
SAUL toimintamalli epäasiallisen käyttäytymiseen 

SAUL toimintamalli epäasiallisen käyttäytymiseen koskee Suomen Aikuisurheiluliitto ry:tä 
(jäljempänä Liitto).

Toimintamallin tarkoitus: 

Toimintamalli on tilanteita varten, jossa lajiliittoon tulee valitus henkilön toiminnasta liiton 
alaisessa toiminnassa, seuran toiminnasta tai seuran toiminnassa olevan henkilön toiminnasta. 
Valitus voi tulla esimerkiksi, urheilijalta, seuran työntekijältä tai vapaaehtoiselta.  

Alkutoimet 3/2020 

Käydään läpi liiton säännöt 
Tarkistetaan, että liiton säännöissä on: 
 määritelty selkeästi rikkomukset, seuraukset ja kurinpidolliset prosessit koskien lajiliiton

omaa henkilöstöä sekä jäsenseuroja
 otettu huomioon tasa-arvoinen kohtelu ja syrjimättömyys, henkinen väkivalta ja

kiusaaminen, fyysinen väkivalta, seksuaalinen- ja sukupuoleen perustuva häirintä ja
seksuaalinen väkivalta

Päätetään, kuinka usein toimintamalli päivitetään ja miten se hyväksytään 
Toimintamalli tarkistetaan vuosittain SAUL työvaliokunnassa ja hyväksyttää liiton 
hallituksella.   

Päätetään, ketkä valituksia liitoissa käsittelevät 
 Nimetään selkeästi henkilöt ja varahenkilöt, jotka käsittelevät liittoon tulevat yhteydenotot
 Ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii henkilö1. Henkilö2 ja henkilö3 toimivat toissijaisina.
 Kaikki päätökset tehdään liiton hallituksen kokouksessa

Luodaan rangaistuksien kriteeristö, kun henkilö tai seura: 
1) rikkoo liiton sääntöjä, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, lajin sääntöjä, ohjeita tai

velvoitteita
2) rikkoo dopingsäännöksiä
3) käyttäytyy edellä määriteltyjen taikka niihin rinnastettavien eettisten periaatteiden

vastaisesti kilpailuissa taikka niiden ulkopuolella

Valituksen vastaanottaminen 
 Kirjataan yhteydenoton sisältö ylös

o yhteydenottajan nimi ja päivämäärä
o vastaanottajan nimi
o valituksen sisältö ja mitä on sovittu jatkosta



 

 

Arvioidaan kurinpito – ja rikostarve 
 
Seuraamusvaihtoehdot 
Näiden sääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia voivat olla: 
 huomautus 
 varoitus 
 julkinen varoitus 
 kilpailu- ja toimitsijakielto 
 sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi 
 kilpailutulosten mitätöinti 
 liitosta erottaminen 

 
Ensivaiheessa arvioidaan, onko kyseessä liiton alaiseen toimintaan liittyvä kurinpitotarve. Tämän 
lisäksi arvioidaan, tuleeko asiassa ottaa yhteyttä Suomen urheilun eettiseen keskukseen (SUEK). 
Mikäli epäasiallisen kohtelun kohde tekee rikosilmoituksen, tapauksen jatkokäsittely jätetään 
viranomaisille. Neuvoa voi pyytää suoraan poliisilta tai sosiaalipäivystyksestä, 
Rikosuhripäivystyksestä (www.riku.fi) tai Et ole yksin-palvelusta (www.etoleyksin.fi).  
 
Varmistetaan puolueettomuus 
Kun asiaa lähdetään viemään eteenpäin, tarkistetaan, ettei kukaan asiaa käsittelevistä henkilöistä ole 
jäävi ottamaan kantaa toimenpiteisiin. Esimerkiksi jo se, että välillisesti tuntee kyseessä olevia 
henkilöitä, voi vaikuttaa objektiivisuuteen. 
 
Yhteydenotto seuraan 
 Päätetään mihin tahoon seurassa otetaan yhteyttä. Jos asia koskee esimerkiksi seuran 

urheilijaan tai valmentajaan - otetaan yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan/puheenjohtajaan. 
Jos asia koskee seuran toiminnanjohtajaa, otetaan yhteyttä hallituksen tai johtoryhmän 
jäseneen 

 Päätetään, kuinka paljon seuraan kerrotaan yhteydenotosta 
 Kysytään, mitä seuran säännöt sanovat kyseisestä tapauksesta 
 Seuralle tarjotaan tukea tilanteen selvittämiseen  
 Seuran kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä ja toimenpiteiden aikataulusta. Kirjataan ylös 

seuran kanssa käyty keskustelu ja mitä on sovittu ja millä aikataululla 
o päivämäärä 
o vastaanottajan nimi 
o keskustelun sisältö ja mitä on sovittu jatkosta 

 
Seuranta 
 Yhteydenottajalle kerrotaan, että seuran kanssa on keskusteltu ja miten asia tulee etenemään 
 Seuran tekemistä toimenpiteistä ja lopputulos, kerrotaan yhteydenottajalle 
 Kirjataan prosessin eri vaiheet tarkasti ylös. Kirjaamisessa on tärkeää huomioida 28.5.2018 

voimaantullut tietosuoja-asetus 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riku.fi/
http://www.etoleyksin.fi/


Viestintä 

Liiton nettisivuille tehdään selkeät toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseksi. Ohjeissa 
tulee mainita ainakin seuraavat asiat: 

Liiton kotisivut: 

Epäasiallinen käytös SAUL:n alaisessa toiminnassa 

Oletko havainnut epäasiallista käytöstä liiton alaisessa toiminnassa? 

Kehen olla yhteydessä? 
Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä SAUL tai sen jäsen seurojen toiminnasta, toivomme, että 
otat yhteyttä meihin. Voit olla yhteydessä liiton toimistosihteeriin Karita Soukkoom, 050 364 5546. 
karita.soukko@saul.fi.  

Missä tapauksissa? 
Urheilijoiden turvallisuus ja oikeus harrastaa urheilua häiriöttömästi on kaiken toiminnan keskiössä. 
Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi. 
Suomen Aikuisurheiluliitto ry ei hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen 
perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. 

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa 
yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. Lisäksi voit tehdä ilmoituksen 
urheilurikkomuksista SUEK ilmo-palveluun https://ilmo.suek.fi/#!/  

ILMOita urheilurikkomuksista 
Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai 
katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin 
autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat 
kaikille urheilijoilla. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan 
epäilyttävästä toiminnasta. (SUEK 2022)  

Voit hakea neuvoa ja tukea myös Et ole yksin- palvelusta. https://etoleyksin.fi/ 

Miten yhteydenottoja käsitellään? 
SAUL käsittelee kaikki liiton tietoon tulleet tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton 
koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme seuraan 
selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioi, ettei liitolla ei 
usein ole resursseja tulla paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään 
asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan ja seuran 
hallitukseen. 
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