
Tennisliiton kurinpitosäänöt 

1. Soveltamisala 

Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: 

- liiton jäsenseurat ja niiden alaiset jaostot ja joukkueet 

- muut yhteisöt, jotka järjestävät liiton alaisia kilpailuita 

- kaikki liiton alaisissa kilpailuissa toimivat kilpailunjohtajat, tuomarit ja muut toimitsijat 

- liiton kilpailulisenssin lunastaneet pelaajat sekä kaikki kilpailutoimintaan osallistuvat muut pelaajat 

ja kilpailutoimintaan osallistuvien pelaajien kilpailupaikalla olevat huoltajat ja muut taustajoukot 

- liiton jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien jäsenet, toimihenkilöt ja työntekijät 

- liiton lisenssin lunastaneet / liiton auktorisointijärjestelmässä olevat valmentajat 

- ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat muuten kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan 

kurinpitomääräyksiä 

- voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 

2. Kurinpidon alaiset teot 

a) Tennisliiton sääntöjen, määräysten ja päätösten rikkominen 

Rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton voimassa olevia toiminta-, kurinpito-, kilpailu- tai muita sääntöjä ja 

määräyksiä sekä päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan. Rangaista voidaan myös sitä, joka 

tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liittoa tai sen asettamia elimiä. 

b) Kilpailutoimintaan liittyvät rikkeet 

Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat kaikki Suomen Tennisliiton alaiset kilpailut sekä kaikki 

Suomessa pelattavat kansainväliset kilpailut. Suomessa pelattavissa kansainvälisissä kilpailuissa 

noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi asianomaisen kansainvälisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. 

Kilpailussa ilmenevä epäurheilijamaisuus tulee usein rangaistavaksi jo itse kilpailutilanteessa. Lisäsanktioita 

voidaan asettaa kurinpitomenettelyssä. Lisäksi voi syntyä tilanteita, joissa kilpailun johto tai tuomaristo ei 

syystä tai toisesta kykene reagoimaan kilpailutoimintaan liittyviin rikkeisiin erityisesti, jos se tapahtuu 

kilpailua ennen tai sen jälkeen. 

Rangaista voidaan sitä, joka liiton alaisissa kilpailussa tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin 

kilpailutoimintaan liittyen rikkoo kilpailutoiminnan sääntöjä, käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai 

lainvastaisesti. Rangaista voidaan myös sitä, joka epärehellisesti tai epäeettisesti vaikuttaa tai yrittää 

vaikuttaa kanssakilpailijan pelikykyyn, muutoin häiritsee hänen kilpailemistaan tai syyllistyy muuhun 

epäasialliseen tai uhkaavaan fyysiseen toimintaan, väkivaltaan, törkeään kielenkäyttöön tai epäasialliseen 

arvosteluun toista pelaajaa, valmentajaa, muuta pelaajan taustahenkilöä, kilpailunjohtoa, tuomaria, muuta 

toimitsijaa, katsojaa tai mediaa kohtaan. 

c) Antidoping 

Rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen 

dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä 

määrättyjä muita velvollisuuksia. Suomen antidopingsäännöstössä määritellään dopingrikkomukset. 

Suomen Antidopingtoimikunnalla on oikeus testata pelaajia kaikissa STL:n alaisissa kilpailuissa. 

Antodopingtoimikunnan valvontalautakunta toteaa, onko kyseessä doping ja suosittelee 

antidopingsäännösten nojalla rangaistusta lajiliitolle, joka määrää seuraamuksen. 



d) Vedonlyönti ja ottelumanipulaatiot 

Rangaista voidaan sitä, joka joko itse tai jonkun muun välityksellä lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan 

tai siitä sarjasta, johon osallistuu tai, joka muulla tavoin hyödyntää sisäpiiritietoa vedonlyönnissä. 

Rangaista voidaan myös sitä, 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. 

e) Seksuaalinen häirintä ja yhdenvertaisuus 

Rangaista voidaan sitä, joka Tennisliiton tai sen jäsenseurojen alaisessa toiminnassa syyllistyy seksuaaliseen 

häirintään. Seksuaaliseksi häirinnäksi katsotaan erityisesti kaikki rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset. 

Tennisliiton ja sen jäsenseurojen alaisessa toiminnassa on kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. Ketään ei 

saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Rangaista voidaan sitä, joka Tennisliiton tai jäsenseurojen alaisessa toiminnassa syyllistyy syrjintään tai 

muutoin käyttäytyy rasistisesti. 

f) Vakava rikos 

Kaikkien Tennisliiton ja sen jäsenseurojen alaiseen toimintaan osallistuvien tulee noudattaa Suomen lakia. 

Näiden kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka on tuomittu a) huumausaine- tai 

dopingrikoksesta, b) seksuaalirikoksesta, c) lapsiin kohdistuvasta rikoksesta, d) rikoksesta, jonka kohteena 

on Tennisliitto tai sen jäsenseura tai e) muusta erityisen vakavasta rikoksesta. 

g) Muu liittoa, jäsenseuroja tai lajia vahingoittava toiminta 

Rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy Tennisliiton tai jäsenseuran taloudellista tai muuta etua 

vahingoittavaan tai muuten lajin etua vahingoittavaan toimintaan tai muutoin rikkoo liikunnan ja urheilun 

eettisiä periaatteita tai toimii epäurheilijamaisesti. 

Muun järjestön antama kilpailu- tai toimintakielto 

Mikäli jokin muu valtakunnallinen tai kansainvälinen urheilujärjestö on rankaissut henkilöä vähintään 

kuuden (6) kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla ja mikäli rangaistuksen perusteena oleva teko 

täyttää näissä säännöissä mainittujen tekojen tunnusmerkistön, kurinpidosta päättävä elin voi määrätä 

kyseisen kiellon olemaan voimassa myös Tennisliiton alaisessa toiminnassa. 

Vanhentuminen 

Teosta ei voida määrätä rangaistusta, jos siitä on kulunut yli 2 vuotta. Mikäli teko on niin vakava tai jokin 

muu erityisen painava peruste on käsillä, voidaan rangaista myös teosta, josta on kulut yli 2 vuotta mutta ei 

kuitenkaan yli 10 vuotta. Tämä vanhentumisaika ei kuitenkaan koske doping-tapauksia, joiden osalta 

noudatetaan antidopingsäännöstön mukaisia vanhentumisaikoja eikä rikoksia, joiden osalta noudatetaan 

rikoslain mukaisia vanhentumisaikoja. 

3. Rangaistukset 

Kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä seuraavia rangaistuksia: 

Oikeushenkilölle (esim. seuralle tai osakeyhtiölle): 



a) Huomautus 

b) Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus 

c) Ottelun hävinneeksi tuomitseminen 

d) Uusintaottelun määrääminen 

e) Kotiottelun tuomitseminen pelattavaksi vieraskentällä tai tyhjille katsomoille  

f) Sakko välillä 150–1000 € 

g) Joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen sarjassa 

h) Sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta sarjasta tai sarjatason alentaminen 

i) Erottaminen Tennisliitosta määräajaksi tai ainaiseksi 

Luonnolliselle henkilölle: 

j) Huomautus 

k) Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus 

l) Kilpailutuloksen mitätöiminen 

m) Kilpailu- ja toimintakielto määräajaksi 

n) Kilpailu- ja toimintakielto ainaiseksi 

Samanaikaisesti voidaan käyttää useampaa rangaistusta, jos se on asian laatuun nähden oikeudenmukaista. 

Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan asettaa 

kilpailu- tai toimitsijakieltoon. Kilpailu- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton sarjoissa ja kilpailuissa. 

Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin 

lasketaan myös pelaaminen/kilpaileminen. 

4. Rangaistuksista päättävät tahot 

Rankaisuvaltaa näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa käyttävät seuraavat tahot: 

1) Kilpailupäällikkö, jonka toimivaltaan kuuluvat kaikki kilpailutoimintaan liittyvät tapaukset paitsi ne, jotka 

erityisen vakavuutensa vuoksi kurinpitovaliokunta päättää ottaa suoraan käsiteltäväkseen. 

2) Kurinpitolautakunta, jonka toimivaltaan kuuluvat kaikki paitsi kilpailupäällikölle ja hallitukselle määrätyt 

asiat. Kurinpitolautakunnalla on myös aina oikeus ottaa suoraan käsiteltäväkseen kilpailupäällikön 

toimivaltaan kuuluvat asiat. Doping- ja huumausainerikkomukset käsittelee aina kurinpitolautakunta. 

Kurinpitolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla 

oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö. Kurinpitolautakunta on toimivaltainen, kun vähintään 

puheenjohtaja ja yksi varsinainen jäsen tai kaksi varsinaista jäsentä osallistuvat päätöksentekoon. 

3) Tennisliiton hallitus, jonka toimivaltaan kuuluu jäsenseurojen erottaminen Tennisliitosta. 

Kurinpitoasioiden käsittelyssä noudatetaan yhdistyslain mukaisia esteellisyyssääntöjä. 

5. Kurinpitokäsittelyn aloittaminen 

1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista tai sarjaottelusta voi tehdä vain kilpailunjohtaja, ylituomari tai 

Tennisliiton nimeämä muu edustaja. Raportti on toimitettava Tennisliittoon viikon kuluessa kilpailun tai 

sarjaottelun päättymisestä. 

2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on 

toimitettava kirjallisesti Tennisliittoon viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Tällainen 

ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä. 



3. Kurinpidosta päättävä elin voi aina käsitellä sen tietoon tulleet rikkomukset, vaikka niistä ei olekaan tehty 

ilmoitusta tai raporttia. 

6. Väliaikainen kilpailu- ja toimintakielto 

Kurinpitorangaistuksesta päättävä taho voi asettaa rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai 

toimintakieltoon siksi ajaksi, kun kurinpitoasian käsittely on kesken. 

Mikäli pelaajan, toimihenkilön, tuomarin tai toimitsijan epäillään esitutkinnassa tai muussa vastaavassa 

viranomaismenettelyssä syyllistyneen vakavaan rikokseen, voidaan hänet asettaa väliaikaiseen kilpailu- ja 

toimintakieltoon, kunnes asia on viranomais- tai tuomioistuinmenettelyssä lopullisesti ratkaistu. 

7. Asian käsittely, selvitykset ja kuuleminen 

Kurinpitoasiat käsitellään pääosin kirjallisesti, ellei kurinpidosta päättävä elin painavasta syystä katso 

tarpeelliseksi järjestää suullista käsittelyä. Asian käsittelykielenä on Suomi tai Ruotsi. 

Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta 

merkityksellistä aineistoa. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn 

kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Vastineen antamiseen on 

varattava kohtuullinen aika, jonka arvioinnissa otetaan huomioon selvityspyynnön laatimiseen vaikuttavat 

seikat sekä menettelyn toteuttamista koskevat näkökohdat. Kirjallinen vastine on toimitettava määräaikaan 

mennessä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. 

Vastine voidaan tarvittaessa pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Asianosaisella on oikeus käyttää 

asiamiestä ja avustajaa. 

Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten 

tiedoksi. Kurinpidosta päättävän elimen tietoon saatetut selvitykset ja muut tiedot ovat luottamuksellisia 

käsittelyn ajan. 

Kurinpitoasiaa käsittelevä elin voi huomioida uutta aineistoa niin kauan, kunnes asiaa koskeva päätös on 

tehty ensimmäisessä asteessa. Muutoksenhakua käsittelevä elin ei voi huomioida uutta aineistoa, ellei 

aineiston toimittamiselle olisi ollut pätevää estettä ensimmäisessä asteessa. 

8. Päätös 

Asiasta on lähetettävä päätöksen kohteelle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös kolmen (3) 

päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätös annetaan Suomen tai Ruotsin kielellä. Päätökseen on 

liitettävä valitusosoitus. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa 

edustajalle. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. Päätöksestä voidaan myös 

laatia tiedote, joka julkaistaan liiton verkkosivuilla. 

9. Valitusoikeus 

Rangaistulla on oikeus valittaa kilpailupäällikön päätöksestä liiton kurinpitolautakuntaan. Valitus on tehtävä 

kahden (2) viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valittajan on maksettava valitusmaksu 100 €, joka 

palautetaan, jos valitus hyväksytään. Valitusta ei oteta käsittelyyn, ellei valitusmaksua ole maksettu. 

Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitolautakunnan päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan 

sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

Suomen Antidopingtoimikunnalla on dopingia koskevissa asioissa oikeus valittaa lajiliiton päätöksestä 

urheilun oikeusturvalautakuntaan. 



10. Muut asiat 

Rangaistusluettelo  

Tennisliitto pitää luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista 

toimenpiteistä voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön puitteissa. Luettelo ei 

ole julkinen, mutta liiton jäsenseuroilla ja lisenssin haltijoilla on oikeus saada lista nähtäväkseen. 

Kurinpitoasiaa käsittelevä elin voi painavasta syystä päättää, että jotain yksittäistä ilmoitusta, rangaistusta 

tai valitusta ei merkitä luetteloon. 

Rangaistuksen täytäntöönpano 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin. Valituksen käsittelevä elin voi kuitenkin 

määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi. 

Rangaistuksen raukeaminen 

Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu- tai 

toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 


