
 

Suomen Ampumaurheiluliiton kurinpitosäännöt 

Vahvistettu SAL:n liittovaltuuston kokouksessa 28.11.2015 

 

 

 
SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ 
 
1 § Ampumaurheiluliiton toimintaa ohjaava säännöstö : 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n (SAL) toiminta on määritetty SAL:n toimintasäännöissä . Sen 
mukaisesti kilpailuoikeuden menettämisestä, rangaistusmaksusta tai varoituksesta päättää liitto-
hallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittovaltuuston vahvistamissa kurinpitosäännöis-
sä ja liiton kilpailusäännöissä. Tämä kurinpitomääräys on edellä mainittu kurinpitosääntö. 
 
Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet  (KY) määrittävät SAL:ssa voimassa olevat seuraa-
muslajit, joita ovat kilpailijoille huomautus, varoitus ja hylkääminen, kilpailutoiminnan rajoittami-
nen sekä edustusoikeuden epääminen (kohta 1.8.1). Järjestäjille mahdollisia seuraamuksia ovat 
varoitus, kilpailun mitätöiminen, rangaistusmaksu, ennätys-, luokitus- tai mestaruusarvon poista-
minen kilpailulta tai sarjalta, henkilökohtaiset toimitsijakiellot, järjestämiskiellot sekä liitosta erot-
taminen (kohta 1.8.2). Edellä oleva koskee soveltuvin osin myös kilpailun toimitsijaa, huoltajaa, 
kilpailun seuraajaa ja seuraa. Päätöksen näiden seuraamuksien määräämisestä tekee aina liitto-
hallitus. 
 
Kaikkien ISSF:n lajien tekniset säännöt ja eri laji en kilpailusäännöt  määrittävät kilpailuihin 
liittyvissä virallisissa harjoituksissa ja kilpailuissa noudatettavat toimintatavat ja seuraamukset. 
Näiden sääntöjen mukaiset päätökset tekee kilpailun johtaja, ammunnan johtaja, kilpailujen toi-
mitsija tai jury yhdessä tai kukin juryn jäsen erikseen. 
 
SAL:n ja edustusurheilijoiden välillä solmitut urheilijasopimukset  määrittävät SAL:n ja urheilijoi-
den oikeudet ja velvollisuudet sekä mahdolliset seuraamukset suunniteltaessa valmentautumista, 
valmentauduttaessa ja toimittaessa arvokilpailuissa SAL:n asettamana joukkueen jäsenenä. Ur-
heilijasopimukseen liittyvät erimielisyydet ja seuraamukset ratkaisee SAL:n liittohallitus, mikäli 
SAL:n toimihenkilöt ja urheilija eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen tulkinnasta tai sovelta-
misesta. Tämän jälkeen urheilijalla ja/tai SAL:lla on mahdollisuus viedä sopimusta koskeva asia 
yleisen alioikeuden käsiteltäväksi. Mikäli urheilija on tehnyt urheilijasopimuksen Olympiakomitean 
kanssa, noudatetaan kyseisen sopimuksen mukaisia menettelyjä. 
 
Mikäli edellä määritetyt säännöt ovat ristiriitaisia kurinpitoasioissa, on keskinäinen pätemisjär-
jestys  liiton toimintasäännöt, kurinpitomääräys, SAL:n ja edustusurheilijoiden keskinäiset urheili-
jasopimukset sekä niissä erikseen mainitut määräykset (esim antidopingia käsittelevä ohjeistus), 
kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet, eri lajien kilpailusäännöt sekä ISSF-lajien osalta kaikkien 
lajien tekniset säännöt. 
 
 
2 § Kurinpitosäännön soveltamisalaan kuuluvat henki löt ja yhteisöt:  
 
Liiton kuripitosäännön alaisia ovat: 
 

- liiton eri toimielimet ja työryhmät sekä niissä toimivat luottamusmiesjäsenet 
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- liiton jäsenet (paikalliset ampumayhdistykset, erilliset ampumayhdistykset ja muut 
yhdistykset) 

- jäsenseurojen jäsenet 
- jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja 

toimihenkilöt 
- ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä 

määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton lisenssin. 
 
 
3 § Rikkomuksen laatu 
 
Seuraamus voidaan määrätä sille  
 

a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntö-
jen nojalla annetaan; 
 

b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton liittohallitusta tai sen aset-
tamia elimiä; 

 
c) joka kilpailussa, kilpailun harjoituksissa, varsinaisen kilpailutapahtuman yhteydessä tai 

kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai 
lainvastaisesti; 

 
d) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai muussa liiton alaisessa 

toiminnassa puuttuu toisen henkilön fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy uh-
kaamiseen; 
 

e) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen doping-rikkomukseen 
kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella; 

 
f) joka syyllistyy merkittävästi liiton etua vahingoittavaan toimintaan; 

 
g) joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulok-

seen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai 
laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai tilaisuuden jär-
jestäjälle; 

 
h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan; 
 

i) joka syyllistyy liiton alaisessa toiminnassa rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton 
sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen; tai 
 

j) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuu-
kauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perus-
teella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) … i) kohtien tunnusmerkistön. 
 

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 
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Tämän säännön estämättä voi liiton jäsenseuroilla ja -yhdistyksillä olla omia jäseniään koskevia 
kurinpitosääntöjä. Jäsenseurojen tai -yhdistysten omilla kurinpitotoimilla ei ole vaikutusta tässä 
kurinpitomääräyksessä tarkoitetussa menettelyssä. Jäsenseurojen ja -yhdistysten omat kurinpito-
toimet voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti ottaa huomioon tämän kurinpitomääräyksen perus-
teella annettavan rangaistuksen mittaamisessa. 
 
 
4 § Seuraamukset 
 

1. Seuraumuksia ovat  
 

a) huomautus 
 

b) varoitus 
 

c) rangaistusmaksu 
 

d) kilpailukohtainen hylkääminen taikka kilpailu- tai edustusoikeuden määräaikainen, 
väliaikainen tai pysyvä menettäminen 

  
e) toimitsija- tai kilpailujen järjestämiskielto sekä läsnäolokielto 
 
f) lisäksi, kun kyseessä on liiton hallituksen alaisen toimielimen jäsen, tehtävästä 

erottaminen määräajaksi tai lopullisesti 
 

g) lisäksi, kun kyseessä on jäsenseura tai -yhdistys, liiton toiminnasta erottaminen 
määräajaksi tai liitosta erottaminen 

 
2. Yksityishenkilölle voidaan määrätä rangaistusmaksua enintään 1000 euroa, määräaikai-

nen kilpailu- ja edustusoikeuden menettäminen, määräaikainen läsnäolokielto tai määrä-
aikainen tehtävästä erottaminen enintään neljäksi vuodeksi. Jäsenseuralle tai -
yhdistykselle voidaan määrätä rangaistusmaksua enintään 3000 euroa ja liiton toimin-
nasta määräaikainen erottaminen voi tapahtua enintään neljäksi vuodeksi. 
 
Mikäli rangaistusmaksun määräämisen aiheuttanut syy on johtunut urheilijan ja SAL:n tai 
Olympiakomitean välillä laaditun urheilijasopimuksen sopimusrikkomuksesta, noudate-
taan rangaistusmaksun suuruuden määräytymisessä urheilijasopimuksissa mainittuja 
vähimmäis- ja enimmäismääriä. 

 
3. Rangaistusmaksu on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhal-

la, että rangaistusmaksun saajalle voidaan määrätä lisäseuraamus. 
 
4. Kilpailu-, toimitsija- tai läsnäolokielto on voimassa kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa nii-

hin kuuluvine harjoituksineen. Läsänäolokielto voidaan määrätä koskemaan myös liiton 
muita tilaisuuksia tai toimintoja. 

 
5. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävis-

sä, eikä myöskään toimia niissä kilpailijana. 
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6. Eri seuraamuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 
 
 
5 § Seuraamuksen anto-oikeus   
 
Seuraamuksen anto-oikeus on liiton säännöstön mukaan yksinomaan liittohallituksella. Liittohalli-
tuksen apuna tapausten selvittämisessä ja seuraamusten määräämisessä toimii kilpailutoimin-
nan yleissääntöjen ja ohjeiden mukaisesti kilpailuvaliokunta sekä kurinpitoasioita varten hallituk-
sen erikseen nimeämä kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunnan jäsenistä vähintään yhden on 
oltava lainoppinut ja yhden ampumaurheilua hyvin tunteva henkilö. Kurinpitovaliokunnan jäsenis-
tä ainoastaan yksi saa olla liittohallituksen jäsen. 
 
 
6 § Ilmoitus rikkomuksesta 
 

1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutapahtuman jury, vetoomusju-
ry tai tekninen asiantuntija. 
 

2. Muu kuin 6.1 §:ssä mainittu henkilö, toimielin tai jäsenseura tai järjestö voi tehdä tarkoin 
yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti liittohallitukselle vii-
kon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi tai viimeistään olisi pitänyt havai-
ta. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Ilmoituksen saapumi-
nen ajallaan on lähettäjän omalla vastuulla. Tällaisen tahon tekemän ilmoituksen yhtey-
dessä on suoritettava ilmoitusmaksu, josta tulee liittää maksutosite ilmoituksen yhteyteen. 
Ilmoitusmaksu on suuruudeltaan 100 € yksityisiltä henkilöiltä ja 300 € yhteisöiltä. Maksu 
suoritetaan liiton tilille. Maksun laiminlyönti estää ilmoituksen tutkittavaksi ottamisen. Jos 
rikkomuksesta määrätään rangaistus tai se johtaa muuhun toimenpiteeseen, ilmoitusmak-
su palautetaan kokonaisuudessaan ilmoituksentekijän ilmoittamaan tilinumeroon. 
 

3. Painavista syistä voidaan liittohallituksen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä 
ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 
 

4. Ilmoitusta ei voi tehdä sellaisista asioista, jotka lajisääntöjen ja Kilpailutoiminnan yleis-
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti tulee käsitellä kilpailupaikalla. 
 

5. Hallitus voi jättää käsittelemättä sellaisen ilmoituksen, joka selvästi kuuluu yleisen oikeus-
asteen käsiteltäväksi. 
 

6. Ilmoitus annetaan hallituksen toimesta käsiteltäväksi kilpailuvaliokunnalle ja/tai kurinpito-
valiokunnalle, jotka selvittävät asian ja antavat päätösehdotuksensa hallitukselle.  

 
 
7 § Asianosaisen kuuleminen 

 
1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkai-

semisen kannalta merkityksellistä aineistoa sekä niiltä joiden oikeuteen tai etuun asian 
ratkaisu vaikuttaa (asianosaiset). 
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2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena 
olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. 
 

3. Kirjallinen vastine on toimitettava kahden viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että 
asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan antaa kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine 
voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. 
 

4. Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliai-
kaiseen kilpailu- toimitsija- tai läsnäolokieltoon, kunnes asia on käsitelty. 
 

5. Kurinpitovaliokunta ja/tai kilpailuvaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä 
tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. 
 

6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan 
asianosaisten tiedoksi. 

 
 
8 § Päätös seuraamuksesta 
 
Kilpailuvaliokunnan ja/tai kurinpitovaliokunnan annettua asiassa päätösehdotuksensa tulee halli-
tuksen varmistuttuaan siitä, että käsittely on ollut sääntöjen mukaista, tehdä päätös seuraamuk-
sista. 
 
Liittohallitus tekee päätöksen seuraamuksen antamisesta tai tapauksen raukeamisesta liiton toi-
mintasääntöjen määrittämällä tavalla. Päätös kirjataan kokouspöytäkirjaan. 

 
1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös to-

disteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätös katsotaan tulleen 
asianosaiselle tiedoksi seitsemän vuorokauden kuluttua päätöksen postittamisesta. 
 

2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi seuraamuksen saaneelle tai hänen seuralleen 
sähköpostilla. 
 

3. Liiton toimielintä, aluetta, seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitetta-
va asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle 
tai sihteerille. 
 

4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus ja -aika. 
 

5. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle. 
 

6. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. 
 
 
9 § Valitusoikeus 
 
Seuraamuksen saaneella on oikeus valittaa liittohallituksen päätöksestä urheilun oikeusturvalau-
takuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin. 
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10 § Rangaistusluettelo 
 
Liittohallituksen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, seuraamuksista ja valituksista sekä 
niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
 
11 § Rangaistuksen täytäntöönpano 
 
Määrätty seuraamus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaan urheilun oikeusturvalautakunnal-
le. Liittohallitus voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen 
käsittelyn ajaksi. 
 
 
12 § Rangaistuksen raukeaminen 
 
Liittohallitus voi kilpailuvaliokunnan tai kurinpitovaliokunnan esityksestä erityisen painavista syis-
tä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulu-
nut vähintään kaksi vuotta. 
 
 
13 § Kurinpitosääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen  
 
Kurinpitomääräyksen vahvistaa SAL:n liittovaltuusto liittohallituksen esityksestä. 
 
Esitys kurinpitomääräyksen muuttamisesta tehdään siten, kuin liittovaltuustossa käsiteltävissä 
asioista on määrätty. 


