands Olympiska Kommittés möte. 

 
 

13 §  Försummelse att utföra en undersökning eller att fastställa ett straff på grund av tid 
 

Man kan försumma att utföra en utredning eller framföra ett krav om straff eller fastställa ett 
straff, om den påstådda förseelsen skedde för över fem år sedan. 

 
 

14 § Parter i de disciplinära åtgärderna 
 

1. Parter i de disciplinära åtgärderna kan vara 
 

a) som kärande FCEI och sakägaren eller sakägarna 
b) som svarande personerna eller samfunden nämnda i 3 § 



 

 

 

2. FCEI förbereder fallet för disciplinnämnden och framför sitt straffkrav. 
 

3. Medan frågan hanteras i det disciplinära utskottet kan ett samfund som nämns i 3 §, om 
den inte är svarande, delta som stödande part för sakägaren med dennes samtycke. 

 

 
15 § Behandling av frågan annorstädes och fastställandet av ett tillfälligt spel-, tävlings-, funktionärs- 

eller verksamhetsförbud 
 

1. Om fallet är anhängiggjort vid domstol eller behandlas av myndigheter kan disciplinnämnden 
avbryta behandlingen av fallet tills det har lösts annorstädes 

 
2. Disciplinnämnden kan på FCEI:s förslag tillfälligt försätta personen som misstänks för en 

förseelse i spel-, tävlings-, funktionärs- eller verksamhetsförbud fram till det att ärendet har 
behandlats eller man beslutar något annat om det tillfälliga förbudet. 

 

 
16 § Besvärsrätt 

 
Om man är missnöjd med beslutet från FCEI, har sakägaren eller svarande i den disciplinära frågan 
rätt att anföra besvär till Idrottens rättsskyddsnämnd, i enlighet med förutsättningarna i dess stadgan 

 
 

17 § Verkställande av straff 
 

Det fastställda straffet verkställs även om man anfört besvär till idrottens rättsskyddsnämnd. 
Disciplinnämnden eller idrottens rättsskyddsnämnd kan dock besluta att straffets verkställande avbryts 
medan besväret handläggs. 

 
 

18 § Förtidigt avslutande av straff 
 

Disciplinnämnden kan av särskilt vägande skäl fastställa att straffet avslutas i förtid, om minst två (2) år 
förflutit sedan tävlings-, spel-, funktionärs- eller verksamhetsförbudet infördes. 

 
 
 



 

 

 


