
Tutkintaa ja 
kurinpitovaatimuksen 
esittämistä koskeva 
ohjeisto



1. Suomen urheilun eettinen keskus 
SUEK ry tutkinnan tekijänä
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK 
ry vastaa liikunnan ja urheilun yhteisten 
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja 
vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurin-
pitomääräysten soveltamisalaan kuuluvien 
rikkomusten tutkinnasta ja esittää kurinpito-
vaatimuksen Olympiakomitean hallinnoi-
malle riippumattomalle kurinpitolautakun-
nalle.

SUEKin suorittama tutkinta ei ole esitut-
kintalain tarkoittamaa esitutkintaa, eikä 
SUEKilla ole käytössä esimerkiksi pakko-
keinolain tarkoittamia toimivaltuuksia tai 
pakkokeinoja. SUEK noudattaa kuitenkin 
tutkintatoimissaan soveltuvin osin esitutkin-
talain 4. luvun periaatteita, kuten esimerkiksi 
syyttömyysolettamaa sekä suhteellisuus- ja 
tasapuolisuusperiaatetta.

Mikäli SUEK päätyy ilmoitustietojen tai 
esiselvityksen perusteella siihen, että tapaus 
olisi luontevammin ratkaistavissa lajiliiton 
kurinpidossa, ilmoitetaan siitä asianomista-
jalle, joka lopullisesti päättää haluaako viedä 
asian sinne. Asianomistajan tahtoa kunnioi-
tetaan.

On ensiarvoisen tärkeää, että lajiliiton ja 
SUEKin välinen dialogi toimii. Lajiliiton tulee 
informoida SUEKia kaikista ilmoituksista, 
joissa raportoidaan kurinpitomääräysten 
mukaisista vakavista eettisistä rikkomuk-
sista. SUEKin tulee toisaalta heti asianomis-
tajan suostumuksen saatuaan, informoida 
lajiliittoa käynnissä olevasta tutkinnasta, 
jos lajiliitto ei ole epäilty rikkomuksesta. 
Lajiliitolla on näissä tapauksissa velvollisuus 
auttaa tutkinnassa SUEKia käytettävissä 
olevin keinoin.

Tutkintaa tehdään vain kurinpitomää-
räyksiin sitoutuneiden lajiliittojen alaisiin 
tapahtumiin liittyen.

2. Tutkinnan tarkoitus
Tutkinnan tarkoituksena on selvittää, onko 
ilmoitettua rikkomusta tapahtunut ja jos on, 
niin milloin ja miten se on tapahtunut sekä 
ketkä siinä ovat olleet osallisina. Tutkin-
nassa kuullaan osapuolia ja kerätään saata-
villa olevat todisteet. Tutkinta-aineistosta 
kootaan tutkintaraportti.

a. Vireille tulo
Kurinpitomääräysten mukaan käsiteltävä asia 
voi tulla vireille joko asianomistajan tai muun 
tahon ilmoituksella SUEKille tai SUEKin 
oman tutkinnan perusteella ilman ilmoitusta. 
Saatuaan rikkomusilmoituksen tai tiedon 
epäillystä rikkomuksesta muulla tavoin, 
SUEK arvioi ensin, soveltuuko tapaukseen 
kurinpitomääräysten 2 §:n mukaiset rajoi-
tukset. Jos näin arvioidaan olevan, SUEK 
ohjaa asianomistajan suostumuksella asian 
käsittelyn asianomaiselle urheilujärjestölle 
tai lajiliitolle.

b. Sovittelun ensisijaisuus
Ennen kuin ilmoitettu rikkomus otetaan 
tutkittavaksi, rikkomuksen kohteen (asiano-
mistaja) on ilmoitettava rikkomusilmoituksen 
vastaanottavalle taholle:

a) onko tapausta yritetty sovitella 
epäillyn kanssa tai

b) onko sovittelu mahdollinen

Mikäli sovittelu on mahdollinen, eikä sitä 
vielä ole yritetty, rikkomusilmoituksen 
vastaanottava taho ohjaa tapauksen asian-
mukaiseen sovittelumenettelyyn.

3. Tutkinnan aloittaminen
Kurinpitomääräysten 3 §:ssä määriteltyjen 
henkilöiden ja yhteisöjen lisäksi tutkinta-
toimia voidaan kohdentaa kaikkiin niihin 
henkilöihin, joilta voidaan saada asiaan 
vaikuttavia tietoja. Asianosaisasemasta on 
säädetty kurinpitomääräysten 14 §:ssä.

Kurinpitomääräysten 5 §:ssä säädetään 
rangaistavista teoista, seuraamuksista ja 
kurinpitomenettelystä, mikäli henkilön tai 
yhteisön epäillään syyllistyneen liikunnan 
tai urheilun parissa tai niihin kiinteästi 
liittyvässä toiminnassa kurinpitomääräyk-
sissä määritettyyn vakavana pidettävään 



epäasialliseen käytökseen tai eettiseen 
rikkomukseen, jonka kohteena on yksi tai 
useampi henkilö.

a. SUEKin ja yhteisöjen yhteistyö
SUEK ilmoittaa mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa asianomaiselle, kurin-
pitomääräysten 3 §:ssä mainitulle yhtei-
sölle tutkinnasta, silloin kun yhteisö ei 
ole epäilty rikkomuksesta. Yhteisön tulee 
vastaavasti ilmoittaa SUEKille, mikäli sen 
tietoon on saatettu kurinpitomääräysten 5 
§:ssä mainittu rikkomus. Yhteisön, joka on 
mainittu 3 §:ssä, tulee käytettävissään olevin 
tavoin edesauttaa SUEKia tutkinnassa.

b. Haastattelut
Asian tutkinnan yhteydessä SUEK voi 
haastatella asianosaisia henkilöitä esimer-
kiksi henkilökohtaisesti, puhelimitse/
videoyhteydellä tai sähköpostihaastatteluna. 
Haastattelulla mahdollistetaan asianosaisten 
kuulluksi tulo asiassa.

Ennen haastattelua haastateltavalle 
ilmoitetaan,

• rikkomuksesta epäillyn ja asianomistajan 
mahdollisuudesta avustajaan

• minkä rikkomuksen tutkintaa 
haastattelu koskee

• haastattelun mahdollisesta 
täydentämisestä myöhemmin 
lisähaastattelulla

• kurinpitosäännöstön soveltamisesta 
tutkittavaan tapaukseen

• tutkinta-aineiston asianosaisjulkisuudesta
• haastattelun mahdollisesta tallentamisesta

Haastateltavalla on oikeus käyttää haastat-
telussa suomen, ruotsin tai muuta kieltä 
suomen tai ruotsin kielen tulkin avustuksella. 
Erikseen sovittaessa haastattelu voidaan 
tehdä myös englannin kielellä ilman tulkkia.

Nuorten, 15–18-vuotiaiden, haastatte-
lusta ilmoitetaan huoltajalle, jolle varataan 
mahdollisuus osallistua haastatteluun. Alle 
15-vuotiaita haastatellaan vain poikkeusta-
pauksissa ja huoltajan läsnä ollessa.

c. Kurinpitovaatimuksen 
esittäjän informointi

SUEK ilmoittaa aloittamastaan tutkinnasta 
kurinpitovaatimuksen esittäjälle. Tutkinnassa 
otetaan huomioon tarpeellisin osin kurinpi-
tovaatimuksen esittäjän näkemykset asian 
laadusta ja sen keskeisistä seikoista kurinpi-
tosäännöstöön liittyen.

4. Tutkinnan laajentaminen
Tutkinnan yhteydessä ilmi tulleiden 
seikkojen pohjalta SUEK voi laajentaa epäil-
tyjen piiriä. Samoin tutkinnassa voi käydä 
ilmi, että rikkomusten kohteina olevia 
henkilöitä on useampia. Näiden henki-
löiden suostumuksella voidaan myös heihin 
kohdistuneita rikkomuksia tutkia. Kun 
saman henkilön tekemisen epäiltyjen rikko-
musten kohteena on ollut useampia henki-
löitä, voidaan tapausten tutkinta tältä osin 
yhdistää.

5. Tutkinnan päättäminen
Mikäli SUEKin suorittaman tutkinnan ja 
kurinpitovaatimusta koskevan harkinnan 
perusteella on todennäköistä, että tapauk-
sessa on kyse kurinpitomääräysten 5 §:n 
rikkomisesta, se tekee asianomistajan 
suostumuksella päätöksen asian viemisestä 
kurinpitoelimen käsittelyyn.

Vastaajina kurinpitomenettelyssä voivat 
olla määräysten soveltamisalaan kuuluvat 
henkilöt tai yhteisöt. Jos lajiliitto ei ole itse 
vastaajana, voi se asianomistajan suostumuk-
sella osallistua käsittelyyn asianomistajan 
tukena.

Mikäli SUEK katsoo tutkinnan jälkeen, 
että tapauksessa ei ole syytä epäillä kurinpi-
tomääräysten mukaista rikkomusta, se tekee 
asiassa päätöksen, että tapausta ei viedä 12 
§:ssä mainitun kurinpitoelimen käsittelyyn.



6. Tutkimatta jättäminen
SUEK voi jättää asian tutkimatta tai kurin-
pitovaatimuksen esittämättä, jos väitetystä 
rikkomuksesta on yli viisi vuotta.

Tutkintatoimia ei lähtökohtaisesti 
sovelleta tapauksiin,

• joihin sovelletaan urheilun lajisääntöjä 
ja joihin on lajisääntöjen nojalla 
määrättävissä tai määrätty seuraamus; tai

• joissa väitetty rikkomus on 
yksittäistapaus ja tapahtunut 
yksinomaan kilpailutilanteessa  ja 
johon voidaan luontevimmin puuttua 
kurinpitomääräysten 3 §:ssä mainittujen 
yhteisöjen omilla määräyksillä; tai

• joissa saattaa täyttyä jonkin tai joidenkin 
kurinpitomääräysten 5 §:ssä mainittujen 
tekojen tunnusmerkistö, mutta jotka ovat 
luonteeltaan yksittäisiä ja ratkaistavissa 
tarkoituksenmukaisimmin 3 §:ssä 
mainittujen yhteisöjen omilla määräyksillä.

Kilpailuissa ja otteluissa tapahtuneilla 
ylilyönneillä voi kuitenkin olla merkitystä 
keskitetyssä kurinpitojärjestelmässä käsitel-
tävän jutun kokonaisarvioinnissa, vaikka 
yksittäinen teko kilpailussa tai ottelussa ei 
johtaisikaan keskitettyyn kurinpitoon.

SUEK ei tutki kurinpitorikkomukseen 
liittyviä yksityisoikeudellisia korvausvaati-
muksia.

7. Kurinpitovaatimuksen esittäminen
Tutkinnasta laadittu tutkintaraportti toimi-
tetaan kurinpitovaatimuksen esittäjälle, joka 
pyytää tutkintaraportin tietojen perusteella 
rikkomuksesta epäillyiltä vastineen asiaan.

Esittäjä harkitsee ja esittää kurinpitoeli-
melle kurinpitovaatimuksen asiassa.
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