
 

 

 

 

SUOMEN KAUKALOPALLOLIITTO RY KILPAILUMANIPULAATION 

TORJUNTAOHJELMA 

Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 25.1.2023 

1.Yleistä 

Urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi on tehty Euroopan neuvoston toimesta yleissopimus, jonka 

tarkoituksena on estää urheilukilpailujen manipulointi. Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä 

järjestelyä tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan ottelun tai kilpailun lopputulokseen tai kulkuun. 

Kilpailumanipulaation seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja 

reiluun peliin. Suomen valtio on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä kilpailumanipulaation torjuntaa 

toteutetaan Suomessa. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK koordinoi kilpailumanipulaation torjuntaa 

toimimalla kansallisen yhteyspisteen sihteeristönä. SUEK toimii myös kilpailumanipulaation torjunnan 

kansallisena tietokeskuksena sekä kouluttaa ja avustaa lajiliittoja ja viranomaisia kilpailumanipulaatioon 

liittyvissä tutkinnoissa. 

Kilpailumanipulaatio voidaan jakaa vedonlyöntiperusteiseen ja urheiluperusteiseen manipulaatioon. 

Vedonlyöntiperusteisessa manipulaatiossa tavoitteena on taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin 

avulla. Urheiluperusteisessa manipulaatiossa taas kysymys on kilpailullisen edun saavuttamisesta 

epärehellisin keinoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn merkityksellisen ottelun häviäminen tai 

sarjapaikan säilyttäminen. Kaukalopalloliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset arvot 

ja reilun pelin periaatteet. Liitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa ja päivittää omia sääntöjä ja 

ohjeistuksiaan vastaamaan SUEKin suosituksia.  

2. Kilpailumanipulaation tilannekuva kaukalopallossa 

Kilpailumanipulaation tilannekuva-arviossa Kaukalopallossa kilpailumanipulaation uhkataso on matala. 

Kaukalopallo ei ole erityisen altis kilpailumanipulaatiolle, kuitenkin yksittäisten toimijoiden mahdollisuus 

syyllistyä kilpailumanipulaatioon on mahdollinen. Tilannekuvassa kuitenkin ilmeni olevan korkea riski 

siihen, ettei ole riittävästi kykyjä tunnistaa kilpailumanipulaation riskitekijöitä. Tämän vuoksi liiton tulisi 

muun muassa miettiä kilpailumanipulaation riskitekijöitä ja suunnitella niiden vastaisia toimenpiteitä ja 

pyrkiä tunnistamaan lajin parissa toimivia riskihenkilöitä. Liiton tulisi järjestää kilpailumanipulaation 

vastaista koulutusta tai vähintään markkinoida SUEKin verkkokoulutuksia.  

3. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteet 

Kaukalopalloliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteiden perusta on, ettei Kaukalopalloliitto 
hyväksy kilpailumanipulaatiota missään muodossa urheilussa. Liiton tavoitteena on vaalia reilua urheilua ja 
taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Kilpailumanipulaatiota 
ennaltaehkäistään koulutuksen ja viestinnän avulla. Säännöstöillä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, 
pelaajat, valmentajat, erotuomarit ja kaikki muut toimijat kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan. Näillä 
toimenpiteillä pyritään välttämään myös tahattomia virheitä. Liitto toimii avoimesti ja aktiivisesti 
yhteistyössä kilpailumanipulaation torjuntaa tekevien tahojen kanssa, erityisesti SUEKin kanssa. 



4. Säännöstöt ja sopimukset 

Kaukalopalloliiton jäsenten edellytetään noudattavan Kaukalopalloliitto ry yhdistyksen sääntöjä. 
Kaukalopallon kilpailusääntöjä tulee käyttää kaikissa kaukalopallo-otteluissa Suomessa. 

Suomen Kaukalopalloliitto ry yhdistyksen säännöt 8§ Kurinpito  
Liiton kurinpitotoiminnasta määrätään kurinpitosäännöissä. Liiton kokous hyväksyy kurinpitosäännöt ja 
valitsee liiton kurinpitoelimen. Liiton hallituksen jäsenet eivät voi kuulua kurinpitoelimeen. Kurinpitotoimen 
kohteina voivat olla ne henkilöt tai tahot, joista on maininta Liiton kurinpitosäännöissä. 

Suomen Kaukalopalloliitto ry yhdistyksen säännöt 10 § Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi 

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. 

Kaukalopallon kilpailusäännöt 2022–2023 41 § EETTINEN OHJEISTUS 41.1 Yleiset määräykset 

Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. 

Kaukalopallon kilpailusäännöt 2022–2023 41.7 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 kurinpitosäännön 

määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi. Seuran 

toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään 

toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.  

Kaukalopallon kilpailusäännöt 2022–2023 41.8 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. 

Kukaan edellä mainittu henkilö ei saa itse hyödyntää sisäpiiritietoa tai jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. 

Sisäpiiritiedon hyödyntäminen tai jakaminen vedonlyöntitarkoitukseen on rangaistava teko.  Rikkomuksesta 

seuraa liiton kurinpitosäännön mukainen, pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden mittainen 

kilpailu- ja toimitsijakielto. 

Kaukalopallon kilpailusäännöt 2022–2023 41.9 Tiedonantovelvollisuus 

Seuralla, joukkueella, pelaajalla sekä toimitsijalla on välitön tiedonantovelvollisuus Kaukalopalloliittoon 

sellaisissa yhteydenotoissa, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään 

vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin. 

Kaukalopallon kilpailusäännöt 2022–2023 41.10 Yhteiset ohjeet  

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään 

kilpailu- ja toimitsijakieltoon enintään kahdeksi vuodeksi. 

 

 

 



5. Koulutus ja viestintä 

Kaukalopalloliiton nettisivuilla on linkki SUEKin Reilusti Paras -koulutukseen. Koulutusta suositellaan kaikille 

seuratoimijoille ja etenkin SM Kaukalopallon valmentajille, pelaajille ja muille joukkueiden huoltojoukkoihin 

kuuluville. Tarpeen mukaan liitto tilaa SUEKilta koulutustilaisuuksia vastuullisuuteen ja 

kilpailumanipulaatioon liittyen. Reilusta Paras -koulutus lisätään valmentajakoulutuksiin pakollisiksi osiksi. 

Kartoitamme vuosittain, kuinka moni lajin parissa toimiva on tehnyt Reilusti Paras -koulutuksen. 

Tavoitteena on, että koulutuksen tehneiden määrä lisääntyy vuosittain. Tiedot koulutuksen tehneistä 

saamme SUEKilta.   

Vastuullisuusasiat, kuten kilpailumanipulaatio ovat näkyvillä Kaukalopalloliiton viestinnässä sosiaalisen 

median kanavilla, nettisivuilla ja jäsenille suunnatuissa Alue- ja Seurakirjeessä sekä Kaukislehdessä. 

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma tulee näkyviin Kaukalopalloliiton nettisivuille. Välitämme SUEKin 

tiedotteita tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman piiriin kuuluville toimijaryhmille. Lajin 

suurempien tapahtumien yhteydessä SUEKilla on mahdollisuus olla mukana omalla kampanjalla ja/tai 

esittelypisteellä. Nettisivuilta löytyy linkki SUEKin ILMO-palveluun, johon voi ilmoittaa, mikäli epäilee 

urheilurikkomusta. 

Kaukalopalloliitto on nimennyt seurakehittäjän vastuuhenkilöksi, joka koordinoi 

kilpailumanipulaatiokoulutusta ja osallistuu SUEKin järjestämiin kouluttajakoulutuksiin. Vastuuhenkilö 

vastaa kilpailumanipulaation torjuntaohjelman noudattamisesta.  

Kaukalopalloliiton viestintäsuunnitelman kriisiviestintäosuuteen on lisätty suunnitelma, jossa on huomioitu 

kilpailumanipulaatiotilanteet. Kaukalopalloliiton kriisiviestinnästä vastaavat toiminnanjohtaja sekä 

puheenjohtaja. Kriisiviestinnässä tehdään yhteistyötä SUEKin kanssa ja kriisiviestinnän vastuuhenkilöt 

osallistuvat aihetta käsitteleviin SUEKin tilaisuuksiin.  

6. Toimintaohje 

Kilpailusääntöjen mukaan seuralla, joukkueella, pelaajalla sekä toimitsijalla on välitön 

tiedonantovelvollisuus Kaukalopalloliittoon sellaisissa yhteydenotoissa, joissa rahaa tai muita etuuksia 

tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin. Mikäli 

sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai havaitset tällaista toimintaa, toimi näin:  

1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti. 

2. Kerro ehdotuksesta tai havaitsemastasi mahdollisesta rikkomuksesta Kaukalopalloliitolle, SUEKille tai 

halutessasi suoraan poliisille. SUEKille tiedon voi viedä ILMO-palvelun kautta. ILMO-palvelun kautta voit 

myös ilmoittaa tiedoistasi halutessasi anonyymisti. Olennaista on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle 

etkä jää asian kanssa yksin.  

3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt viestit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi 

kuvakaappausten avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena 

todistusaineistona. 

7. Kilpailumanipulaatiotapausten käsittely 6 

Kun tietoa kilpailumanipulaatiosta tulee Kaukalopalloliittoon.  

1.Tapauksen alustava käsittely liiton sisällä ja päätös jatkotoimista. Tarvittaessa osallisilta voidaan pyytää 

vastineet tai konsultoida SUEKia. 

2.Jos asiaa ei voi selvittää liiton omin toimin, ilmoitetaan tapauksesta SUEKille tai poliisiviranomaisille. 

Käydään keskustelu yhteistyöstä SUEKin kanssa ja sovitaan asian tiedottamisesta, rooleista ja vastuista.  

3. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista 



seuraamuksista. 
4. Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin, voi liitto pyytää SUEKin apua niiden asioiden 

selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä.  

5. Selvityksen päätyttyä, liitto harkitsee asian viemistä kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittelyn.  

6. Tarvittaessa asianosaisia tiedotetaan asian käsittelyn päättämisestä tai sen lopputuloksesta. 

8. Seuranta ja kehitystyö 

Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEKin kanssa. Liiton kilpailumanipulaation torjunnasta 

vastaavat seuraavat ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain. Kilpailumanipulaation 

torjuntaohjelman hyväksyy liittohallitus. Kaukalopalloliiton liittohallitus päättää ohjelmasta ja sen 

päivittämisestä. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman päivittämisessä hyödynnämme SUEKin tukea ja 

apua sekä ohjelman kommentointikierrosta SUEKissa. Liittohallituksen tulee arvioida vuosittain ohjelman 

toteutumista ja kirjata tehdyt toimenpiteet vuosikertomukseen. Myös liittohallituksen jäsenille suositellaan 

SUEKin Reilusti Paras -koulutusta. Ohjelma julkaistaan Kaukalopalloliiton nettisivuilla kaikkien nähtäväksi.  


