Suomen Shakkiliitto ry:n kurinpitosäännöstö, hyväksytty xx.xx.xxxx

Suomen Shakkiliitto ry:n kurinpitosäännöstö (Säännöstö)
1 luku
Soveltamisala
1 §: Asiallinen soveltamisala
Säännöstöä sovelletaan Suomen Shakkiliiton (jäljempänä Shakkiliitto) alaisessa toiminnassa tapahtuneisiin
rikkomuksiin. Shakkiliiton alaisiksi toiminnaksi katsotaan tapahtumat, joissa järjestäjänä on Shakkiliitto tai
tapahtumat, jotka järjestetään Shakkiliiton luvalla. Säännöstö ulottuu myös Shakkiliiton alaisen toiminnan
ulkopuolelle, mikäli toiminta on vahingollista Shakkiliitolle tai lajille.
Ulkomaisen shakkiliiton määräämä kurinpitotoimenpide voidaan ulottaa koskemaan myös Shakkiliiton
alaista toimintaa. Kansainvälisen Shakkiliiton (FIDE) määräämät kurinpitotoimet ulottuvat myös Suomessa
järjestettäviin FIDE:n alaisiin tapahtumiin.
Säännöstö ei rajoita tai korvaa yleistä lainsäädäntöä.

2 §: Henkilöllinen soveltamisala
Säännöstö koskee henkilöitä, jotka osallistuvat Shakkiliiton alaiseen toimintaan missä tahansa roolissa.
Erityisesti säännöstö koskee Shakkiliiton jäseniä, jäsenten jäseniä, luottamushenkilöitä, kilpailujen ja
tapahtumien toimihenkilöitä, kilpailijoita sekä valmentajia.
Lisäksi määräykset sitovat niitä henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet niihin kirjallisesti tai lunastaneet liiton
lisenssin.
Kurinpitoseuraamus voidaan kohdistaa myös liiton jäsenenä olevaan yhdistykseen.

3 §: Alueellinen soveltamisala
Määrätty kurinpitotoimenpide ulottuu Shakkiliiton alaiseen toimintaan, johon kuuluvat myös kansainväliset
edustustehtävät.
Shakkiliitto voi ilmoittaa määrätystä kurinpitotoimenpiteestä myös ulkomaisille shakkiliitoille.

2 luku
Rikkomuksien lajit ja rangaistavuus
1 §: Rikkomuksista
Rikkomuksia ovat
1) Shakin sääntöjen tahallinen rikkominen, jolla pyritään hankkimaan oikeudetonta hyötyä itselle tai toiselle
henkilölle tai aiheuttamaan vahinkoa toiselle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi elektronisella laitteella tai
muulla apuvälineellä tehtävää vilppiä.
2) Suomen Shakkiliiton eettisen säännöstön vastainen menettely
3) Voimassa olevien ja julkaistujen Shakkiliiton sääntöjen, määräyksien, ohjeiden ja päätöksien vastainen
menettely.
Voimassa oleminen edellyttää, että määräys on toimivaltaisen toimielimen antama ja että asiakirja on
julkaistu Shakkiliiton verkkosivuilla tai se on muuten toimitettu jäsenistölle.
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4) FIDE:n eettisten määräysten (Code of Ethics)1 ja vilpin ehkäisyä koskevien määräysten (Anti-Cheating
Regulations)2 vastainen menettely
5) Suomen lainsäädännön vastainen menettely
6) Antidopingmääräysten vastainen menettely
7) Vedonlyöntivilppi tai tulosmanipulaatio
8) Shakkiliiton kanssa tehdyn sopimuksen rikkominen
9) Shakkiliiton toimielimien johtaminen harhaan
10) Muu epäurheilijamaisena tai epäasiallisena pidettävä menettely
Jäljempänä rikkomuksia ja niistä määrättäviä seuraamuksia yksilöidään tarkemmin.
Mikäli toinen valtakunnallinen lajiliitto tai ulkomainen shakkiliitto on määrännyt henkilön yli kuuden (6)
kuukauden toimintakieltoon, Shakkiliiton kurinpitovaliokunta voi määrätä kilpailukiellon koskemaan myös
Shakkiliiton alaista toimintaa, mikäli seuraamus on määrätty rikkomuksesta, joka on rangaistava myös
Shakkiliiton voimassa olevien säännöstöjen mukaisesti.

2 §: Rangaistavuus
Rangaistus voidaan määrätä tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä.

3 luku
Kurinpidon järjestäminen
1 §: Kurinpitoelimet
Shakkiliiton kurinpitoelimiä ovat kurinpitäjä ja kurinpito- ja eettinen valiokunta. Kurinpitoelimien jäsenten
ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Valinta astuu voimaan liittokokousta seuraavana arkipäivänä.
Kurinpitoelimet ovat riippumattomia.

2 §: Kurinpitäjä
Kurinpitäjä käsittelee ensimmäisenä asteena vireille tulevia kurinpitoasioita. Kurinpitäjän valitsee
Shakkiliiton liittokokous.
Kurinpitäjällä on näiden kurinpitosääntöjen mukainen valta antaa huomautuksia, varoituksia, korkeintaan
kahden kuukauden pituisia toimintakieltoja sekä määrätä palautettavaksi rikkomuksella saatu hyöty sekä
määrätä kilpailutulokset mitätöitäväksi.

3 §: Kurinpito- ja eettinen valiokunta (Kurinpitovaliokunta)
Kurinpitovaliokunta ratkaisee toisena asteena vireille tulevia kurinpitoasioita. Lisäksi kurinpitovaliokunta
ratkaisee ensimmäisenä asteena tämän säännöstön 7 luvun 7 §:n mukaiset kurinpitoasiat.
Kurinpitovaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja yksi varajäsen. Suosituksena on, että
vähintään yksi kurinpitovaliokunnan jäsenistä on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon.
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenen valitsee Shakkiliiton liittokokous.

1
2

https://handbook.fide.com/chapter/FIDECodeOfEthics.
https://handbook.fide.com/files/handbook/ACCRegulations.pdf.
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Kurinpitovaliokunnalla on oikeus määrätä näiden sääntöjen 4 luvun mukaisia kurinpitoseuraamuksia, jollei
seuraamuksen osalta ole toisin määrätty.
Kurinpitovaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä
välineellä. Kurinpitovaliokunta voi kokoontua fyysisesti tai sähköisellä välineellä. Mikäli varsinainen jäsen on
estynyt osallistumaan kokoukseen, on varajäsen kutsuttava kokoukseen ja hän saa kokouksessa jäsenen
aseman.
Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yhteensä kolme jäsentä tai kaksi jäsentä ja
varajäsen. Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen missä tahansa kahden jäsenen kokoonpanossa, mikäli
muut jäsenet ovat estyneitä tai esteellisiä. Mikäli kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on estynyt tai
esteellinen, valitsee kurinpitovaliokunta keskuudestaan puheenjohtajan. Mikäli päätösvaltaista
kokoonpanoa ei kyetä muodostamaan kohtuullisessa ajassa, Shakkiliiton hallitus voi täydentää
kurinpitovaliokuntaa tilapäisillä jäsenillä siten, että kurinpitovaliokunta tulee päätösvaltaiseksi.
Kurinpitovaliokunnan päätökseksi muodostuu se kanta, jota kurinpitovaliokunnan enemmistö kannattaa.
Mikäli mikään kanta ei saa kurinpitovaliokunnan enemmistön kannatusta, päätökseksi tulee
puheenjohtajan kanta. Eri mieltä olevilla jäsenillä on oikeus liittää päätökseen eriävät mielipiteensä.

4 §: Urheilun oikeusturvalautakunta
Shakkiliitto sitoutuu Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, ja kurinpitovaliokunnan ratkaisuista voi
valittaa oikeusturvalautakuntaan lautakunnan sääntöjen mukaisesti.

5 §: Esteellisyys
Kurinpitoelimen jäsenen esteellisyys määräytyy siten, kun käräjätuomarin esteellisyydestä määrätään
yleisessä lainsäädännössä.
Kurinpitoelimen jäsenet tai varajäsenet eivät voi olla toimikautensa aikana Shakkiliiton hallituksen
jäsenenä, varajäsenenä tai työsuhteessa Shakkiliittoon.

6 §: Muita kurinpitovaltaa käyttäviä tahoja
Shakkiliiton jäsenen erottamisesta päättää Shakkiliiton liittokokous siten, kuin Shakkiliiton säännöissä
säädetään.

4 luku
Kurinpitoseuraamukset
1 §: Toimivallasta ja määrättävistä seuraamuksista
Kurinpitoseuraamuksia voivat määrätä 3 luvun mukaiset kurinpitoelimet niille annetun toimivallan rajoissa.
Kurinpitoelin voi määrätä yhden tai useamman tämän luvun mukaisista kurinpitoseuraamuksista.
Määräaikaisen toimintakiellon enimmäispituus on 15 vuotta. Kilpailuista sulkemisen ja järjestämisoikeuden
epäämisen enimmäispituus on 5 vuotta.

Luonnolliseen henkilöön kohdistettavia seuraamuksia
2 §: Huomautus
Huomautus voidaan määrätä vähäisestä rikkomuksesta. Huomautus ei vaikuta mahdollisiin tuleviin
kurinpitomenettelyihin.
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3 §: Varoitus
Varoitus voidaan määrätä vähäisestä rikkomuksesta. Annettu varoitus on voimassa 12 kuukautta
antamispäivästä, ja mikäli varoituksen saanut henkilö syyllistyy tänä aikana uuteen varoituksen arvoiseen
rikkomukseen, hänelle määrätään 2 kuukauden toimintakielto.

4 §: Määräaikainen kilpailu- tai osallistumiskielto
Rikkomuksen tehnyt henkilö voidaan määrätä määräaikaiseen kilpailu- tai osallistumiskieltoon.
Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa osallistua Shakkiliiton alaisiin tai järjestämiin kilpailuihin.
Osallistumiskiellossa oleva henkilö ei saa osallistua Shakkiliiton toimintaan esimerkiksi valmentajana.

5 §: Määräaikainen toimitsijakielto ja toimitsija-arvon menetys
Toimitsijatehtävissä rikkomukseen syyllistynyt voidaan määrätä toimitsijakieltoon. Mikäli rikkomus on
tahallinen tai muuten kokonaisuutena törkeä, kurinpitovaliokunta voi määrätä henkilön menettämään
toimitsija-arvonsa.
Henkilö voidaan määrätä toimitsijakieltoon myös, mikäli hänet on määrätty yli kolmen kuukauden
kilpailukieltoon ja mikäli toimitsijakieltoon määrääminen on perusteltua rikkomuksen laatu huomioiden.
Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa toimia shakkikilpailun tuomarina, kilpailun johtajana,
kilpailutoimikunnan jäsenenä tai pelaajan avustajana Shakkiliiton alaisessa toiminnassa kiellon
voimassaoloaikana. Toimitsijakielto voidaan määrätä koskemaan myös seuratoimintaa ja valmennusta.
Toimitsijakielto voidaan määrätä koskemaan myös Shakkiliiton luottamustehtävää, kuten toimikunnassa
toimimista. Shakkiliiton hallituksen jäsen voidaan määrätä toimintakieltoon ainoastaan Shakkiliiton
liittokokouksen enemmistön päätöksellä.

6 §: Kilpailu- ja toimitsijakiellon (toimintakielto) vaikutus kansainvälisiin edustustehtäviin
Toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa edustaa Shakkiliittoa kansainvälisissä edustustehtävissä kiellon
voimassaoloaikana.

7 §: Rikkomuksella saadun hyödyn palauttaminen
Rikkomuksella saatu taloudellinen hyöty voidaan määrätä palautettavaksi rikkomuksen kärsijälle
kokonaisuudessaan. Tämä koskee esimerkiksi vilpillä tai tulosmanipulaatiolla saavutettuja kilpailupalkintoja.
Palauttaminen ja korotetun turnausmaksun maksaminen on suoritettava viimeistään 30 päivää päätöksen
antamisen jälkeen. Erityisissä olosuhteissa kurinpitovaliokunta voi laatia rikkomuksen tehneen kanssa
maksusuunnitelman.
Mikäli rikkomuksella saatua hyötyä ei palauteta määräajassa, kurinpitovaliokunta voi pidentää rikkomuksen
määrätä rikkomuksen tehneen korkeintaan kahden vuoden mittaiseen toimintakieltoon.

8 §: Kilpailutuloksien mitätöinti
Mikäli rikkomus on luonteeltaan sellainen, jolla on vaikutettu tai pyritty vaikuttamaan kilpailun tuloksiin
epäasiallisesti, tulee rikkomuksen tekijän kilpailutulokset mitätöidä. Mikäli tehty rikkomus on vaikuttanut
haitallisesti muiden osallistujien kilpailutuloksiin, tulee myös näiden osallistujien kilpailutulokset mitätöidä
siltä osin, kun rikkomus on vaikuttanut niihin haitallisesti.

Liiton jäsenyhdistykseen kohdistettavia seuraamuksia
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9 §: Huomautus
Huomautus voidaan määrätä vähäisestä rikkomuksesta. Huomautus ei vaikuta mahdollisiin tuleviin
kurinpitomenettelyihin.

10 §: Varoitus
Varoitus voidaan määrätä vähäisestä rikkomuksesta. Annettu varoitus on voimassa 12 kuukautta
antamispäivästä, ja mikäli varoituksen saanut jäsenseura syyllistyy tänä aikana uuteen varoituksen
arvoiseen rikkomukseen, niin jäsenseuralle voidaan määrätä näiden määräysten mukainen ankarampi
seuraamus.

11 §: Rikkomuksella saadun hyödyn palauttaminen & turnausmaksun korotus
Rikkomuksella saatu taloudellinen hyöty voidaan määrätä palautettavaksi kokonaisuudessaan rikkomuksen
kärsijälle. Tämä koskee esimerkiksi vilpillä tai tulosmanipulaatiolla saavutettuja kilpailupalkintoja.
Turnausmaksun korotus voidaan määrätä jäsenyhdistykselle, joka laiminlyö shakkikilpailuja koskevia
sääntöjä ja määräyksiä kilpailuja järjestäessään. Turnausmaksu voidaan korottaa korkeintaan
kaksinkertaiseksi.
Palauttaminen ja korotetun turnausmaksun maksaminen on suoritettava viimeistään 30 päivää päätöksen
antamisen jälkeen. Erityisissä olosuhteissa kurinpitovaliokunta voi laatia rikkomuksen tehneen kanssa
maksusuunnitelman.
Mikäli rikkomuksella saatua hyötyä ei palauteta määräajassa, kurinpitovaliokunta voi esittää
liittokokoukselle, että jäsen suljetaan toiminnasta määräajaksi.

12 §: Rahasanktio
Jäsenyhdistykselle voidaan määrätä korkeintaan 1000 euron rahasanktio, mikäli se syyllistyy toistuviin tai
erittäin moitittavina pidettäviin rikkomuksiin.
Rahasanktio on suoritettava viimeistään 30 päivää päätöksen antamisen jälkeen. Erityisissä olosuhteissa
kurinpitovaliokunta voi laatia rikkomuksen tehneen kanssa maksusuunnitelman.
Mikäli rahasanktiota ei suoriteta määräajassa, kurinpitovaliokunta voi esittää liittokokoukselle, että jäsen
suljetaan toiminnasta määräajaksi.

13 §: Tulevista kilpailuista sulkeminen
Rikkomuksen tehnyt jäsenseura voidaan sulkea määräajaksi tulevista joukkuekilpailuista. Päätöksessä on
määritettävä, mitä kilpailuja päätös koskee.

14 §: Kilpailujen järjestämisoikeuden epääminen
Kilpailujen järjestämisoikeus voidaan evätä jäsenyhdistykseltä, joka toistuvasti tai törkeästi laiminlyö
shakkikilpailuja koskevia sääntöjä ja määräyksiä kilpailuja järjestäessään.

15 §: Äänioikeuden epääminen liiton kokouksessa
Kurinpitovaliokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut
säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä.

16 §: Toiminnasta määräajaksi sulkeminen
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Kurinpitovaliokunta voi sulkea toiminnasta määräajaksi jäsenen, joka toimii liiton periaatteita tai sääntöjä
vastaan, tai toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa liittoa.

17 §: Jäsenen erottaminen
Liiton kokous voi erottaa toiminnasta jäsenen, joka toimii liiton periaatteita tai sääntöjä vastaan, tai
toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa liittoa. Ennen asian ratkaisua on erotettavalle varattava tilaisuus
tulla kuulluksi. Jäsenen erottamismenettelyssä noudatetaan muutoin yhdistyslakia.
Kurinpitovaliokunta voi antaa pyynnöstä lausunnon asiassa, jossa käsitellään jäsenen erottamista.

Suhde muihin säännöstöihin
18 §: Suhde muihin säännöstöihin
Nämä kurinpitomääräykset eivät estä muun, esimerkiksi kilpailumääräyksiin tai shakin sääntöihin
perustuvan seuraamuksen määräämistä. Näissä menettelyissä määrätyt seuraamukset eivät kuitenkaan ole
kurinpitoseuraamuksia.
Kaikkea Shakkiliiton alaista toimintaa koskeva kurinpitoseuraamus voidaan määrätä vain tämän säännöstön
mukaisessa menettelyssä.
FIDEn määräämät kurinpitotoimet ulottuvat myös Shakkiliiton alaisuudessa järjestettäviin FIDEn alaisiin
tapahtumiin.

5 luku
Seuraamuksen mittaaminen
1 §: Seuraamuksen mittaaminen
Määrättävän seuraamuksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa rikkeen vahingollisuuteen ja
vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikkeestä ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
Seuraamuskäytännön on oltava yhtenäistä.

2 §: Koventamisperusteet
Seuraamusta koventavina seikkoina voidaan pitää ainakin seuraavia
1) Rikkomuksen suunnitelmallisuus
2) Rikkomuksen tekeminen arvokilpailussa
3) Rikkomuksen kokonaisvaltainen törkeys tai Suomen rikoslain vastaisuus
4) Rikkomuksen kohdistuminen alaikäiseen tai kilpailun toimihenkilöön
5) Aiemmat samankaltaiset rikkomukset
6) Koventamiseen on muita poikkeuksellisia perusteita, jotka ilmenevät kurinpitoelimen ratkaisusta

3 §: Lieventämisperusteet
Seuraamusta lieventävinä asianhaaroina voidaan pitää ainakin seuraavia
1) Rikkomuksen tuottamuksellisuus
2) Rikkomuksen tekijä on pyrkinyt minimoimaan rikkomuksensa haitallisia seuraamuksia
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3) Rikkomuksen tekijän alaikäisyys
4) Rikkomuksen tekijä on tunnustanut rikkomuksen tai muuten edistänyt rikkomuksen selvittämistä
5) Lieventämiseen on muita poikkeuksellisia perusteita, jotka ilmenevät kurinpitoelimen ratkaisusta

6 luku
Joitakin rikkomuksia koskevat seuraamukset
1 §: Seuraamuksista
Seuraavassa taulukossa mainitaan joitakin mahdollisia rikkomuksia, ja myös muista tämän säännöstön 2
luvun mukaisista rikkomuksista voidaan määrätä kurinpitoseuraamuksia.
Seuraamusluettelossa mainittavasta seuraamuksesta voidaan poiketa lievempään tai ankarampaan
suuntaan erityisen painavasta syystä, joka on perusteltava päätöksessä.

2 §: Joitakin rikkomuksia koskevat seuraamukset
Rikkomus

Kuvaus

Fyysisen koskemattomuuden
rikkominen

Väkivaltainen käyttäytyminen
tapahtuman osallistujaa tai
toimihenkilöä kohtaan
Ks. Shakkiliiton eettinen
säännöstö
Häiriön aiheuttaminen;
esimerkiksi häiritsevästi
päihtyneenä esiintyminen

•

Vähintään 6 kuukauden
toimintakielto

•

Selkeästi perättömän
kurinpitoilmoituksen tekeminen.
Toimenpide, jolla pyritään
vaikuttamaan kilpailun tuloksiin
tai sen kulkuun epäasiallisesti
siten, että sillä saavutetaan etua
itselle tai muille. Manipuloinniksi
luetaan niin tulos- kuin
vahvuuslukumanipulointi.

•

Varoitus – 10 vuoden
toimintakielto
2 kuukauden
toimintakielto
Lieventävät ja
koventavat asianhaarat
voidaan huomioida
Varoitus – 6 kuukauden
toimintakielto
6 kuukauden – 5 vuoden
toimintakielto

Häirintä ja hyväksikäyttö
Järjestyshäiriön aiheuttaminen
tapahtumassa

Perätön ilmoitus
kurinpitoelimelle
Tulosmanipulointi

Ohjeellinen seuraamus

Vilppi tai vilpin yritys, 1. rike

•

•

•
•

Turnauksen keskeyttäminen
ilman pätevää syytä

Vedonlyöntirikkomus

•

Vedonlyönti sellaisen kilpailun
tuloksista, joihin voi itse
vaikuttaa.
Elektronisten laitteiden tai
muiden tiedonlähteiden
tarkoituksellinen käyttämistä
pelin aikana suoritukseen
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•
•
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Oletusarvoisesti varoitus
Koventavien
asianhaarojen vallitessa
korkeintaan 6 kuukauden
kilpailukielto
Varoitus – 6 kuukauden
toimintakielto
6 kuukauden – 3 vuoden
toimintakielto
Rikkomuksella saadun
hyödyn palauttaminen
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Vilppi tai vilpin yritys, 2. rike

vaikuttamiseksi. Ensimmäinen
vastaava rikkomus
Elektronisten laitteiden tai
muiden tiedonlähteiden
tarkoituksellinen käyttämistä
pelin aikana suoritukseen
vaikuttamiseksi. Rikkomuksen
tehnyt syyllistynyt vastaavaan
rikkomukseen aiemmin.

•
•

Korkeintaan 15 vuoden
toimintakielto
Rikkomuksella saadun
hyödyn palauttaminen

7 luku
Kurinpitomenettely
1 §: Kurinpitomenettelyn käynnistäminen
Kurinpitomenettely käynnistetään kirjallisella ilmoituksella, joka on toimitettava henkilökohtaisesti tai
sähköpostitse kurinpitäjälle 14 vuorokauden kuluessa siitä hetkestä, kun väitetty rikkomus on havaittu tai
kun se olisi tullut havaita.
Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 24 kuukauden kuluessa rikkomuksen päättymishetkestä. Mikäli rikkomus on
vakava tai asiaan vaikuttaa muu erittäin painava syy, niin kurinpitovaliokunta voi käsitellä ilmoituksen,
mikäli rikkomuksesta on kulunut korkeintaan 10 vuotta.
Dopingtapauksissa noudatetaan antidopingsäännöstöjen mukaisia vanhentumisaikoja. Mikäli kyseessä on
rikos, noudatetaan Suomen rikoslain mukaisia vanhentumisaikoja.
Laillisesta esteestä tai muusta erittäin painavasta syystä johtuen myös myöhästynyt ilmoitus voidaan ottaa
käsittelyyn. Myöhästyneen ilmoituksen käsittelyyn ottamisesta päättää kurinpitovaliokunta.

2 §: Menettelyn aikainen toimintakielto
Vastaaja ei ole toimintakiellossa kurinpitomenettelyn aikana, jollei kurinpitovaliokunta ole toisin
määrännyt.
Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastaajan väliaikaiseen toimintakieltoon kurinpitomenettelyn ajaksi, mikäli
epäillystä rikkomuksesta voidaan määrätä yli 3 kuukauden toimintakielto ja toimintakiellon määräämistä
voidaan pitää todennäköisenä. Väliaikainen toimintakielto voidaan määrätä korkeintaan 30 vuorokauden
ajaksi. Erittäin painavasta syystä kurinpitoelin voi pidentää väliaikaisen toimintakiellon 45 vuorokauden
mittaiseksi.
Väliaikaisen toimintakiellon määrääminen ei edellytä asianomaisen kuulemista.

3 §: Ilmoituksen sisältö
Ilmoituksesta on ilmettävä kantelijan nimi, yhteystiedot ja rooli tapahtumassa. Lisäksi ilmoituksesta on
ilmettävä rikkomuksen tapahtumapaikka ja ajankohta sekä tapauskuvaus.
Ilmoitusta ei saa muuttaa, mutta kurinpitoelin voi pyytää ilmoituksen täydentämistä, mikäli ilmoituksen
käsittely ei ole mahdollista annetuilla tiedoilla.
Ilmoituksen voi peruuttaa yksipuolisesti, mikäli sitä ei ole toimitettu vielä vastaajalle. Mikäli ilmoitus on
toimitettu vastaajalle, on hänellä oikeus vaatia asian ratkaisemista.
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Tahallisen väärän ilmoituksen tekeminen johtaa ilmoituksen tekijään kohdistuvaan kurinpitomenettelyyn.

4 §: Ilmoitusoikeus
Ilmoitusoikeus on seuraavilla
1) Kilpailun, tapahtuman tai muun toiminnon toimihenkilöillä.
2) Yksityishenkilöllä tai oikeushenkilöllä, jota tämä kurinpitosäännöstö sitoo. Mikäli ilmoitus tehdään
kilpailusta tai muusta tapahtumasta, ilmoitusoikeus on vain siinä tapauksessa, että ko. henkilö on ollut
osallistunut tapahtumaan.
3) Kurinpitäjällä tai kurinpitovaliokunnalla ilmoituksen tekijää vastaan, mikäli ilmoitus on tehty ilkivaltaisesti
tai selvästi vahingoittamistarkoituksessa.

5 §: Vastaajan asema
Kurinpitoelimen on ilman aiheetonta viivästystä toimitettava sähköpostitse tai muuten kirjallisesti tehty
ilmoitus ja mahdollinen muu esitetty näyttö vastaajalle ja pyydettävä häneltä vastinetta. Vastine on
jätettävä 14 vuorokauden sisällä pyynnön toimittamisesta, sillä uhalla, että asia voidaan ratkaista myös,
mikäli vastinetta ei jätetä. Perustellusta syystä kurinpitoelin voi myöntää lisäaikaa vastineen
toimittamiseksi. Mikäli vastaaja kykenee osoittamaan, että pyyntöä ei ole toimitettu asianmukaisesti,
häneltä on pyydettävä vastinetta uudelleen.
Vastaajalla on oikeus saada tieto kaikista asiaa koskevista lausunnoista ja hänellä on aina oikeus tulla
kuulluksi.

6 §: Asian käsittely kurinpitoelimessä
Kurinpitoelin käsittelee asian ilmoituksen ja vastineen perusteella. Lisäksi kurinpitoelin voi pyytää
lausuntoja muilta tarpeellisiksi katsomiltaan tahoilta. Tarvittaessa kurinpitoelin voi varata osapuolille
mahdollisuuden esittää lisänäyttöä.
Kurinpitoelin käsittelee asiat ensisijaisesti kirjallisesti. Kurinpitoelimen on ratkaistava asia ilman aiheetonta
viivästystä.

7 §: Asian siirtäminen kurinpitovaliokunnalle
Mikäli kurinpitäjä katsoo, että tapauksessa on määrättävä sellainen seuraamus, jota kurinpitäjä ei voi
määrätä tämän säännöstön 3 luvun 2 §:n nojalla, kurinpitäjän on siirrettävä asia kurinpitovaliokunnan
käsiteltäväksi. Ennen tätä kurinpitäjän on kuitenkin pyydettävä vastaajalta vastine ja annettava oma
lausuntonsa asiasta kurinpitovaliokunnalle.
Asia siirtyy kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi välittömästi, mikäli kurinpitäjä on esteellinen tai muuten
estynyt hoitamaan tehtäviään.

8 §: Kurinpitoelimen päätös
Kurinpitoelimen on annettava päätöksensä kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivästystä. Päätös on
toimitettava sähköpostitse tai muuten kirjallisesti niille tahoille, joiden etuun tai oikeuteen päätös
vaikuttaa.
Päätöksestä on ilmettävä
1) Tapahtuman ja kantelun kuvaus sekä selvitys epäillystä rikkomuksesta
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2) Selvitys saadusta vastineesta ja mahdollisesta muusta asiaan liittyvästä selvityksestä
3) Ratkaisu perusteluineen
4) Muutoksenhakuohjeet
5) Asian käsittelyyn osallistuneiden nimet
Päätöksen kohdat 1, 3 ja 5 on kirjoitettava siten, että ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa.

9 §: Päätöksestä tiedottaminen ja sen voimaantulo
Muutoksenhakuajan umpeuduttua kurinpitoelin antaa päätöksen kirjallisesti tiedoksi Shakkiliiton
hallitukselle. Päätöksen kohdat 1, 3 ja 5 ovat julkisia.
Mikäli päätökseen ei ole haettu muutosta määräajassa, sen tapahtumaseloste, ratkaisu perusteineen ja
seuraamuslauselma julkaistaan Shakkiliiton verkkosivuilla. Mikäli asiassa on haettu muutosta eikä
langettavaa päätöstä kumota, vastaavat tiedot julkaistaan, kun muutoksenhakuelimen ratkaisu on tullut
voimaan. Julkaistavassa langettavassa ratkaisussa mainitaan myös vastaajan nimi.
Kurinpitoelimen päätös pannaan täytäntöön heti, jollei päätöksessä ole toisin määrätty. Mikäli päätökseen
haetaan muutosta, päätös pannaan täytäntöön, jollei valitusta käsittelevä kurinpitoelin määrää
toimeenpanoa keskeytettäväksi.
Määrätty toimintakielto katsotaan alkavaksi rikkomuksen päättymistä seuraavasta päivästä. Mikäli vastaaja
on osallistunut toimintaan kurinpitomenettelyn aikana ja hänelle on määrätty menettelyssä toimintakielto,
katsotaan toimintakiellon alkavan siitä hetkestä, kun vastaaja on viimeksi osallistunut toimintaan.

10 §: Kurinpitoasioiden kirjaaminen
Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden
aiheuttamista toimenpiteistä.

8 luku
Muutoksenhaku ja raukeaminen
1 §: Muutoksenhakuun oikeutetut
Muutosta kurinpitäjän tai kurinpitovaliokunnan ratkaisuun saa hakea luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka
oikeuteen tai etuun päätöksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

2 §: Muutoksen hakeminen
Kurinpitäjän päätökseen voi hakea muutosta kurinpitovaliokunnalta. Tyytymättömyys kurinpitäjän
päätökseen tulee ilmoittaa kurinpitovaliokunnalle 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun kurinpitäjän päätös on
annettu tiedoksi. Varsinainen kirjallinen valitus kurinpitovaliokunnalle on jätettävä 14 vuorokauden
kuluessa siitä, kun kurinpitäjän päätös on annettu tiedoksi. Laillisesta esteestä tai muusta erittäin
painavasta syystä johtuen kurinpitovaliokunta voi ottaa myös myöhästyneen valituksen käsittelyyn.
Kurinpitovaliokunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnasta
oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisesti.
Kurinpitäjä ja kurinpitovaliokunta voivat korjata päätöstään rasittavan teknisluontoisen virheen omaaloitteisesti. Korjauksesta on kuitenkin ilmoitettava asianosaisille.
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3 §: Muutoksenhaku yleisissä tuomioistuimissa
Tämä säännöstö ei rajoita oikeutta hakea muutosta yleisissä tuomioistuimissa.

4 §: Kurinpitoseuraamuksen raukeaminen
Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos seuraamuksen
määräämisestä on kulunut vähintään yksi (1) vuosi.

9 luku
Voimaantulo ja kurinpitosäännöstön muuttaminen
1 §: Voimaantulo
Tämä säännöstö astuu voimaan, kun Shakkiliiton liittokokous on sen hyväksynyt ja Shakkiliitto on tehnyt
sääntöihinsä vaadittavat muutokset. Voimaantulopäivä on ilmoitettava Shakkiliiton verkkosivuilla.

2 §: Säännöstön muuttaminen
Tätä säännöstöä voidaan muuttaa päätösvaltaisen Shakkiliiton liittokokouksen enemmistön päätöksellä.

10 luku
Täydentäviä säännöksiä
1 §: Ilmoitus Shakkiliiton hallituksen toiminnasta
Mikäli kurinpitoelimelle tehdään ilmoitus Shakkiliiton hallituksen toiminnasta tai päätöksestä, niin
kurinpitovaliokunta voi antaa asiassa lausunnon ja toimittaa asian Shakkiliiton liittokokouksen
käsiteltäväksi, mikäli kurinpitovaliokunta katsoo tämän tarpeelliseksi.
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