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Tiivistelmä
Suomen cupin finaali pelattiin 15.6.2019 klo 16.00 alkaen Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla.
Ottelu itsessään sujui ilman turvallisuusrikkomuksia ja tunnelmaa on kuvattu erittäin hyväksi.
Tämän selvityksen kannalta keskeisimmäksi seikaksi nousee ilveskannattajien ryntääminen kentälle
ottelun päätösvihellyksen jälkeen sekä järjestyksenvalvojien käyttämät voimakeinot ryntäämisen
estämiseksi. Voimakeinoista erityisesti OC-sumutteen (paprikasumutin) käyttäminen on ollut
poikkeuksellista jalkapallo-otteluihin liittyen. Tämä vaikuttaa yllättäneen niin ilveskannattajat kuin
tapahtumasta vastanneen Palloliiton. Sumutteen käyttöä on kritisoitu voimakkaasti mediassa.
Selvitykseen on pyritty kokoamaan tosiseikat ottelun jälkeisistä tapahtumista sekä niihin johtaneista
syistä. Kokonaisvaltaista kuva- tai videomateriaalia ei ole ollut käytettävissä ja tietyiltä osin
haastateltujen osapuolten näkemykset eroavat toisistaan. Turvallisuusmääräysten rikkomusten ja
rangaistusten arviointi kuuluu Palloliiton kurinpitoelimelle, eikä SUEK ota niihin kantaa.
Rikosepäilyjen tutkinta kuuluu Ahvenanmaan poliisiviranomaiselle, jolle on tehty finaalipäivän
tapahtumista useita rikosilmoituksia.
Selvityksessä ei ole varsinaisia turvallisuussuosituksia jalkapallo-otteluihin liittyen yleisesti, mutta
esiin nostetaan seikkoja, joiden voidaan katsoa osaltaan johtaneen finaalin jälkeisiin tapahtumiin.
Ne huomioimalla jatkossa voidaan parantaa jalkapallo-otteluiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Tärkeimmiksi havainnoiksi voidaan nostaa tiettyjen katsojien piittaamattomuus annettuja ohjeita ja
määräyksiä kohtaan sekä tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien puutteellinen
kommunikointi järjestyksen ja turvallisuuden yllä pitämiseen liittyvistä kriittisistä tekijöistä.
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Suomen Palloliiton selvityspyyntö
Suomen Palloliiton pääsihteeri pyysi sunnuntaina 16.6.2019 Suomen urheilun eettistä keskusta
(myöh. SUEK) selvittämään edellisenä päivänä pelatun Suomen Cup finaalin tapahtumia
turvallisuuden osalta. Palloliiton mukaan ulkopuolinen selvitys on tarpeellinen, koska Palloliitto oli
itse
finaalitapahtuman
järjestelyvastuussa.
Selvitys
toimii
aineistona
Palloliiton
kurinpitovaliokunnalle tässä kyseisessä tapauksessa ja toisaalta pohjana mahdollisille muille
Palloliiton tekemille jatkotoimenpiteille. Selvitys voi lisäksi tuoda yleisempiä toimintaohjeita
katsomoturvallisuuden parantamiseksi jatkossa.
SUEKin pääsihteeri hyväksyi pyynnön 16.6.2019.
Palloliitto esitti 17.6.2019 täsmennyksen selvityspyyntöönsä siltä osin, että selvitetään lisäksi, onko
Palloliiton ohjeistus ja kommunikointi turvallisuusorganisaatiolle ollut riittävän täsmällinen ja oikea,
ja onko ohjeen toteuttamisessa käytetty tarpeetonta voimaa.

Tapahtuman kuvaus
Jalkapallon Suomen Cupin finaali pelattiin ensimmäisen kerran Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla.
Ottelustadionina toimi Wiklöf Holding Arena, jonka yleisökapasiteetti on 1635 katsojaa. Finaaliin
rakennetut lisäkatsomot mahdollistivat ottelun yleisömäärän, 3250 katsojaa.

Ilveskannattajien määrä
Palloliiton saamien alustavien tietojen mukaan ilveskannattajia oli odotettavissa otteluun noin 300.
Runsaan määrän vuoksi heitä ei sijoitettu pääkatsomon eteläpäätyyn, jonne tavallisesti
Veikkausliigaotteluissa sijoitetaan vieraskannattajat. Ilveksestä oli myös oltu etukäteen yhteydessä
Palloliittoon ja toivottu erillistä palvelualuetta ainoastaan vieraskannattajille. Palloliitto pyrki
vastaamaan toiveeseen järjestämällä kannattajille siirtokatsomon pelinkentän eteläpäätyyn ja sen
taakse myynti- ja anniskelualueen sekä saniteettimahdollisuudet. Otteluun saapui ilveskannattajia
odotettua vähemmän, noin 140 henkilöä, mutta heidät sijoitettiin alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti siirtokatsomoon. Vanhempaa kannattajakuntaa oli lisäksi pääkatsomossa
istumapaikoilla.

Turvallisuusorganisaatio
Palloliitto oli osoittanut ottelutapahtumaan tapahtumapäällikön ja turvallisuuspäällikön sekä
ostanut finaalitapahtuman turvallisuus- ja ensiapupalvelut sekä liikenteenohjausjärjestelyt
ahvenanmaalaiselta turvallisuusalan yritykseltä, Bonns Säkerhets Service (myöh. BSS). BSS oli
ostanut alihankintana 10 järjestyksenvalvojaa toiselta yritykseltä, Safetor Oy Ltd (myöh. Safetor).
Lisäksi Palloliitto oli pyytänyt Ilvestä sijoittamaan otteluun kolme omaa järjestyksenvalvojaa.
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Tapahtumassa oli siten yhteensä 49 järjestyksenvalvojaa (36 + 10 + 3), jonka määrän Ahvenanmaan
poliisiviranomainen oli hyväksynyt. Stadionalueella ja sen läheisyydessä oli lisäksi poliisi- ja
rajavartioviranomaisia, joiden lukumäärästä SUEKilla ei ole tietoa. Ensiapuhenkilöstön määrästä on
annettu eri lukumääriä, 4 – 8 henkilöä.
Palloliitto oli laatinut tapahtumaan turvallisuussuunnitelman ruotsiksi ja suomeksi.
Turvallisuussuunnitelman uhka-analyysissa on ristiriita eri kieliversioissa. Ruotsinkielisessä versiossa
kentälle ryntääminen on maalattu vihreäksi, epätodennäköinen, mutta suomenkielisessä versiossa
se on keltainen, mahdollinen. Kyse on todennäköisesti inhimillisestä virheestä, mutta tässä
tapauksessa sillä on saattanut olla merkitystä, koska Ahvenanmaa on ruotsinkielinen.

Turvallisuuskokous 14.6.2019
Poliisi, Palloliitto ja BSS pitivät turvallisuuskokouksen perjantaina 14.6.2019 stadionilla ja kävivät läpi
ottelun turvallisuusjärjestelyitä. Ottelun riskiluokitus ei muuttunut, vaan se oli edelleen normaali,
kuten Palloliiton toukokuun lopussa poliisiviranomaiselle lähettämässä yleisötilaisuusilmoituksessa.
Odotusarvona oli enemmän jalkapallojuhla kuin riskitapahtuma. Kokouksessa käytiin läpi
mahdollisia järjestyshäiriöitä aiheuttavia skenaarioita, joista keskeisimmät olivat kannattajien
käyttämä pyrotekniikka ja savut sekä kentälle ryntäämiset. Palloliiton turvallisuuspäällikkö ilmoitti
Palloliiton ehdottomana kantana, että katsojat eivät saa mennä kentälle ja se tulee estää
tarvittaessa voimakeinoja käyttämällä. Asiasta käytiin keskustelua, mutta Palloliiton näkemys pysyi
muuttumattomana. Muita erityisiä turvallisuusuhkia kokouksessa ei noussut esiin. BSS kertoi
ostaneensa lisävahvistusta kymmenellä järjestyksenvalvojalla, jotka sijoitetaan ilveskannattajien
katsomonosaan. Palloliiton turvallisuuspäällikön mukaan kokouksessa ei tullut ilmi, keitä nämä
järjestyksenvalvojat ovat.

Turvallisuuskokous 15.6.2019
Ottelupäivänä klo 14.00 jälkeen Palloliiton turvallisuuspäällikkö ja BSS sekä Safetorin edustajat
tapasivat stadionilla ja kävivät ottelutapahtumaa läpi. Keskeisin seikka oli edelleen nollatoleranssi
katsojien kentälle menemisestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvat häiriöt. Samassa kokouksessa
Palloliiton turvallisuuspäällikölle selvisi alihankintana ostetun järjestyksenvalvonnan, Safetorin,
edustajat, jotka olivat hyväksyttäviä ja toimivat BSS:n alaisuudessa. Safetorille osoitettiin
vastuualueeksi Ilveksen kannattajien katsomonosa sekä ennen ottelua sisääntulotarkastusten
tekeminen. Samalle alueelle osoitettiin Ilveksen omat järjestyksenvalvojat, jotka eivät olleet
mukana turvallisuuskokouksessa.

Ennakkotiedot järjestyshäiriöistä Maarianhaminassa
Ennen ottelun alkua Palloliitolle ja järjestyksenvalvojien edustajille tuli tietoa ilveskannattajien
keskinäisestä tappelusta kaupungilla, soihdun polttamisesta sekä poliisin ja rajan suorittamasta
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kiinniotosta tai kiinniotoista. Poliisin myöhemmin julkaiseman tiedotteen1 mukaan myös teräaseita
oli löytynyt. Ottelupaikalla seitsemän kannattajan pääsy estettiin stadionille vahvan päihtymyksen
ja häiriökäyttäytymisen vuoksi. Nämä olivat poliisin ja rajan järjestyksenvalvojille osoittamia samoja
henkilöitä, jotka olivat aiheuttaneet häiriötä kaupungilla.

Ottelun aikaiset tapahtumat
Varsinainen ottelu pelattiin hyvässä hengessä ja tunnelmaa on kuvattu yhdeksi parhaista Cuphistoriassa. Ottelun aikaisista järjestyshäiriöistä ei ole raportoitu. Päinvastoin, molempia joukkueita
kannustettiin reilusti. Jälkeenpäin Ilveskannattajilta on kuulunut kritiikkiä veden loppumisesta
myyntipisteellä jo ottelun tauon aikana sekä riittämättömistä saniteettitiloista.
Ilveksen turvallisuuspäällikön mukaan oli ollut tiedossa jo ennen ottelua, että kannattajat tulevat
juoksemaan kentälle, mikäli Ilves voittaa ottelun. Tämä tieto oli tullut ja vahvistunut muulle
turvallisuusorganisaatiolle ottelun aikana. Samansuuntaista viestiä oli tullut kotijoukkueen
kannattajilta, että he juoksevat kentälle, jos IFK Mariehamn voittaa ottelun. Lisäksi joillakin
järjestyksenvalvojilla ja poliisilla oli ollut tietoa huhusta, jonka mukaan kotikannattajat aikovat
pysäyttää vieraskannattajat, jos nämä aikovat kentälle pelin päätyttyä.
Otteludelegaatin mukaan hän oli käynyt ilmoittamassa kuuluttamoon ottelun loppupuolella, että
yleisölle kuulutetaan kentällemenokiellosta. Ensimmäinen ilmoitus kuulutettiin noin 88 minuutilla
ja sen jälkeen vielä muutaman kerran. Kuulutukset annettiin Suomen ja Ruotsin kielellä.
Erotuomarin antamalla lisäajalla Safetorin järjestyksenvalvojat muodostivat ketjun kentän
viheralueelle, päätyrajan ulkopuolelle, jolla he valmistautuivat pysäyttämään mahdolliset kentälle
ryntääjät. Kun alkoi näyttää, että Ilves voittaa ottelun, osa Ilveskannattajista siirtyi heiluttamaan
katsomon eteen asetettua mellakka-aitaa.

Erotuomarin antamalla lisäajalla osa Ilveskannattajista heilutti mellakka-aitaa, jolla todennäköisesti
valmistauduttiin kaatamaan aita ottelun päätyttyä.

1

https://www.polisen.ax/kontakt_information/meddelanden/1/0/finlands_cup_81463
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Erotuomarin lisäjalla Safetorin järjestyksenvalvojat muodostivat ketjun kentän rajan tuntumaan. Osa Ilveskannattajista heilutti
mellakka-aitaa. Väittömästi päätösvihellyksen jälkeen he kaatoivat aidan ja ryhtyivät potkimaan mainosaitaa sekä pyrkivät kiipeämään
siitä yli.

Kentälle ryntääminen ja käytetyt voimakeinot
Kuulutuksista huolimatta, välittömästi ottelun loppuvihellyksen jälkeen, etummaisina olleet Ilves
kannattajat kaatoivat mellakka-aidan ja osa alkoi potkimaan edessä ollut mainosaitaa.
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Järjestyksenvalvojat käyttivät voimakeinoja ryntäämisen estämiseksi. Neljä kentälle juossutta
henkilöä otettiin kiinni ja järjestyksenvalvojat käyttivät myös OC-sumutetta. Sumutetta levisi
laajemmin Ilveskannattajien katsomon osaan aiheuttaen oireita myös sellaisille, jotka eivät olleet
kentälle ryntäämässä. Yksi kentälle juosseista ja järjestyksenvalvojien ohi päässyt kannattaja palasi
takaisin katsomoon käytyään joukkueen luona. Järjestyksenvalvojat toimittivat kenttäalueelta
kiinniotetut henkilöt poliisin ja rajavartiolaitoksen huostaan.

Enempiä kannattajien kentälle menemisiä ei tapahtunut, mutta tilanne oli edelleen sekava,
mellakka-aita oli osin kaatunut, pystyssä olevaa osaa edelleen heiluteltiin, mainosaidat oli potkittu
rikki ja kannattajien sekä järjestyksenvalvojien välinen ilmapiiri oli kireä.
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Ensiapu OC-sumutteelle altistuneille
Näkemykset ensiaputoimien tehokkuudesta vaihtelevat eri osapuolten kertomuksissa. Palloliiton
mukaan ensiaputoimet sujuivat hyvin ja kentän päädyssä ollut vesiposti saatiin käyttöön viidessä
minuutissa. Tämän vahvistaa myös BSS esimies. Paikalle hälytettiin heti ensimmäisen sumutuksen
jälkeen ensiapuhenkilöstö, jotka palopostista saatua vettä käyttäen suorittivat normaalit
ensiaputoimenpiteet eli kasvojen ja silmien huuhtelua. Melko pian ensiapuhenkilöstön saapumisen
jälkeen yksi sumutetta silmiinsä saanut katsoja huitaisi ensiapuhenkilöä, tahallisesti tai
tahattomasti, mutta niin, että tämä kaatui ja löi päänsä katsomorakenteisiin saaden siihen haavan.
Huitaisun seurauksena muu ensiapuhenkilöstö ei ollut halukas menemään katsomoalueelle oman
turvallisuutensa vuoksi. Ensiapuhenkilön kaatumiseen aiheuttanut huitaisija otettiin kiinni poliisin
toimesta ja asiasta on ilmeisesti tehty rikosilmoitus.
Ilveksen turvallisuuspäällikön mukaan tilanne oli sekasortoinen ja vesipostista informoitiin heille
vasta 45 minuutin kuluttua sumutuksesta. Hänen mukaansa kannattajia ei käytännössä ollut
auttamassa muita kuin Ilveksen omat järjestyksenvalvojat.
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SUEKille tulleiden kannattajapalautteiden mukaan sumuttamisen jälkeinen ensiapu ei toiminut.
Vettä oli saatavilla kentän päädystä olleesta vesipostista noin 30 minuutin kuluttua. Sitä ennen vettä
oli haettu tuopeilla pääkatsomon wc-tiloista. Järjestyksenvalvojat tai ensiapuhenkilöstö eivät
auttaneet sumutteelle altistuneita.
Kertomusten perusteella on selvää, että tilanne on ollut sekasortoinen. Vesipiste on ollut käytössä,
mutta sitä ei ole osattu tai huomattu hyödyntää täysimääräisesti. Ensiapuhenkilöön kohdistunut
väkivalta on vähentänyt ja osittain lopettanut ensiavun antamisen. Osa kannattajista on ollut
katsomon etupuolella, eivätkä ole osanneet mennä katsomon taakse, jossa vettä olisi ollut. Osa
sumutteelle altistuneista kannattajista kieltäytyi avusta ja poistui muiden tukemana pois stadionilta.
Kaksi vakavimpia oireita saanutta Ilveksen kannattajaa toimitetiin ambulanssilla sairaalaan saamaan
hoitoa.

OC-sumutteelle altistuneita katsojia hoidettiin Ilveskatsomon takana.

Tilanne rauhoittui lopulta kokonaan ja loput katsojat poistuivat stadionilta.

Turvallisuusmääräykset
Palloliiton
vuoden
2019
turvallisuusmääräykset
ovat
liiton
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/saannot-jamaaraykset/kilpailutoiminta/turvallisuusmaaraykset-sakerhetsbestammelser

nettisivuilla

Selvityksen kannalta keskeisimmät määräykset koskevat tilaisuuden järjestäjän vastuuta, katsojien
pelikentälle pääsyn estämistä ottelutapahtuman aikana sekä järjestyksenvalvojan toimivaltaa
järjestyksen ja turvallisuuden yllä pitämisessä.
Palloliiton turvallisuusmääräysten 3.1. kohdan mukaan jalkapallo-ottelut ovat kokoontumislain
mukaisia yleisötilaisuuksia, joiden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä.
Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton eli ankara vastuu. Suomen cupin finaalin tilaisuuden
järjestäjänä oli Suomen Palloliitto.
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Määräysten 4.1.8 ja 4.1.9 mukaan jalkapallokentän turvallisuusalue on neljä metriä sivurajasta ja
kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. Katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman
aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli
kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa
kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta
yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää
käytöstä.
Määräysten 6.2.6 mukaan järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus käyttää
tarpeellisia voimakeinoja, mikäli järjestystä tai turvallisuutta vaarantava tilanne on välittömästi
uhkaamassa eikä sitä tilanteen vaaran, vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi kyetä millään muilla
keinoin hoitamaan. Voimankäyttö saa jatkua vain niin kauan, kuin edellytykset sen aloittamiselle
olisivat jatkuvasti olemassa. Voimakeinoja saa kohdistaa niin henkilöön kuin omaisuuteen.
Määräysten 6.3.1 – 6.3.3 mukaan järjestyksenvalvojan tehtävänä jalkapallo-ottelussa on ylläpitää
viihtyisyyttä, järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia. Asiallinen toiminta
sekä täsmällinen ja rauhallinen käytös antavat hyvän kuvan järjestäjästä ja lisäävät yleisön
viihtyvyyttä. Järjestyksenvalvojatoiminnan pitää olla yhteisen linjan mukaista.

Turvallisuusorganisaatio ja roolit ottelussa
Finaalin tapahtumajärjestäjänä Palloliitolla (pääsihteeri ja tapahtumapäällikkö) oli vastuu
tapahtuman yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Normaalin käytännön mukaan finaaliin oli
nimetty turvallisuuspäällikkö, jonka vastuulla käytännössä oli tapahtuman turvallisuus. Nimetty
turvallisuuspäällikkö sijaisti poikkeuksellisesti Palloliiton varsinaista turvallisuuspäällikköä, joka oli
samaan aikaan muissa tehtävissä Palloliiton luvalla.
Palloliitto oli tehnyt sopimuksen ahvenanmaalaisen turvallisuusyrityksen, BSS, kanssa
finaalitapahtuman turvallisuusjärjestelyistä, joihin kuului yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämisen lisäksi myös ensiaputoiminnan järjestäminen sekä tapahtumaan liittyvien
liikennejärjestelyiden hoitaminen. Tilanteissa, joissa järjestyksenvalvontaan täytyy hankkia
lisäresursseja, vastuutaho niin tekee. Finaaliin liittyen BSS oli ostanut kymmenen
järjestyksenvalvojan työpanoksen alihankintana kolmannelta osapuolelta, Safetorilta.
Edellä mainittujen lisäksi Palloliitto oli pyytänyt vierasjoukkueena toiminutta Ilvestä nimeämään
kolme järjestyksenvalvojaa tapahtumaan. Heistä ryhmänjohtajana toimi Ilveksen
turvallisuuspäällikkö. Lisäksi otteluun oli nimetty Palloliiton toimesta otteludelegaatti sekä
erotuomaritarkkailija.
Järjestyksenvalvontaan liittyen tapahtumassa oli siten neljä eri toimijaa, joiden komentoketju
periaatteessa oli selvä, mutta vaikuttaa käytännössä jääneen puutteelliseksi. Syynä voi olla muun
muassa se, että kaikki eivät osallistuneet turvallisuuskokouksiin 14.6 tai 15.6.2019.
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Viranomaisista Ahvenanmaan poliisiviranomainen ja rajavartiolaitos osallistuivat omilta osiltaan
yleisen
järjestyksen
ja
turvallisuuden
ylläpitämiseen
sekä
ottelutapahtuman
turvallisuusorganisaation tukemiseen.
Finaalipäivää edeltävänä päivänä, perjantaina 14.6.2019, Palloliiton turvallisuuspäällikkö, BSS:n
edustajat sekä poliisi järjestivät otteluun liittyvän turvallisuuskokouksen ottelustadionilla, Wiklöf
Holding Arenalla, Maarianhaminassa. Kokouksesta ei pidetty kirjaa, mutta siinä käytiin läpi
mahdolliset riskitekijät sekä normaalit ottelutapahtumiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.
Palloliiton turvallisuussuunnitelmaan oli kirjattu, että kentälle meneminen on kielletty ja sen
suhteen sovelletaan nollatoleranssia. Asiasta oli käyty keskustelua ja tiedusteltu Palloliitolta, onko
asia ehdoton ja jos on, niin onko tiedostettu, että ohjeen noudattamiseksi voidaan joutua
käyttämään voimakeinoja. Tämä seikka on ollut Palloliiton tiedossa ja hyväksytty
turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa. Kysymys on normaalikäytännöstä.
Ottelun turvallisuusluokitusta, normaali, ei ole muutettu. Turvallisuuskokouksessa eivät olleet läsnä
Safetorin tai Ilveksen edustajat. Kokouksessa ei myöskään ollut käsitelty sitä, mitä voimakeinoilla
tarkoitetaan tarkasti ottaen ja millaisia voimankäyttövälineitä järjestyksenvalvojilla on käytössään.
Palloliiton turvallisuuspäällikkö on kertonut olleensa kaiken aikaa siinä käsityksessä, että
voimakeinoilla tarkoitetaan ainoastaan fyysisiä voimakeinoja kiinniottamistilanteissa. Kaasu- tai
muiden sumutteiden käytöstä ei ollut puhuttu.
Toukokuun lopussa poliisille jättämässään yleisötapahtumailmoituksessa Palloliitto oli ilmoittanut,
että järjestyksenvalvojilla ei ole käytössään kaasu- tai muita vastaavia sumutteita. Palloliiton
tekemän linjauksen mukaan jalkapallo-otteluiden järjestyksenvalvonnassa ei käytetä sumutteita.
OC-sumuttumia käyttänyt Safetor on viitannut muun muassa Poliisihallituksen ohjeeseen2, liittyen
vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksiin, jonka mukaan järjestyksenvalvojien tulisi
pidättäytyä kontrolloivien fyysisten voimakeinojen käytöstä ja ensisijaisesti aktiivista vastarintaa
tekevien kohdehenkilöiden vastarinnan murtamisessa tulisi käyttää OC-sumutinta. Siten on pidetty
ilmeisenä, että Palloliitto on ollut tietoinen järjestyksenvalvojien hallussa olevista sumuttimista sekä
valmiudesta käyttää niitä. BSS on myös todennut, että asianmukaisen koulutuksen saaneiden
järjestyksenvalvojien varustukseen kuuluvat muun muassa sumuttimet ja patukat, mutta jokainen
vastaa itsenäisesti niiden käyttämisestä.
BSS on osoittanut Ilveksen järjestyksenvalvojat Ilveksen katsomonosaan ja ohjeistanut heidät
englannin kielellä. Pääasiallinen tehtävä on ollut toimia siltana kannattajien ja BSS:n sekä Safetorin
järjestyksenvalvojien välillä. Safetor ei ole kokenut tarvitsevansa ulkopuolista apua, jolloin muu
ohjeistus Ilveksen järjestyksenvalvojille on jäänyt vajaaksi. Ottelun kuluessa Safetor on tulkinnut
Ilveksen järjestyksenvalvojien haluttomuuden toimia aktiivisesti ja jättänyt heidät enemmälti
huomioimatta. Ilveksen omista järjestyksenvalvojista olisi ollut apua ottelun aikana, kun kannattajia
olisi pitänyt pyytää olemaan menemättä kentälle ottelun jälkeen. Myös Palloliiton
turvallisuuspäällikkö on ilmoituksensa mukaan pyytänyt Ilveksen turvallisuuspäällikkö toimimaan
2

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/57913_Vartijan_j
a_jarjestyksenvalvojan_voimankayttokoulutukset.pdf?8c5f95d58c72d488
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aktiivisesti kannattajien kentälle menon estämiseksi. Ilveksen turvallisuuspäällikkö on kiistänyt
saaneensa tällaisia pyyntöjä tai ohjeita.
Edellä mainituilla neljällä järjestyksenvalvontaan osallistuneella taholla ei ole ollut yhtenäistä
näkemystä järjestyksenvalvontaan liittyvistä seikoista, eivätkä he ole olleet täysin tietoisia
toistensa toimintavoista voimankäyttötilanteissa. Erityiseksi puutteeksi näyttää muodostuneen
se, että Safetor ja Ilveksen edustajat eivät osallistuneet perjantain, eikä Ilveksen edustajat
lauantain, turvallisuuskokoukseen. Ilveksen järjestyksenvalvojien rooli on jäänyt hyödyntämättä
täysimääräisesti ottelun aikana joko heidän oman passiivisuutensa tai puutteellisen ohjeistuksen
vuoksi.
Siten on tärkeätä, että jatkossa kaikki järjestyksenvalvontaan osallistuvat tahot sekä
otteludelegaatti ovat mukana turvallisuuskokouksissa, joissa turvallisuussuunnitelma käydään
yksityiskohtaisesti läpi, ettei kenelläkään jää epäselväksi roolit, toiminnan tavoite ja käytettävät
menetelmät. Turvallisuussuunnitelmien laadinta on tehtävä huolellisesti, ettei eri kieliversioihin
jää toisistaan poikkeavia tietoja.
Myös ottelun tai tapahtuman aikaiseen viestintään ja viestintävälineisiin tulee kiinnittää erityistä
huomiota, etteivät tärkeät viestit, ohjeet tai määräykset jää puutteellisiksi tai saavuttamatta.
Jokaisen toimijan tulee täysimääräisesti sitoutua tehtäväänsä koko ottelutapahtuman ajan sekä
ennen sitä.

Ensiapu oc-sumutteelle altistuneille
OC-sumutteelle altistuneiden ensiapu ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Sekasortoisessa
tilanteessa johtamisen ja ohjeiden on oltava lyhyitä ja selkeitä. Nyt tilanteen johtamisen voidaan
katsoa olleen puutteellista ja roolitukset epäselvät. Otteludelegaatti, Palloliiton
turvallisuuspäällikkö ja Safetor ovat ilmoittaneet järjestäneensä ensiapua altistuneille. Ilveksen
turvallisuuspäällikön mukaan kukaan ei tullut auttamaan heitä sumuttamisen jälkeen.
Toisaalta sumutteelle altistuneiden käyttäytyminen, tahallisesti tai tarkoituksettomasti, ja
ensiapuhenkilöstölle aiheutetut vammat ovat ymmärrettävästi vähentäneet ensiapuhenkilöstön
mahdollisuuksia ja halukkuutta antaa hoitoa. Osalle katsomon etuosassa olleille altistuneille
vaikuttaa olleen epäselvää se, että ensiapua olisi ollut saatavilla katsomon takana.
Poikkeusolosuhteisiin ja yllättäviin tilanteisiin varautuminen on tärkeä osa järjestyksenvalvontaa
ja tapahtumaturvallisuutta. Viranomaisten tulee varmistua, että yleisötapahtumailmoituksissa
annetut tiedot pitävät paikkansa ja turvallisuusorganisaatio on riittävän vahva ja
toimintakykyinen.
Ensiapuun liittyvät suunnitelmat ja käytännöt pitää olla jokaisella
vastuullisella henkilöllä selkeästi tiedossa ja toiminnan tulee olla yhdenmukaista. Tämä on tärkeä
osa turvallisuussuunnitelmaa ja sen johdosta käytäviä turvallisuuskokouksia. Toisaalta
ensiapuhenkilöstön ja järjestyksenvalvojien työturvallisuus on huomioitava kaikessa
toiminnassa.
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Järjestyksenvalvojien käyttämät voimakeinot
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muun muassa määrittelee järjestyksenvalvonnassa
noudatettavista periaatteista, voimakeinojen käytöstä sekä hyväksyttävistä voimankäyttövälineistä.
Voimankäyttövälineiden kantamistavasta todetaan, että niitä on kannettava asun alla siten, että ne
eivät ole muiden havaittavissa. Jos se ei ole mahdollista, niin voimankäyttövälineitä saadaan kantaa
asuun kuuluvissa suljettavissa taskuissa tai vyöhön kiinnitettävissä tai asuun kuuluvissa
umpikoteloissa.
SUEK ei ota tässä selvityksessä kantaa järjestyksenvalvojien käyttämien voimakeinojen laatuun tai
määrään. Se, ovatko käytetyt keinot olleet muun muassa suhteellisuusperiaatteen mukaiset tai
onko kyse ollut hätävarjelusta jää poliisi- ja syyttäjäviranomaisten sekä mahdollisesti
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Aiemmin mainitun poliisin tiedotteen sekä julkisuudessa3 olleiden
tietojen mukaan tapahtumasta on kirjattu useita rikosilmoituksia, jolloin myös voimakeinojen
käyttö tulee arvioitua.
SUEKille ilmoittamansa mukaan yhden Safetor järjestyksenvalvojan työsuhde on päättynyt.

SLO – toiminta ja yhteistyö kannattajien kanssa
Ilveksen kannattajia oli paikalla eri lähteistä saatujen tietojen mukaan yhteensä noin 140 – 200.
Seuran turvallisuuspäällikön mukaan heillä ei ole riskikannattajia.
Ilveksen SLO:n mukaan heillä oli yksi isompi järjestetty ryhmä, jota mainostettiin Ilveksen sivuilla ja
jossa SLO toimi järjestäjänä. Tähän ryhmään ilmoittautui lähtijöitä 64 henkilöä, joiden lisäksi oli
omatoimisia kannattajia, joista osa ilmoitti matkastaan SLO:lle. SLO tiesi noin kuudesta hytillisestä
kannattajia, jotka matkustivat omatoimisesti.
SLO:n järjestämään matkaan kuului vain laivamatkat (Viking Line), jotka tehtiin ryhmätilauksena ja
jonka liput jaettiin satamissa. Ryhmään kuului pääsääntöisesti miehiä, mutta naisiakin oli mukana.
Ikäjakauma oli n. 14-vuotiaasta yli 60-vuotiaaseen. Etukäteen oli ilmoitettu, että lapsia on mukana,
koska se on asia mikä yleensäkin ilmoitetaan tapahtuman järjestäjälle tai kotijoukkueelle.
Maarianhaminaan saavuttuaan ottelupäivänä jokainen liikkui vapaasti. Osa meni suoraan stadionille
valmistelemaan tifoa, kuten oli ennakkoon sovittu.
Finaalin otteluliput olivat myynnissä netissä, joten sieltä sai jokainen ostaa omansa. SLO:n mukaan
yleisesti pyritään juuri turvallisuussyistä olemaan samassa vieraskannattajien katsomossa, jolloin ei
tule konflikteja muiden kanssa. Oman matkansa tehnyt Ilves Ikuisesti -ryhmä sen sijaan oli
pääkatsomon puolella. Iäkkäämmistä henkilöistä koostuva ryhmä oli itse järjestänyt matkansa, josta
SLO:lla ei ollut tarkempia tietoja. SLO:n mukaan Ilveksen kannattajaporukka ei ole koskaan
3

https://www.is.fi/veikkausliiga/art-2000006153348.html
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aloittanut mitään tappeluita tms. koskien järjestyksenvalvontaa tai muita kannattajia kohtaan. He
ovat fiksusti käyttäytyvää porukkaa.
SLO:n mukaan hän ei saanut tietoa siitä, kuka oli vieraskatsomo-osan esimies, jolloin kannattajien
ja järjestyksenvalvojien välistä yhteyttä SLO:n kautta ei päässyt muodostumaan. Toisaalta SLO oli
suurelta osin estynyt hoitamaan tehtäväänsä stadionalueella alentuneen toimintakykynsä vuoksi.
Ilveksellä oli matkalla myös toinen SLO, mutta häneen ei Palloliiton tai Ilveksen turvallisuuspäällikkö
saaneet yhteyttä ottelutapahtuman aikana. Kyseinen SLO sai ottelun loputtua sumutetta niin paljon
silmiinsä, että hänet jouduttiin kuljettamaan sairaalaan hoitoon.
Palloliiton turvallisuuspäällikkö ja Safetor olisivat tarvinneet Ilveksen SLO:n tai turvallisuuspäällikön
apua kannattajien rauhoittamiseksi ja osaltaan estämään kentälle ryntäämistä. Nyt tällaista apua ei
saatu.
Seurojen kannattajakulttuuria on syytä edelleen kehittää. SLO toiminta on toiminut
pääsääntöisesti hyvin ja se on osaltaan edesauttanut myönteistä kannattajakulttuuria.
Merkittävissä ottelutapahtumissa tai silloin kun on tiedossa paljon kannattajia, tulisi seurojen olla
aktiivisia ja auttaa enemmän vapaaehtoispohjalta toimivia SLO:ita lippujen hankinnassa ja
matkajärjestelyissä. Mitä paremmin organisoitu vierasmatka, sen todennäköisempää on selvitä
matkasta ilman järjestyshäiriöitä. Kotijoukkueen kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen
tärkeätä ja vieraskannattajille varattuihin palveluihin kannattaa panostaa. Vapaaehtoispohjalta
tehtävää SLO työtä on kunnioitettava, mutta Palloliiton kokemuksen mukaan toiminta on
vakaampaa, jos SLO on esimerkiksi työsuhteessa seuraan.

Olosuhteet
Palloliiton mukaan alkuperäinen odotusarvo Ilveksen kannattajamäärästä otteluun oli noin 300
henkilöä. Määrä ei olisi mahtunut pääkatsomoon, minne vieraskannattajat normaalisti sijoitetaan
Veikkausliigaotteluissa. Lisäksi Palloliitto halusi täyttää ilveskannattajien toiveen omasta
palvelualueesta. Normaalisti Veikkausliigaotteluissa Maarianhaminassa vieraskannattajille ei ole
omaa palvelualuetta. Cup-finaalissa katsomon taakse oli sijoitettu K-18 anniskelualue sekä yksi ns.
bajamaja sekä miehille virtsaamissäiliö. Naiskatsojat saivat käyttää pääkatsomon wc-tiloja
järjestyksenvalvojien saattamina.
Kentälle tulon riski oli tiedossa ja ilveskatsomon eteen oli rakennettu tupla-aidoitus eli mellakka-aita
sekä mainosaita. Ilveksen turvallisuuspäällikkö oli kertomansa mukaan todennut kenttäalueelle
tultuaan, että aidat eivät olleet riittävät, vaan katsomon eteen olisi pitänyt siirtää kaksimetriset
aidat, joiden yli ei pääsisi. Muutoksia ei kuitenkaan enää tehty.
Ilveskannattajilta tuli kritiikkiä palvelualueen myyntipisteestä, josta loppui muun muassa vesi.
Lisäksi saniteettimahdollisuudet olivat riittämättömät. Nämä olosuhteet eivät kuitenkaan olleet
syynä kentälle ryntäämiseen.

14

Yleisurheilukentälle rakennetut lisäkatsomot ovat haasteellisia järjestyksenvalvonnan kannalta.
Katsojaviihtyvyyttä vähentävät kaikki näkyvyyttä haittaavat esteet ja aina täytyy ottaa huomioon
kriisitilanteessa vaadittava ulospääsy katsomoalueelta. Toisaalta, jos kentälle meneminen on
ehdottomasti kielletty ja linjauksesta on tarkoitus pitää kiinni tarvittaessa voimakeinoin, niin silloin
on syytä suunnitella rakenteelliset esteet riittävän tehokkaiksi.
Epätarkat lipunmyynti- ja Ilvekseltä saadut tiedot kannattajien määrästä vaikuttivat
ilveskannattajien sijoitteluun. Palloliitto halusi palvella kannattajia heidän toiveidensa
mukaisesti, mutta sen kustannuksella sijoittaminen kenttäalueen avoimeen osaan laski
mahdollisuuksia estää kentälle ryntäämistä ilman järjestyksenvalvojien voimakeinoja.
Puutavarasta rakennetuissa aidoissa on muun muassa nauloja, lautoja ja lankkuja, joita voi,
rikkoutuneesta tai rikotusta mainosaidasta, halutessaan käyttää astaloina tai lyömäaseina.
Ottelun jälkeen mainosaita rikottiin/rikkoutui ja eräät kannattajat pyrkivät ottamaan siitä osia
käteensä. Epäselväksi on jäänyt, olisiko niitä ollut tarkoitus käyttää lyömäaseina. Tulkinnat tästä
vaihtelevat, kannattajien mukaan ei, Safetorin mukaan kyllä. Edellä olevasta johtuen, on tärkeätä
kiinnittää huomiota mainosaitojen ja muiden rakenteiden materiaaleihin. Rakenteellisten
esteiden avulla pitäisi pystyä myös vähentämään tilanteita, joissa voimakeinoja joudutaan
käyttämään.
Vaihtoehtoisesti järjestäjä voisi harkita otteluissa, joilla on erityisen tärkeä merkitys,
toimintatapoja kannattajien päästämisestä kenttäalueelle hallitusti ottelun jälkeen, ilman että
sillä rikotaan UEFAn tai Palloliiton sääntöjä ja määräyksiä. Järjestely edellyttäisi silloin etukäteistä
sopimista molempien joukkueiden, niiden kannattajien ja erotuomariston kanssa. Tällaisessa
menettelyssä järjestäjä antaisi selkeät ohjeet ja rajatun alueen, johon kannattajat pääsisivät
sovitun ajan kuluttua ottelun loppumisesta. Voittajajoukkueen pelaajat pääsisivät helposti
tervehtimään kannattajiaan ja juhlimaan menestystä yhdessä ilman, että siitä aiheutuisi muille
vaaraa. Mikäli järjestely saisi etukäteen kannattajien hyväksynnän, heille ei syntyisi tarvetta
rikkoa sopimuksenalaista järjestelyä.
Toisaalta kentälle ryntääminen on yleisesti ottaen vähentynyt eri maissa, muun muassa
lainsäädännöllisten toimenpiteiden johdosta. Mikäli ilveskannattajat olisivat noudattaneet
annettuja ohjeita ja määräyksiä, ei selvityksenalaisia tapahtumia olisi sattunut. Cup-finaalin
voittanut Ilveksen joukkue tuli pian ottelun päättymisen jälkeen kiittämään kannattajiaan
ilveskatsomon eteen ja yhteinen juhlinta oli mahdollista aloittaa.
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Porttikieltojärjestelmä
SUEK viittaa porttikieltojärjestelmää pohtineen sisäministeriön työryhmän4 loppuraportin
esitykseen, jonka mukaan Suomessa on tarve tilaisuuden järjestäjän ja asiakkaan väliseen
sopimussuhteeseen perustuvalle porttikieltojärjestelmälle, jollainen on osittain käytössä jalkapallon
Veikkausliigassa.
Suomeen voitaisiin luoda laajempi porttikieltojärjestelmä, johon liittyvillä urheilujärjestöillä on
yhteisymmärrys yhtenäisistä pelisäännöistä. Järjestelmässä keskeiselle sijalle nousisi asiakkaiden
informointi hyvistä käyttäytymissäännöistä ja menettelytavoista turvallisen ottelutapahtuman
järjestämiseksi. Asiakkaita tulisi myös selkeästi informoida, että yhteisten pelisääntöjen
rikkomisesta voi tietyissä olosuhteissa ja tietyistä teoista seurata jopa porttikieltoa.
Porttikieltojärjestelmä voitaisiin perustaa SUEKin alaisuuteen, koska se on sitoutunut perustamaan
porttikieltojärjestelmän ja hallinnoimaan sitä käytännössä. Siihen voisivat liittyä kaikki ne
lajijärjestöt, jotka katsovat tarpeelliseksi ottaa järjestelmän käyttöönsä.
SUEK viittaa edelleen porttikieltotyöryhmä esitykseen, jonka mukaan se ministeriö, jonka vastuulle
kyseessä oleva lainsäädäntö kuuluu, käynnistäisi lainsäädäntöhankkeen, jossa tietyt teot
urheilutapahtumissa (yleisötilaisuuksissa), säädettäisiin rangaistaviksi. Ottelutapahtumien
järjestäjät ovat kokeneet tiettyjen häiriötekojen aiheuttavan heille isoja ongelmia ja useissa
tapauksissa myös sanktioita, mutta itse häiriön aiheuttajille tapahtumasta tai teosta ei ole tullut
seuraamuksia. Tällaisia häiriötekoja ovat muun muassa kentälle ryntääminen ja esineiden
heittäminen esimerkiksi katsomosta pelialueelle. Mikäli teko ei täyttäisi muualla lainsäädännössä
rikoksen
tunnusmerkkejä
(esimerkiksi
vammantuottamusta,
pahoinpitelyä
tai
vaaranaiheuttamista), tulisi kyseinen teko urheilutapahtuman yhteydessä työryhmän näkemyksen
mukaan säätää rangaistavaksi esimerkiksi kokoontumislaissa.
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78993/Yleis%C3%B6tilaisuuksien%20porttikieltoa%20pohti
neen%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20loppuraportti.pdf
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