OHJE KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAAN 2021
Suomen Ringetteliitto Ry
1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet
Suomen Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.
Toiminnan säännöt ja määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin
noudattamiseen. Näihin valintoihin pohjautuen liitto haluaa kantaa vastuunsa
kilpailumanipulaation vastaisessa työssä.
Kilpailumanipulaatio, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin ringetelle, kuin urheilulle
yleensäkin erittäin negatiivisena asiana. Siihen kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan
niitä periaatteita, mitä liitto pyrkii toiminnoillaan kehittämään.
2. Toiminnan tavoitteet
Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:
• Harrastajien oikeus reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.
• Ringeten toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton
perusarvojen ja eettisten periaatteiden suuntaisesti.
• Pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta asiassa lisätään ja tietoja päivitetään
tiedottamisen avulla.
• Toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa.
Liiton Vastuullisuusohje, jonka osa Kilpailumanipulaation torjuntaohje on, tarkistetaan vuosittain
ja päivitetään tarvittaessa. Voimassa oleva ohje on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa
23.8.2021.
3. Vuosittainen toiminta
a. Tiedotus
Pelaajilla ja lajin parissa toimivilla henkilöillä on oikeus tietää kilpailumanipulaatiosta ja sen
torjunnasta.
Toiminnasta tiedotetaan yleisesti vastuullisuusohjelman mukana lajin tiedottamisen pääkanavia
(lajilehti, verkkosivut, seuraposti, suorapostitus sähköpostitse) hyväksikäyttäen.
Liiton kilpailumanipulaation torjuntaohje ja tieto ilmoituskanava ILMOsta informoidaan liiton
hallituksen ja työryhmien jäsenille, maajoukkueille, seuroille sekä SM-sarja joukkueille. Asiat ovat
myös esillä liiton www-sivuilla.
Vastuuhenkilönä toimii liiton koulutus- ja valmennuspäällikkö.
b. Sopimuskäytäntö ja sääntökehitys
Liiton sopimuskulttuuriin (työ-, valmentaja-, pelaaja-, yhteistyösopimukset, jne.) ja säännöstöihin
kuuluvat eettisiä periaatteita käsittelevät kohdat, johon yhtenä kohtana kuuluu
kilpailumanipulaation torjunta. Näitä sopimussisältöjä ja eri säännöstöjä kehitetään kausittain
muuttuvan tarpeen mukaisesti.
Seuratason sopimusten sisältöjä pyritään kehittämään ja ohjeistamaan samaan suuntaan kuin
liiton sopimukset.
Vastuuhenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja.

c. ILMO -ilmoituskanava
ILMO-palvelun kautta jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan kilpailumanipulaatio-, doping- tai
katsomoturvallisuusrikkomuksista tai muista urheilun eettisistä rikkomuksista. Suomen
Ringetteliitto ohjaa kaikki toimijansa käyttämään tätä kanavaa havaitsemistaan epäkohdista
ringetessä.
Osoitteessa https://ilmo.suek.fi/ voi antaa tietoa urheilurikkomuksista nimettömästi tai nimellä.
Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia
jatkotoimenpiteitä varten.
d. Kilpailumanipulaatiotapausten käsittely ja tiedottaminen
Liitolla on olemassa sisäiset toimintaohjeet mahdollisten kilpailumanipulaatiotapausten varalle.
Nämä ohjeet on käyty läpi asianosaisten henkilöiden ja toimielinten kanssa vuosittain
Kriisiviestinnän osalta liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat kaikista julkisuuteen
suunnatusta viestinnästä ja lausunnoista. Nämä kaksi päättävät tiedottamisen ajankohdat, tavat
sekä muut yksityiskohdat ottaen huomioon mahdollisen tietojen salassapidon tarpeen
tapauskohtaisesti.
e. Yhteistyö SUEK:n kanssa
Tämän ohjeen päivittämisestä vastaa valmennus- jo koulutuspäällikkö. Hänen lisäkseen
päivittämiseen osallistuu vähintään liiton toiminnanjohtaja ja kilpailupäällikkö. Päivittäminen
tehdään SUEKin edustajien opastuksella aina kevään aikana tulevaa kautta ajatellen. Samalla
tarkistetaan asian osalta tarvittavat sääntömuutostarpeet liiton toiminta-, kurinpito- tai
kilpailusääntöjen osalta.
4. Toimintaa säätelevät liiton toiminta- ja kilpailusääntöjen kohdat
Liiton toimintasääntöjen otteet:
2§
Tarkoitus
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasaarvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.
12 §
Sitoutuminen kilpailutapahtumien/tulosten manipuloinnin ehkäisemiseen
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä
sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta
lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa
kilpailutapahtumista.
Kurinpitosääntöjen otteet:
2§
Rikkomuksen laatu
Rangaista voidaan sitä:
i) joka 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 seuralle.

Kilpailusääntöjen otteet:
A7.7 Sopupeli
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa
liiton kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
Pelaaja, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosääntöjen määräämään
kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosääntöjen
määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
A7.8 Vedonlyönti
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja, ei saa itse tai
edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan.
Erotuomari, otteluvalvoja tai ottelutoimitsija ei saa lyödä vetoa sellaisesta kilpailutapahtumasta,
jossa hän on tuomarin, tarkkailijan tai toimitsijan tehtävissä.
Rikkomuksesta seuraa liiton kurinpitosääntöjen mukainen, pääsääntöisesti vähintään yhden
kilpailukauden mittainen kilpailu- ja toimitsijakielto.

