SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY:N KURINPITOMÄÄRÄYKSET
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1 Luku – Yleiset säännökset
1 § Yleiset määräykset
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (jäljempänä liiton) toimintaan osallistuvat ovat velvollisia noudattamaan
kaikessa toiminnassaan urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita ja hyvää urheiluhenkeä,
Taekwon-Don pääperiaatteita ja valaa, ITF:n moraalikoodistoa, protokollaa ja sääntöjä, sekä voimassa
olevia liiton sääntöjä, toimintaohjeita, määräyksiä ja päätöksiä.
Näillä kurinpitosäännöillä määritellään niistä seuraamuksista, joita edellä mainittujen ohjeiden, arvojen,
sääntöjen ja määräysten rikkomisesta seuraa.

2 § Soveltamisala
Näitä kurinpitomääräyksiä noudatetaan seuraavissa tilanteissa:
1. liiton alaisissa tapahtumissa. Liiton alaisia tapahtumia ovat tapahtumat, jotka on hyväksytty liiton
viralliseen tapahtumakalenteriin.
2. liittoon jäsenenä kuuluvan oikeushenkilön jäsenen toiminnassa (liiton jäsenen jäsenen) tai
sopimussuhteella liiton jäsenen kanssa näitä kurinpitosääntöjä noudattamaan sitoutuneen
toiminnassa
3. henkilön muutoin edustaessa lajia tai lajiliittoa.
Liiton kurinpitomääräysten alaisia ovat:
1.
2.
3.
4.

liiton toimintasääntöjen mukaiset liiton jäsenet (liiton jäsenet);
liiton jäsenten jäsenet sekä liiton jäsenten hallituksen tai johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt;
liiton hallituksen tai johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt, esimerkiksi valiokuntien jäsenet
liiton kilpailusäännöissä tarkoitetut kilpailijat, valmentajat ja muut joukkueen jäsenet, tuomarit
sekä muut toimitsijat
5. henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä

3 § Kurinpitovaltaa käyttävä elin
Kurinpitovaltaa liitossa käyttää Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta (jäljempänä valiokunta), ellei näissä
säännöissä toisin määrätä.
Liiton jäsenen erottamisesta päättää kuitenkin liiton kokous liiton toimintasääntöjen 8 §:n mukaisesti.

2 Luku – Kurinpitomääräykset
4 § Rangaistavat teot tai laiminlyönnit
Kurinpitomääräyksillä voidaan rangaista sitä, joka
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1. rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, näitä kurinpitomääräyksiä, määräyksiä tai päätöksiä, joita
liiton sääntöjen nojalla annetaan
2. tahallisesti loukkaamistarkoituksessa rikkoo ITF virallista protokollaa;
3. tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai sen asettamia elimiä
hankkiakseen etua itselleen tai toiselle tai aiheuttaakseen vahinkoa;
4. kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai
kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai
lainvastaisesti;
5. kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen
koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston epäkunnioittavaan käytökseen tai uhkaamiseen;
6. liiton tai liiton jäsenen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien
henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta tai turvallisuutta;
7. vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen jäsenen toiminnalle;
8. urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai
muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista
toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai liiton jäsenelle;
9. lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan;
10. syyllistyy liiton tai sen jäsenyhteisön toiminnassa syrjivään käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin
ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen;
11. rikkoo dopingsäännöksiä;
12. rikkoo liiton kanssa tekemänsä maajoukkue- tai muun sopimuksen
13. on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämänä
vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakieltoon ja teko, josta rangaistus on
määrätty, täyttää jonkin kohdassa 1 – 12 mainitun teon;
14. syyllistyy laissa rangaistavaksi säädettyyn tekoon;
15. jos Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan jäsen osallistuu 29 §:n vastaisesti päätöksentekoon tai
vaikuttaa päätöksentekoon. Rangaistuksesta ja menettelystä asiaa käsiteltäessä säädetään 29 §:ssä.
Kohdissa 5, 6, 9, 10, 14 ja 15 mainitut teot on aina katsottava vakaviksi. Näillä rangaistussäännöksillä ei
laajenneta 2 §:ssä määriteltyä soveltamisalaa.

3 Luku – Kurinpitorangaistukset ja rangaistusasteikot
5 § Rangaistuslajit
Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraamuksena, 2 §:ssä tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle voidaan
määrätä kurinpitorangaistus.
Liiton jäsenelle ja muille yhteisöille voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena varoitus, sakko, sulkeminen
osin tai kokonaan liiton toiminnasta määräajaksi tai liiton toiminnasta erottaminen.
Henkilölle voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena varoitus, sakko, sulkeminen osin tai kokonaan liiton
toiminnasta määräajaksi tai erottaminen liiton toiminnasta.
Tuomareille voidaan edellä mainitun lisäksi määrätä tuomarointikielto 9 §:ssä säädetyllä tavalla.
Dan-arvoisiin henkilöihin sovelletaan lisäksi 10 §:ssä säädettyä.
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Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.
Kurinpitorangaistus voidaan määrätä myös ehdollisena.
8 §:n mukainen sulkeminen liiton toiminnasta toistaiseksi kurinpitorangaistuksena voidaan määrätä vain,
jos kurinpitoasiassa syytetylle on varattu tilaisuus suulliseen käsittelyyn. Liiton jäsenen erottamisesta
päättää kuitenkin liiton kokous liiton toimintasääntöjen 8 §:n mukaisesti.
4 §:ssä määritellyistä vakavista teoista ei voida määrätä kurinpitorangaistuksena varoitusta.

6 § Sakko
Liiton jäsenille ja muille yhteisölle voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena 100 – 2 000 euron suuruinen
sakko.
Henkilöille voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena 50 – 1 000 euron suuruinen sakko.
Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton tilille. Mikäli sakkoa ei makseta,
määrätään rangaistulle 7 §:n 1-3 kohdissa tarkoitettu kielto osallistua liiton toimintaan määräajaksi tai
toistaiseksi. Suullista käsittelyä ei tarvitse järjestää. Kielto raukeaa, kun sakko maksetaan.
Sakkorangaistusta ei voida määrätä 15 vuotta nuoremmalle henkilölle.

7 § Sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi
Sulkeminen liiton toiminnasta voi käsittää,
1. kiellon osallistua liiton kilpailuihin enintään kahden vuoden määräajaksi (kilpailukielto)
2. kiellon osallistua liiton kilpailuihin toimitsijana enintään kahden vuoden määräajaksi
(toimitsijakielto)
3. kiellon osallistua muihin liiton virallisiin tapahtumiin enintään kahden vuoden määräajaksi
(osallistumiskielto)
4. kiellon osallistua liiton alaiseen toimintaan kokonaisuudessaan enintään kahden vuoden
määräajaksi (lisenssikielto)

8 § Sulkeminen liiton toiminnasta toistaiseksi
Erottaminen liiton toiminnasta käsittää toistaiseksi voimassa olevan kiellon osallistua 7 §:n 1 – 4 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan.

9 § Tuomarointikielto
Henkilölle voidaan määrätä kielto toimia tuomarina kansallisissa kilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa
Suomen edustajana, jos henkilö tuomarina toimiessaan tahallaan rikkoo kilpailu- tai tuomarisääntöjä tai
syyllistyy 4 §:ssä tarkoitettuun tekoon tai laiminlyöntiin. Kielto voidaan antaa korkeintaan kahden vuoden
määräajaksi.
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Kielto toimia tuomarina voidaan määrätä eliniäksi, mikäli tuomari tuomaritoiminnassa syyllistyy doping- tai
huumausainerikkomukseen, rikoksena rangaistavaan tekoon, osallistuu kilpailutapahtuman lopputuloksen
sopimiseen tai lyö vetoa kilpailutapahtumasta, jonka lopputulokseen voi vaikuttaa.

10 § Vyöarvon menettäminen ja vyökokeeseen osallistumiskielto
Rikostapauksissa ja toistuvan epäeettisen tai kurinpidollisesti rangaistavan toiminnan vuoksi voidaan esittää
ITF:lle mustan vyön menettämistä tai Dan-arvon pienentämistä tai määräaikaista vyökokeeseen
osallistumiskieltoa. Esityksen tekemisestä päättää liiton hallitus Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan
esityksen perusteella.
Liiton opettajajaoksen jäseneltä voidaan määrättävän kurinpitorangaistuksen ohella evätä oikeus osallistua
opettajajaoksen toimintaan määräajaksi tai toistaiseksi. Osallistumisoikeuden epäämisestä päättää liiton
hallitus Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan esityksen perusteella.

4 Luku – Kurinpitorangaistuksen mittaaminen, rikkomuksen selvittäminen ja
kurinpitorangaistuksen määrääminen
11 § Kurinpitorangaistuksen mittaaminen
Päätettäessä kurinpitorangaistuksen määräämisestä, mittaamisesta ja ehdollisuudesta on otettava
huomioon rikkomuksen laatu, vakavuus, tahallisuus ja suunnitelmallisuus, henkilön ikä, rangaistavalle
määrätyt aikaisemmat kurinpitorangaistukset, rikkomukseen johtaneet syyt, rikkomuksesta kulunut
huomattavan pitkä aika, rangaistavan pyrkimys estää tai poistaa rikkomuksen vaikutuksia, rangaistavan
pyrkimys edistää rikkomuksensa selvittämistä ja teosta aiheutuvat muut seuraukset.
Kurinpitorangaistusta määrättäessä tulee ottaa huomioon ankaroittavana tekijänä epäillyn vyöarvo ja
asema lajiliitossa tai jäsenyhteisössä. Dan-arvoisen henkilön oletetaan tuntevan ITF virallisen protokollan
säännökset.

12 § Yhteinen kurinpitorangaistus
Rangaistavalle, joka on syyllistynyt kahteen tai useampaan rikkomukseen, määrätään niistä yhteinen
kurinpitorangaistus.
Jos kurinpitorangaistuksen määräämisen jälkeen ilmenee, että rangaistu on ennen kurinpitorangaistuksen
määräämistä tehnyt toisen rikkomuksen, tästä rikkomuksesta määrätään kurinpitorangaistus erikseen, jollei
aikaisemmin ilmi tulleesta rikkomuksesta määrättyä kurinpitorangaistusta pidetä riittävänä
seuraamuksena.

13 § Väliaikainen kurinpitorangaistus
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Liiton jäsenelle, henkilölle tai yhteisölle voidaan määrätä asian selvittämisen ajaksi 7 §:ssä tarkoitettu kielto
(väliaikainen kurinpitorangaistus). Väliaikainen kurinpitorangaistus on otettava huomioon vähennyksenä
kurinpitorangaistusta määrättäessä.
Väliaikaisesta kurinpitorangaistuksesta ei voi valittaa.

14 § Kurinpitorangaistuksen määrääminen ehdollisena
Muu 5 §:ssä säädetty kurinpitorangaistus kuin varoitus voidaan määrätä ehdollisena vähintään yhden ja
enintään kolmen vuoden koeajalla. Jollei rangaistu koeaikana tee uutta rikkomusta, kurinpitorangaistus
raukeaa.
Jos koeaikana tehdystä rikkomuksesta määrätään kurinpitorangaistus, on samalla päätettävä, pannaanko
aikaisempi kurinpitorangaistus täytäntöön.

15 § Kurinpitorangaistuksen määrääminen rauenneeksi
Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos
6.3 §:n maksamattoman sakon vuoksi määrätyn kurinpitorangaistuksen määräämisestä on kulunut
vähintään kuusi kuukautta tai 8 §:ssä säädetyn kurinpitorangaistuksen määräämisestä on kulunut vähintään
kaksi vuotta.

16 § Rikkomuksen selvittäminen
Epäilty rikkomus on selvitettävä viipymättä. Rikkomuksen tapahduttua on toimitettava puolueeton ja
tasapuolinen tutkinta, jossa rikkomus selvitetään sen laadun ja vakavuusasteen edellyttämällä tavalla.
Asiaan osallisia ja tarpeen mukaan myös muita henkilöitä on kuultava. Tutkinta on suoritettava siten, ettei
ketään aiheettomasti saateta epäilyksen alaiseksi.
Valiokunta voi hankkia myös muuta asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa selvitystä.

17 § Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano
Kurinpitorangaistus pannaan täytäntöön viipymättä. Muutoksen hakeminen valiokunnan tai liiton
hallituksen päätökseen ei keskeytä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta
käsittelevä elin toisin päätä.
Kurinpitorangaistusta koskevassa päätöksessä on mainittava täytäntöönpanoaika tai sakon eräpäivä.

6

5 luku – Menettelysäännökset
18 § Oikeus saattaa asia valiokunnan käsittelyyn
Oikeus saattaa kurinpitoasiaa koskeva kanne valiokunnan käsiteltäväksi on asianosaisilla (kanneoikeus).
Kanteen kohdistuessa liiton jäsenen tai liiton toimintaan kanneoikeus on myös liiton jäsenen jäsenellä tai
liiton jäsenellä. Näiden tahojen tekemä kanne on otettava valiokunnan käsittelyyn.
Tapahtuman järjestäjällä ja kilpailuiden päätuomarilla on oikeus saattaa kanne valiokunnan käsiteltäväksi.
Muun henkilön tuodessa asia valiokunnan tietoon, valiokunta voi oman harkintansa ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Alaikäisten huoltajilla on rinnakkainen kanneoikeus. Kanne voidaan tehdä myös asiamiestä käyttäen.
Valiokunta voi ottaa tietoonsa tulleen asian käsiteltäväksi omatoimisesti.

19 § Asian tutkittavaksi ottaminen
Kanne on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta tai sen ilmitulosta, kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua tapahtumasta. Perustellusta syystä valiokunta voi tutkia käsittelypyynnön, joka on tehty
määräajan jälkeen.
Valiokunta ei ota asiaa tutkittavakseen, jos kanne on ilmeisen perusteeton, valiokunta ei ole toimivaltainen
tutkimaan asiaa tai kanne on ilmeisen puutteellinen. Valiokunta ei myöskään ota asiaa tutkittavakseen, jos
se on jo aiemmin ratkaistu, ellei ratkaisun jälkeen ole ilmennyt seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttavat asian
käsittelyyn.
Valiokunta on toimivaltainen käsittelemään liiton jäsenen jäseniinsä kohdistamat kurinpito- ja
erottamisasiat, jos liiton jäsenen säännöissä on sitouduttu valiokunnan toimivaltaan muutoksenhaun
osalta. Käsittelystä, päätöksenteosta ja muutoksenhausta noudatetaan 5 ja 6 luvun säännöksiä soveltuvin
osin. Jos erottamisasia on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa, valiokunta ei ota asiaa
tutkittavakseen.

20 § Kanteen tekeminen
Kanne tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee toimittaa valiokunnalle sähköpostitse.
Kanteesta tulee ilmetä:
1. valittajan yksilöity kanne;
2. seikat, joihin kanne perustuu;
3. mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka valittaja kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän
kullakin todisteella näyttää toteen, sekä
4. millä perusteella valiokunta on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene kanteesta tai siihen
liitetyistä asiakirjoista.
Kanteessa on ilmoitettava asianosaisten nimet, seurat ja kotipaikat, sekä mahdollisuuksien mukaan heidän
laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se sähköpostiosoite ja mahdollinen muu osoite,
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johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Asianosaisten sekä todistajan tai
muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös ilmoitettava valiokunnalle. Jos valittaja ei
tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi. Jos jokin
tieto myöhemmin muuttuu, valittajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä valiokunnalle.

21 § Kanteen täydentäminen
Jos kanne on puutteellinen, epäselvä tai sekava, valittajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan
kannettaan, jos se on asian tutkimisen kannalta tai vastauksen antamista varten välttämätöntä.
Määräaika kanteen täydentämiselle on kaksi viikkoa. Valiokunnan on jätettävä kanne tutkimatta, jollei
valittaja noudata hänelle annettua kanteen täydentämistä koskevaa kehotusta ja kanne on niin
puutteellinen, epäselvä tai sekava, ettei se kelpaa asian tutkimisen perustaksi, taikka jos valiokunta ei
muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

22 § Vastauksen pyytäminen
Jos valiokunta ottaa asian tutkittavakseen, valiokunta pyytää vastausta henkilöltä tai yhteisöltä, jota
käsittelypyyntö koskee (vastaaja). Kanne ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan vastaajalle tiedoksi vastauksen
pyytämisen yhteydessä.
Vastaajalle on ilmoitettava, että asia voidaan tutkia ja ratkaista ilman vastausta.
Jos kannetta ei oteta tutkittavaksi, valiokunta ei pyydä vastausta käsittelypyynnössä nimetyltä vastaajalta.

23 § Vastaus
Vastaajaa on kehotettava antamaan vastauksensa kirjallisesti. Vastaus on toimitettava sähköpostitse
valiokunnalle määräpäivään mennessä. Vastaus on annettava kahden viikon kuluessa vastauksen
pyytämisestä. Perustellusta syystä määräaikaa voidaan pidentää vastaajan pyynnöstä.
Vastaajaa kehotetaan vastauksessaan:
1. ilmoittamaan, myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä;
2. vastustaessaan kannetta esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian
ratkaisemisen kannalta;
3. esittämään mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka hän vastauksensa tueksi esittää, ja mitä
hän kullakin todisteella näyttää toteen;
4. liittämään vastaukseen asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä ja ne kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vedotaan, sekä
5. tekemään väitteensä siitä, ettei valiokunta voi ottaa asiaa tutkittavaksi.
Vastaajaa on kehotettava ilmoittamaan laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä myös se
sähköpostiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset
voidaan lähettää. Haasteessa on ilmoitettava, että asiakirja voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi
lähettämällä se hänen vastauksessaan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tai muuhun osoitteeseen.
Vastaajan on myös ilmoitettava oma sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut
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yhteystiedot soveltuvalla tavalla valiokunnalle. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, vastaajan tulee
viipymättä ilmoittaa siitä valiokunnalle.
Vastaajalle on mainittava vastausta pyydettäessä, mikä on seuraamus vastaamatta jättämisestä. Vastaajaa
ei voida pakottaa tai painostaa tunnustamaan omaa syyllisyyttään tai muutoin myötävaikuttamaan oman
syyllisyytensä selvittämiseen (itsekriminointisuoja).

24 § Täydentävät kirjelmät
Valiokunta voi pyytää asianosaisilta täydentäviä lausuntoja vastapuolen vastauksesta tai jostain erityisestä
kysymyksestä katsoessaan sen tarpeelliseksi. Määräaika täydentävän vastauksen antamiselle on kaksi
viikkoa.

25 § Asian käsittely valiokunnassa ja päätöksenteko
Valiokunta ratkaisee asian saamansa ja hankkimansa selvityksen perusteella käyttäen kokonaisharkintaa.
Jos tekijän syyllisyydestä jää varteen otetta epäily, valiokunta ei määrää kurinpitorangaistusta.
Valiokunta toimittaa tarvittavat vastaukset saatuaan kirjallisen käsittelyn ilman aiheetonta viivytystä.
Valiokunta voi käsitellä asiaa sähköisillä yhteydenpitotavoilla.
Valiokunta voi käsitellä asian ilman vastaajan 23 §:ssä tarkoitettua vastausta, jos vastaus ei saavu
määräpäivään mennessä ja asian vakavuus huomioon ottaen vastaajaa ei tarvitse kuulla asiassa tai
vastaajalle on annettu tiedoksi, että asia voidaan ratkaista ilman tämän antamaa vastausta.
Valiokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö valiokunnan jäsenistä on kannattanut. Jos
äänet menevät tasan, voittaa vastaajalle lievempi mielipide. Valiokunta on toimivaltainen ratkaisemaan
kurinpitoasian, kun siinä on vähintään kolme esteetöntä jäsentä.
Jos äänestyksessä on kannatettu useampaa kuin kahta mielipidettä eikä minkään kannalla ole edellisessä
kohdassa tarkoitettua määrää jäseniä, tulee vastaajalle epäedullisimman mielipiteen puolesta annetut
äänet yhdistää sitä lähinnä olevan mielipiteen puolesta annettuihin ääniin. Tarvittaessa jatketaan
vastaavalla tavalla, kunnes löytyy mielipide, jonka mukaisesti asia on edellisen kohdan mukaan ratkaistava.

26 § Kuuleminen
Asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista siten kuin edellä säädetään.
Alle 18 -vuotiaan tekemässä rikkomuksessa hänen valmentajalleen voidaan varata ja huoltajalleen varataan
tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Valmentajalle voidaan antaa ja huoltajalle annetaan tiedoksi alle 18 vuotiaasta tehty kanne ja siihen liittyvät kirjelmät.
Valiokunta kuulee asianosaisten nimeämiä todistajia katsoessaan sen tarpeelliseksi. Valiokunta voi kuulla
myös muita henkilöitä ja hankkia muuta selvitystä 16 §:ssä säädetyllä tavalla. Asianosaisille on varattava
tilaisuus lausua todistajien ja muiden henkilöiden lausunnoista ja muusta valiokunnan hankkimasta
selvityksestä.
Kuuleminen tapahtuu kirjallisesti sähköpostin välityksellä.
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27 § Suullinen käsittely
Asianosaisen vaatimuksesta tai jos muutoin on perusteltua, voidaan kurinpitoasiassa toimittaa suullinen
käsittely, mikäli se on asian käsittelyn kannalta tarpeen. Suullinen käsittely on järjestettävä ilman
aiheetonta viivytystä. Valiokunnan päätös olla järjestämättä suullista käsittelyä ei ole valituskelpoinen
päätös.
Suullisessa käsittelyssä valiokunta on toimivaltainen, kun läsnä on kolme esteetöntä jäsentä. Menettelystä,
päätöksenteosta ja äänestämisestä noudatetaan soveltuvin osin mitä näiden kurinpitosääntöjen 5 luvussa
on säädetty.
Asianosaisia, todistajien ja muita kuultavia henkilöitä voidaan kirjallisen kuulemisen sijaan tai ohella kuulla
suullisessa käsittelyssä suullisesti, puhelimitse tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.
Valiokunnan päätös kurinpitoasiassa on annettava viimeistään viikon kuluttua suullisesta käsittelystä.
Suullisessa käsittelyssä valiokunta valitsee käsittelyn puheenjohtajan. Puheenjohtaja allekirjoittaa
valiokunnan päätöksen 28 §:stä poiketen.
Valiokunnan jäsenillä on oikeus saada liitolta korvausta kohtuullisista matka- ja majoituskustannuksista.

28 § Valiokunnan päätös ja tiedoksianto
Valiokunta antaa asiassa päätöksen katsoessaan asian tultua selvitetyksi. Päätös annetaan kirjallisena.
Valiokunnan puheenjohtaja allekirjoittaa päätöksen.
Päätöksestä tulee ilmetä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valiokunnan nimi ja päätöksen antamispäivä;
asianosaisten nimet;
selostus asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista perusteineen;
luettelo todistelutarkoituksessa kuulluista henkilöistä ja muista esitetyistä todisteista
perustelut;
sovellettavat säännökset;
valiokunnan päätös kurinpitorangaistuksesta ja sen täytäntöönpanosta,
asian ratkaisseiden jäsenten nimet ja asema sekä ilmoitus siitä, onko päätöksestä äänestetty. Jos
päätöksestä on äänestetty, tuomioon on liitettävä eri mieltä olleiden jäsenten mielipiteet,
9. päätös salassapidosta sekä,
10. ohjeet muutoksenhakuoikeudesta Urheilun oikeusturvalautakuntaan
Valiokunnan päätös annetaan tiedoksi asianosaisille sähköpostitse tai muuhun osoitteeseen. Liiton jäsenen
jäsenelle päätös voidaan antaa tiedoksi asianosaisen edustaman yhteisön kautta. Päätös annetaan tiedoksi
myös liiton hallitukselle ja vastaajan edustamalle yhteisölle. Alaikäistä koskeva päätös annetaan tiedoksi
hänen huoltajalleen ja voidaan antaa tiedoksi hänen valmentajalleen.
Päätös tutkimatta jättämisestä annetaan tiedoksi valittajalle. Tutkimatta jättämistä koskevasta päätöksestä
voidaan antaa myös julkinen tiedotus, mikäli asia on tullut julkiseksi.
Valiokunnan päätös arkistoidaan liiton dokumenttivarastoon.
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Valiokunnan päätös voidaan määrätä salassa pidettäväksi kurinpitorangaistusta ja sen täytäntöönpanoa
koskevaa osuutta lukuun ottamatta.

29 § Valiokunnan jäsenen esteellisyys asian käsittelyssä ja päätöksenteossa
Valiokunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Esteellinen jäsen ei myöskään saa osallistua asiaa koskevaan keskusteluun valiokunnassa tai muutoinkaan
toimia tavalla, joka saattaisi vaikuttaa valiokunnan päätöksentekoon.
Jos valiokunnan jäsen on toiminut 1 momentin vastaisesti, on seurauksena erottaminen Eettisestä ja
kurinpidollisesta valiokunnasta. Erottamisasian käsittelee liiton hallitus. Jos kuka tahansa lautakunnan
jäsenistä esittää väitteen 1 momentin vastaisesta toiminnasta, eikä väite ole ilmeisen perusteeton, on
jäsentä pidettävä erotettuna siihen asti, että liiton hallitus käsittelee asian.
Muun tahon esittäessä väitteen 1 momentin vastaisesta toiminnasta on asia tuotava viipymättä liiton
hallituksen käsiteltäväksi, jos väite ei ole ilmeisen perusteeton. Tässä tapauksessa jäsentä ei kuitenkaan ole
pidettävä erotettuna käsittelyyn asti.
Valiokunnan jäsen on esteellinen, jos:
1. hän tai hänen läheisensä on kanteen tekijänä, uhrina tai epäiltynä asiassa
2. hän tai hänen läheisensä on kanteen tekijän, uhrin tai epäillyn valmentaja tai valmennettava
3. hän tai hänen läheisensä on kanteen tehneen, rangaistavan teon kohteeksi joutuneen tai epäillyn
liiton jäsenen tai yhteisön hallituksen jäsen, toimihenkilö tai päävalmentaja
4. asian käsittely voi vaikuttaa hänen tai hänen läheisensä oikeuteensa tai asemaansa
5. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu
Läheisellä tarkoitetaan
1. valiokunnan jäsenen puolisoa ja valiokunnan jäsenen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa,
isovanhempaa ja valiokunnan jäsenen muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen
henkilön puolisoa;
2. valiokunnan jäsenen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, valiokunnan jäsenen sisarusten
lapsia ja valiokunnan jäsenen entistä puolisoa; sekä
3. valiokunnan jäsenen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin
kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä valiokunnan jäsenen puolison sisarusten lapsia.
Valmentajaksi katsotaan henkilön säännöllisiä harjoituksia ohjaava henkilö. Valmentajaksi katsotaan myös
se, joka on ottanut vastuulleen tai muutoin valmentaa henkilöä jollain lajin osa-alueella ja toteuttaa tätä
henkilökohtaisella ohjauksella. Henkilöllä voi olla useita valmentajia. Harjoituksiin osallistuvalla henkilöllä,
pois lukien päävalmentajat, on aina valmentaja.
Valmennettavalla tarkoitetaan valmentajan valmentamaa henkilöä.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
rekisteröidyssä parisuhteessa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa, esimerkiksi avoliitossa, eläviä henkilöitä.
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Valiokunnan jäsentä voidaan kuulla asiassa esteellisyydestä huolimatta siten kuin kuulemisesta näissä
säännöissä säädetään.

6 Luku – Muutoksenhaku
30 § Valitus Urheilun oikeusturvalautakuntaan
Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan tekemästä kurinpitopäätöksestä voidaan valittaa Urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin.
31 § Esteellisyysväittämän käsittely
Perustellun väittämän valiokunnan jäsenen esteellisyydestä voi 30 §:stä poiketen saattaa liiton hallituksen
käsiteltäväksi.
Liiton hallituksen päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin
edellytyksin.

32 § Muutoksenhaun vaikutus päätöksen täytäntöönpanoon
Muutoksenhakeminen valiokunnan tai liiton hallituksen päätökseen ei keskeytä kurinpitorangaistuksen
täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta käsittelevä elin toisin päätä.

7 Luku – Voimaantulo
33 § Voimaantulo
Nämä kurinpitomääräykset vahvistaa ja näihin tehtävistä muutoksista päättää liiton yleiskokous.
Nämä kurinpitomääräykset ovat voimassa 24.11.2019 alkaen toistaiseksi. Nämä kurinpitosäännöt kumoavat
liiton aikaisemmat kurinpitosäännöt.
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