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Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n kurinpitomääräykset  
(Jäsenkokouksen hyväksymä 28.11.2021) 
 
 
Tämän kurinpitomääräyksen liitteessä olevat soveltamisohjeet tarkentavat 
kurinpitomääräyksen pykälien säädöksiä ja ne ovat tarkoitettu helpottamaan pykälien 
soveltamista. Soveltamisohje on luonteeltaan yhtä lailla sitova normi kuin itse pykäläkin. 
 

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: 

 
Liiton kurinpitomääräysten alaisia ovat: 
 

- liiton jäsenseurat 
- kilpailutoimintaa harjoittavat ja toimintaan osallistuvat osakeyhtiöt, 

yhdistykset, yhteisöt ja toiminimet sekä kilpailuiden toimitsijat 
- jäsenseurojen jäsenet 
- jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten 

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

määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailu-/muun lisenssin 
- voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 

 
 

2 § Rikkomuksen laatu 

 
Rangaista voidaan sitä 
 

a) joka rikkoo liittoa sitovien kansainvälisten kattojärjestöjen (kuten WDSF, WRRC, 
IDO, FISAF, IPC) sääntöjä ja määräyksiä tai liiton voimassa olevia sääntöjä, 
määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan; 
 

b) joka rikkoo urheiluyhteisön eettistä säännöstöä Urheiluyhteisön reilun pelin 
ihanteet ja tavoitteet tai sen korvaavaa säännöstöä 
 

c) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai sen 
asettamia elimiä; 
 

d) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen 
kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai 
muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti (mukaan lukien, mutta ei 
rajoittuen sosiaalisessa mediassa); 
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e) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston 
fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen 
 

f) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen 
dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata 
antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia 

 
g) joka syyllistyy liiton etua tai mainetta vahingoittavaan toimintaan tai (mukaan 

lukien, mutta ei rajoittuen sosiaalisessa mediassa) 
 

h) 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.  

 

i) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan 
 

j) joka syyllistyy, riippumatta siitä täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkit, kilpailussa tai 
sen ulkopuolella, epäasialliseen käytökseen, seksuaaliseen ja muuhun häirintään, 
syrjintään tai rasistiseen käytökseen, tai käyttää henkistä tai fyysistä väkivaltaa, tai 
laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua 
tällaiseen käytökseen  
 

k) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) 
kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen 
perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) - j) kohtien 
tunnusmerkistön  

 
 

3 § Rangaistuslajit 

 
1. Rangaistuslajeja ovat 
 

a) kirjallinen varoitus 
 

b) sakko 
 

c) kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto 
 

d) kilpailijalle maksettujen liiton tukien takaisinperintä 
 
Seura, joka on sopinut kilpailutapahtuman tuloksesta etukäteen, menettää kilpailuihin 
liittyvät oikeutensa vähintään kahdeksi vuodeksi.  
 
Dopingrikkomusten osalta valvontalautakunta esittää liitolle dopingsäännöstöön perustuvaa 
rangaistusta. 1.1.2021 alkaen dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen 
antidopingsäännöstössä mainittu elin. 
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Vakavassa epäasiallisessa käyttäytymisessä ja vakavissa eettisissä rikkomuksissa 
rangaistuslajit on määritelty liikunnan ja urheilun yhteisissä vakavaa epäasiallista 
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa kurinpitomääräyksissä. 1.1.2022 
alkaen kurinpitovaltaa näiden rikkomusten osalta käyttää urheiluyhteisön yhteinen eettisten 
rikkomusten kurinpitolautakunta. 
 
Kilpailu/toimitsijakielto voidaan määrätä tietyksi määräksi tapahtunutta rikkomusta 
seuraavia kilpailuja, määräajaksi tai väliaikaiseksi. Väliaikainen kielto voi tulla kysymykseen 
esimerkiksi silloin kun henkilö on syytettynä kilpailujen manipuloinnista ja odotetaan 
oikeuden päätöstä asiassa tai rikkomuksen käsittely on kesken. Kilpailijan kilpailukielto voi 
olla enintään yksi (1) vuosi ja muiden henkilöiden toimitsijakielto enintään kolme (3) vuotta 
mikäli muuta ei ole näissä säännöissä erikseen määrätty.  
 
Urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan kilpailija- ja toimitsijakieltoon 
kuitenkin vähintään kahdeksi vuodeksi.  
 
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan toimitsijakieltoon kuitenkin 
vähintään kahdeksi vuodeksi.  
 
Kilpailijoille, jotka kilpailukauden aikana jäävät kilpailuista ilmoittamatta pois kolme kertaa, 
annetaan kirjallinen huomautus. Ilmoittamisen laiminlyöntien jatkuessa annetaan 
määräaikainen kilpailukielto, jonka pituus päätetään tapauskohtaisesti. 
 
2. Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että 
sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. 
 
3.  Kilpailu - tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton kilpailuissa. 
 
4. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä, 
joihin lasketaan myös kilpaileminen.  
 
5. Kurinpitovaliokunnan on määritettävä päätöksessään, koskeeko kilpailu- tai 
toimitsijakielto vain kilpailuihin liittyvää toimintaa vai myös harjoitus- ja muuta toimintaa.  
 
6. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 
 

4 § Rankaisuoikeus 

 
Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton 

kurinpitovaliokunta. Valiokunnan jäsenet eivät voi olla tanssiurheilun harrastajia, ammattilaisia, 

heidän läheisiään tai valmentajia. Valiokunnan yhden jäsenen on oltava oikeustieteellisen 

koulutuksen saanut henkilö. Kurinpitovaliokunnan jäseniä on pariton määrä, 3 tai 5 henkilöä.  

 

5 § Ilmoitus rikkomuksesta 

 
1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailujohtaja, tuomarit, 

kilpailutapahtuman tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen 
hyväksymä puolueeton henkilö. 
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2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen 

rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon 
kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan 
tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa 
rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä. 
 

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

4. Suomen Tanssiurheiluliiton kurinpitomenettelyn vireillepanoajat 2§ kohtien d, g, h ja 
i osalta on 1 vuosi, muiden 2§ rikkomusten osalta 6 kk ilmoituksen kohteena olevan 
tapahtuman ajankohdasta. 

 

 

6 § Asianosaisen kuuleminen 

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

ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.  
 

2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn 
kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa, ellei 
kurinpitovaliokunta jätä asiaa tutkittavaksi ottamatta.  
 

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

4. Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn 
väliaikaiseen kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 
Kurinpitovaliokunnan on päätöksessään määriteltävä, mitä kaikkea toimintaa kielto 
koskee. 
 

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

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

 
 

7 § Päätös rangaistuksesta 

 
1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen 

päätös viiden (5) arkipäivän kuluessa päätöksen antamisesta 
 

2. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä 
päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin kirje on jätetty postin 
kuljetettavaksi, ellei muuta näytetä. 
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3. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle 

liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 
 

4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 
 

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

6. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. 
 

8 § Valitusoikeus 

 
Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan päätöksestä urheilun 
oikeusturvalautakuntaan oikeusturvalautakunnan säännöissä mainituin edellytyksin. 
 
 

9 § Rangaistusluettelo 

 
Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista 
sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
 

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano 

 
Määrätty rangaistus voidaan panna täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun 
oikeusturvalautakunnalle. Välittömästä täytäntöönpanosta tulee lausua kirjallisen päätöksen 
yhteydessä. Erityisestä syystä kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen 
täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.   
 
 

11 § Rangaistuksen raukeaminen 

 
Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos 
kilpailu- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 
 
 

12§ Tanssiurheiluliiton kurinpitomääräysten ja liittoa kulloinkin sitovien 

kansainvälisten kattojärjestöjen (kuten WDSF, WRRC, IDO, FISAF, IPC) 

kurinpitomääräysten välisestä keskinäisestä suhteesta 

 

Suomessa tapahtuvat rikkeet ja rangaistavat teot ratkaistaan pääasiassa näiden 
kurinpitomääräyksien mukaan. Mikäli Suomen Tanssiurheiluliittoa edustava tanssiurheilija, 
toimitsija tai urheilijan tukihenkilö on syyllistynyt rangaistavaan tekoon edustaessaan 
ulkomailla, voidaan asia tutkia ja käsitellä näiden sääntöjen mukaan.  
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Kansainvälisten kattojärjestöjen kurinpitomääräykset on otettava huomioon aina, kun 
kyseessä on kansainvälinen kilpailutapahtuma tai jos jokin muu kyseessä olevassa 
kansainvälisessä kurinpitomääräyksessä esitetty seikka sitä vaatii. Tanssiurheiluliiton ja 
kansainvälisen kattojärjestön kurinpitomääräysten keskinäisen suhteen määrittelee 
tapauskohtaisesti viime kädessä kurinpitovaliokunta. 
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LIITE 

 
1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: 
 
Soveltamisohjeet: 
 
Määrittelemällä soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt rajataan se joukko, joihin 
kurinpitomääräyksiä sovelletaan.  
 
Soveltamisalaan kuuluvat kaikki kilpailutoimintaan ja -tapahtumaan osallistuvat henkilöt, kuten 
tuloslaskenta, toimihenkilöt ja muu henkilöstö, joka toimii kilpailun järjestäjän lukuun.  
 
Sääntöihin sitoutetaan joko jäsenyyden, sääntöketjutuksen tai sopimukseen perustuvan 
sitouttamisen kautta. Myös kilpailemiseen tai muuhun toimintaan oikeuttavan lisenssin lunastaminen 
on sopimukseen perustuva sitoutuminen. 
  
Soveltamisalan tarkoitus on kattaa toiminnassa kiinteästi mukana olevat henkilöt ja yhteisöt. 
 

2 § Rikkomuksen laatu 
 

Soveltamisohjeet: 
 
Kurinpitomääräyksissä on yleisesti mainintaa mistä teoista voidaan rangaista. 
 
Toiminnassa mukana olevan tulee tietää, minkälainen toiminta ei ole liiton alaisuudessa mahdollista.  
 
Itse kilpailutapahtumaa sääntelevät säännöt kuten urheilulajin säännöt määrittelevät 
kilpailutapahtuman aikaiset rangaistukset   
 
Kurinpitomääräykset täydentävät muita kilpailutapahtumaa koskevia sääntöjä ja niillä voidaan 
puuttua myös kilpailutapahtuman ulkopuolisiin rikkomuksiin.   
 
Turvallisuusmääräysten rikkomisesta sanktio voi kohdistua myös liiton jäsenseuraan.  
 
Liiton hallituksen tai sen asettaman elimen harhaan johtaminen tai sen yrittäminen voi ilmetä muun 
muassa antamalla niiden päätöksentekoon vaikuttavaa väärää tietoa, jolla hankitaan yksilölle tai 
yhteisölle perusteetonta etua.  
 
Kilpailussa ilmenevä epäurheilijamaisuus tulee usein rangaistavaksi jo itse kilpailutilanteessa. 
Lisäsanktioita voidaan asettaa kurinpitomenettelyssä. Lisäksi voi syntyä tilanteita, joissa kilpailun 
tuomaristo (tai jury tms.) ei syystä tai toisesta kykene reagoimaan epäurheilijamaiseen käytökseen, 
erityisesti jos se tapahtuu kilpailua ennen tai sen jälkeen.  
 
Suomen antidopingsäännöstössä määritellään dopingrikkomukset. ADT:n valvontalautakunta 
toteaa, onko kyseessä doping ja suosittelee antidopingsäännösten nojalla rangaistusta, mutta 
faktinen kurinpito kuuluu lajiliitolle.  ADT:llä on oikeus valittaa lajiliiton päätöksestä urheilun 
oikeusturvalautakuntaan.  1.1.2021 alkaen dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen 
antidopingsäännöstössä mainittu elin. 
 
Liikunnan ja urheilun yhteisissä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia 
koskevissa kurinpitomääräyksissä määritellään vakava epäasiallisen käyttäytyminen ja vakavat eettiset 
rikkomukset. 1.1.2022 alkaen kurinpitovaltaa näissä asioissa käyttää urheiluyhteisön yhteinen eettisten 
rikkomusten kurinpitolautakunta. 
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Liiton etua vahingoittava toiminta voi olla esimerkiksi liiton maineen julkista mustamaalaamista tai 
liiton taloudellista etua vahingoittavaa toimintaa. 

 
Kilpailutapahtumien jokaisen toimijan velvollisuus on ilmoittaa tietämistään manipuloinneista tai 
niiden yrityksistä.  
 
Toimijoiden rasistiseen käytökseen kilpailutoiminnassa tai sen ulkopuolella tulee soveltaa 
nollatoleranssia. Lisäksi muissa määräyksissä tulee säätää tapausten raportoinnista ja muista 
velvollisuuksista, joiden laiminlyönti voi johtaa myös rangaistukseen.   
 
Vakavana pidettäviin rikkomuksiin tulee puuttua, ellei puuttumatta jättämiseen ole painavaa 
perusteltua syytä.  
 
Liitolla tulee olla mahdollisuus puuttua henkilön toisen lajin piirissä tekemiin törkeisiin rikkomuksiin. 
Edellytyksenä on, että teosta on toisessa lajiliitossa annettu vähintään kuuden kuukauden 
peli/kilpailu/toimitsijakielto ja että teko on tunnusmerkistöltään sellainen, että siitä olisi liiton omien 
kurinpitomääräysten nojalla voitu rangaista, jos samanlainen teko olisi tapahtunut ko. liiton alaisessa 
toiminnassa. 
 

3 § Rangaistuslajit 
 

Soveltamisohjeet: 
 
Rangaistukset lievimmästä kovempaan ovat varoitus, sakko sekä kilpailu- tai toimitsijakielto. 
Kilpailijalta voidaan myös periä takaisin liiton maksamat tuet joko kokonaan tai osittain. Varoitusta 
lievempänä kirjallinen tai suullinen huomautus ei ole rangaistus vaan luonteeltaan ohje tai neuvo. 
 
Rangaistuksen mittaaminen rikkomuksen painavuus huomioon ottaen, kuten sakon määrä ja 
kilpailu-/toimitsijakiellon pituus ovat lajiliiton harkinnan ja lajissa noudatetun käytännön sekä tämän 
säännöstön varassa. Kaikkia rangaistuksia voidaan soveltaa suoraan ilman aikaisempaa lievempää 
rangaistusta, jos rikkomuksen vakavuus sitä edeltää (esim. kilpailukielto voidaan määrätä, ilman sitä 
edeltävää varoitusta samasta asiasta). 
 
Toimitsijakielto koskee kaikkea urheilutoimintaa (kilpailuissa toimitsijana tai toimihenkilönä 
toimiminen, valmentaminen, kilpaileminen, huolto jne) virallisessa kilpailussa. Kiellon antamisen 
yhteydessä voidaan tarkemmin määritellä mitä kaikkea toimitsijakieltoon kuuluu, esim. miten voi olla 
ja miten ei voi olla kontaktissa valmennettavaan toimitsijakiellon aikana.  
 
Rangaistuslajien samanaikainen määrääminen mahdollistaa, että rangaistukseksi voidaan määrätä 
esimerkiksi sekä kilpailukielto että sakko. Kilpailijalle maksettujen tukien takaisinperintä voi olla 
itsenäinen rangaistus tai tulla annetuksi muiden rangaistusten ohella. 
 
 
4 § Rankaisuoikeus 
 
Soveltamisohjeet: 
 
Vastalauseasioissa (protesti) ei ole kyse kurinpidosta. Protestin aiheena oleva teko tai laiminlyönti 
saattaa kuitenkin itsenäisenä tekona johtaa kurinpitomenettelyyn. 
 
Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä 
on saapuvilla. 
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5 § Ilmoitus rikkomuksesta 
 
Soveltamisohjeet: 
 
Kurinpitoelimen puheenjohtaja arvioi mitkä näistä raporteista on syytä viedä kurinpitomenettelyyn ja 
konsultoi tarpeen mukaan kurinpitoelimen jäseniä tapauksista, jotka ovat rajatapauksia.  
 
Painavista syistä voidaan ottaa käsittelyyn myös kurinpitovaliokunnan tietoon tulleet rikkomukset, 
joista ei ole tehty raporttia tai ilmoitusta. Tällaisia voivat olla muun muassa mediassa esille tulleet 
tapaukset kuten kilpailumanipulointi, doping ja vastaavat vakaviksi katsotut rikkomukset.  
 
Rikkomuksen törkeysasteella on merkitystä rangaistuksen ajallista ulottuvuutta arvioitaessa.  
 

6 § Asianosaisen kuuleminen 
 

Soveltamisohjeet: 
 
Selvitysten pyytäminen niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta 
merkityksellistä aineistoa, tulee tehdä ennen asianosaisen kuulemista.  

 
Rangaistusta ei voi määrätä ilman kuulemista tai että tarjotaan todisteellisesti mahdollisuus siihen. 
Asianosaisen kannalta on tarkoituksenmukaista ratkaista asia mahdollisimman nopeasti. Tämän 
takia tilanteissa, joissa asia selvitysten perusteella raukeaa tai jää tutkittavaksi ottamatta, asian 
ratkaiseminen on ajan säästämiseksi mahdollista asianosaista kuulematta  
 
Vastineen pyytäminen seuran välityksellä on perusteltua mm. silloin, kun halutaan varmistaa se, että 
tieto epäillystä rikkomuksesta tulee myös seuran tietoon tai seuralle on tarkoituksenmukaista varata 
mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä tapahtuneesta (silloin kun se ei ole jo tullut esiin 
kohdan 1 selvitystä pyydettäessä). 

 
Kurinpitovaliokunnan tietoon saatetut tiedot ovat luottamuksellisia käsittelyn ajan. Julkaistavassa 
ratkaisussa selvitys- ja vastineaineistoon voidaan ja tulee viitata siltä osin, kun sitä on käytetty 
perusteluissa.  
 

7 § Päätös rangaistuksesta 
 

Soveltamisohje: 
 
Kirjallinen päätös on perusteltava ja toimitettava asianosaisille mahdollisimman nopeasti siten, että 
asianosainen yksilö saa päätöksestä tiedon ensin, eikä ratkaisu tule hänen tietoonsa muuta kautta. 
 
Valitusaika lähtee kulumaan asianosaisen saatua päätöksestä tiedon kirjeitse siten kuin 2. kohdassa 
mainitaan. 
 

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano 
 

Soveltamisohje: 
 
Erityinen syy keskeyttää päätöksen täytäntöönpano voi olla jokin sellainen uusi tieto tai olosuhde, 
jonka perusteella katsotaan täytäntöönpanon jatkamisen olevan asianosaisen kannalta kohtuutonta. 
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11 § Rangaistuksen raukeaminen 
 

Soveltamisohje: 
 
Kurinpitoelimellä on toimivalta harkintansa nojalla perustellusta syystä mahdollisuus ”armahtaa” 
rangaistu tämän kärsittyä tietyn määrän rangaistustaan. Kurinpitoelimen tulee ottaa huomioon 
muussa säännöstössä olevat mahdolliset rajoitteet armahdusoikeuden käytölle, esimerkiksi 
antidopingsäännöstö. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


