Sukeltajaliiton
kurinpitosääntö
Kurinpitosääntö 1.1.2018 alkaen
täydennetty 30.5.2018

Sukeltajaliiton jäsenten ja heidän toiminnassa mukana olevien
on noudatettava Liiton tarkoitusta ja sitouduttava Liiton toimintasääntöön. Liiton kurinpitosääntö määrittelee, miten Liiton
hallitus voi toimia silloin, jos urheilu- ja sukellustoiminnassa
toimitaan Liiton sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti.
(Liiton toimintasääntö §7)

2 1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt

Liiton kuripitosääntöjen alaisia ovat kaikki Liiton jäsenet ja
jäsenyyden piiriin kuuluvat
• Liiton jäsenyhdistykset ja yhteisöjäsenet sekä Liiton suorat
henkilöjäsenet
• jäsenyhdistysten jäsenet
• Liiton alaisessa urheilutoiminnassa mukana olevien urheilijoiden tukihenkilöt sekä kilpailutapahtumien toimitsijat tai
seuran toimihenkilöt, jotka eivät välttämättä ole Liiton tai
seuran jäseniä.
Liitto ja sen jäsenet mukaan lukien Liiton henkilöjäsenet sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöä ja Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja
sääntöjä ja määräyksiä sekä noudattamaan oikeusturvalautakunnan tekemiä päätöksiä.
Jäsenten henkilöjäsenet ja muut toiminnassa mukana olevat
sitoutuvat Liiton toimintasääntöön, antidopingsäännöstöön,
Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöihin ja päätöksiin ja
muihin jäsenistöä koskeviin sääntöihin tai päätöksiin seurajäsenyytensä kautta. Liitto on sitoutunut Urheiluyhteisön
yhteisiin Reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisin ja edellyttää
toiminnassamme mukana olevilta samaa.

2§

Rikkomuksen laatu
Rangaista voidaan sitä, joka
a) rikkoo Liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita Liiton sääntöjen nojalla annetaan;
b) tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Liiton
hallitusta tai sen asettamia elimiä;
c) ohjaajana, kouluttajana tai kurssin järjestäjänä rikkoo Liiton yleistä koulutusohjetta, kurssin järjestämisohjetta, Liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa, Liiton eettisiä ohjeita,
urheiluyhteisön Reilu Peli -periaatteita, turvaohjeita koulutustilanteessa tai jättää tekemättä tapahtuma¬raportin
koulutustilanteessa tapahtuneesta sukellusonnettomuudesta tai muuten vaarantaa oppilaiden turvallisuuden;
d) kilpailussa, siihen liittyvässä valmennus- ja harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella
tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin
käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
e) kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa
puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai
syyllistyy tuomariston uhkaamiseen;

f ) syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä
urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia;
g) syyllistyy Liiton etua vahingoittavaan toimintaan;
h) 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) lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan;
j) syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella yhdenvertaisuuden periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlyö
Liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden
puuttua tällaiseen käytökseen;
k) jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut
vähintään kuuden (6) kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a, b,
tai d–i-kohtien tunnusmerkistön;
l) Vapepa-sukellustoiminnassa ja kaikissa siihen liittyvissä
hälytystehtävissä, harjoituksissa ja koulutuksissa toimii
lainvastaisesti tai jättää noudattamatta Vapepan ja viranomaisten välisiä voimassa olevia sopimuksia, määräyksiä,
ohjeita ja hyväksyttäviä toimintatapoja.
Tämän pykälän kohdissa c, e, g, h ja i mainitut rikkomukset on
aina katsottava vakaviksi.
Sukupuolinen häirintä ja hyväksikäyttö ja toistuvasti tapahtuva
turvallisuutta vaarantava toiminta katsotaan aina vakavaksi
rikkomukseksi. Vakavaan rikokseen syyllistyttäessä rangaistus
voidaan määrätä myös sukellustoiminnan ulkopuolella tapahtuneesta toiminnasta.
Kilpailulajien säännöt sääntelevät itse kilpailutapahtumia
ja määrittelevät kilpailunaikaiset rangaistukset. Kilpailujen
erotuomariston kunnioittaminen on yksi urheilun fair playn
kulmakiviä.

3 § Rangaistuslajit

Sukelluksen kilpailutoiminnassa rangaistuslajeja ovat varoitus,
tuloksen mitätöinti, kilpailu- tai toimitsijakielto tai sarjapaikan
menetys.
Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. Kilpailutai toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa kiellon aikana
osallistua Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin/
otteluihin tai kansainvälisiin lajin seura- tai arvokilpailuihin
missään tehtävissä, ei pelaajana, kilpailijana, valmentajana,
huoltajana, toimitsija tai muissa tehtävissä eikä oleskella kilpailujen aikana kilpailualueella.
Ohjaajia ja kouluttajia kohtaan rangaistuslajeja ovat:
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1) Kirjallinen huomautus. Koulutuksen järjestelyihin, markkinointiin ja tietojen taltiointiin liittyvistä rikkeistä, jotka
eivät vaaranna turvallisuutta tai lievästä eettisten ohjeiden
rikkomisesta.

Lainvastaisessa toiminnassa rangaistus on Vapepa-sukeltajakortin, mahdollisen Vapepa-sukelluskouluttajakortin ja Liiton
alaisessa Vapepa-sukellustoiminnassa toimintaoikeuden
menettäminen.

2) Kirjallinen varoitus. Kahdesta huomautuksesta, tai sellaisesta
koulutusohjeen tai Sukeltajaliiton turvaohjeen rikkomisesta,
joka on johtanut tai olisi saattanut johtaa lievään vaaratilanteeseen, tai jos kouluttaja on jättänyt tekemättä tapahtumaraportin koulutustilanteessa tapahtuneesta onnettomuustilanteesta, tai eettisten ohjeiden rikkomisesta silloin, kun
toimintaan on osallistunut alle 18-vuotiaita.

Hyväksyttävien toimintatapojen, sääntöjen, ohjeistusten, päätösten, määräysten ja vastaavien noudattamatta jättämisestä
voidaan myös määrätä rangaistuksena määräaikainen Vapepasukeltajakortin, mahdollisen Vapepa-sukelluskouluttajakortin
ja Liiton alaisessa Vapepa-sukellustoiminnassa tapahtuvan toimintaoikeuden menetys. Vakavissa tapauksissa em. rangaistus
voidaan langettaa pysyvästi.

3) Kouluttaja- tai ohjaajaoikeuden menetys toistaiseksi tai
kouluttajaluokan alentaminen. Kahdesta kirjallisesta varoituksesta, tai vakavasta oppilaan turvallisuuden laiminlyönnistä, tai vakavasta eettisten sääntöjen rikkomisesta (esim.
sukupuolinen häirintä). Peruutetut todistukset on palautettava Liiton toimistoon.
Hallituksen on määriteltävä kurinpitopäätöksessään vaadittava menettelytapa koulutusoikeuden tai ohjaaja- tai
kouluttajaluokan palauttamiseksi. Esimerkiksi voidaan vaatia
lisä- tai täydennyskoulutuksen suorittamista, ohjaaja- tai
kouluttajakurssin suorittamista uudelleen jne. Vakavissa
tapauksissa (esim. rikos) koulutusoikeus voidaan peruuttaa
pysyvästi.

Kurinpitotoimet jäsenseuroja ja yhteisöjäseniä kohtaan
Jos Liiton jäsenseuran tai yhteisöjäsenen järjestämässä
sukelluskoulutuksessa rikotaan toistuvasti eettisiä ohjeita tai
koulutus- ja turvaohjeita, Liiton hallitus päättää mahdollisista
jäseneen kohdistuvista kurinpitotoimista:
1) Kirjallinen varoitus. Jäsenseuran tai yhteisöjäsenen toiminnassa tapahtuvat toistuvat lievät koulutus- tai turvaohjeiden
rikkomukset, tai toistuvat lievät eettisten ohjeiden rikkomukset.
2) Kurssinjärjestämisoikeuden menetys määräajaksi tai toistaiseksi. Kun jäsenseura tai yhteisöjäsen on saanut kaksi
kirjallista varoitusta, tai jäsenseuran tai yhteisöjäsenen
toiminnassa tapahtuvat toistuvat turvallisuuteen vaikuttavat koulutus- tai turvaohjeiden rikkomukset, tai toistuvat
vakavat eettisten ohjeiden rikkomukset, tai tilanteet, joissa
ohjaajien tai kouluttajien tekemien koulutus- ja turvaohjeiden tai eettisten ohjeiden rikkomusten voidaan katsoa
johtuneen jäsenseuran tai yhteisöjäsenen laiminlyönnistä
tai välinpitämättömyydestä.
Hallituksen on määriteltävä päätöksessään kurssinjärjestämisoikeuden määräaikaisen perumisen kesto tai vaadittava
menettelytapa toistaiseksi peruutetun kurssinjärjestämisoikeuden takaisin saamiseksi.
Jos Liiton jäsen ei hoida jäsenen velvollisuuksia, ei noudata Liiton toiminta- ja muita sääntöjä ja ohjeita ja toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa Liittoa, se voidaan erottaa määräajaksi
tai kokonaan. Mikäli jäsen laiminlyö taloudelliset velvoitteensa
Liittoa kohtaan, voidaan sille määrätä korotettu maksu, jonka
suuruudesta päättää Liiton hallitus. Liiton jäsenyhdistyksen
tulee ilmoittaa kaikki jäsenensä Liiton jäsenyyden piiriin, kuten
toimintasääntö edellyttää.
Vapepa-sukellustoiminnassa ja kaikissa siihen liittyvissä hälytystehtävissä, harjoituksissa ja koulutuksissa selkeästi lainvastainen toiminta aiheuttaa aina kurinpidonpidollisia seurauksia.

4 § Rankaisuoikeus

Rankaisuvaltaa kurinpidon osalta käyttää Liiton hallitus, jollei
se ole erikseen delegoinut määräysvaltaa toiselle elimelle tai
henkilölle.

5 § Ilmoitus rikkomuksesta

Kurinpitotoimien tarvetta selvittäviin tutkimuksiin voidaan
ryhtyä:
• Kirjallisen, allekirjoitetun hallitukselle osoitetun valituksen
perusteella.
• Oppilaan täyttämän palautelomakkeen perusteella. Tämä
voidaan tehdä myös silloin, kun palautelomake on täytetty
anonyyminä, jos nimettömänä annettu palaute kohdistuu
nimenomaiseen, yksilöitävissä olevaan kurssiin tai koulutustapahtumaan.
• Jatkokoulutuksen järjestäjän/kouluttajan laatiman raportin
perusteella. Mikäli kurssin järjestäjä tai kouluttaja havaitsee, että sukeltaja ei todellisuudessa hallitsekaan ko. kurssitason pääsyvaatimuksiin kuuluneen alemman kortitustason
tietoja ja/tai taitoja, hänen velvollisuutensa on raportoida
Sukeltajaliitolle epäilyksestä, että ko. kurssin vastuukouluttaja on saattanut kortittaa sukeltajan väärin perustein.
• Valiokunnan tekemän aloitteen perusteella.
• Valiokunnan jäsenen, valiokunnan nimittämän edustajan
tai Liiton toimihenkilön aloitteesta tilanteessa, jolloin tutkimukseen on havaittu tarvetta esimerkiksi seuravierailun tai
vastaavan tapahtuman/tilaisuuden yhteydessä.
• Viranomaisten aloitteesta.
• Jos muuten on perusteltua syytä pitää tutkimusten aloittamista tarpeellisena.

Sukelluksen kilpailutoiminnassa
Virallisen raportin kilpailutapahtumista voivat tehdä vain
kilpailutapahtuman tuomari/t tai kilpailun johtaja. Muu kuin
edellä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta, ja se on toimitettava kirjallisesti Liiton
hallitukselle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on
tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai
sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä Liiton hallituksessa ainoastaan painavista syistä.

6 § Menettelytapa ja asianosaisen kuuleminen

1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan
katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. Mikäli saatu valitus koskee lievää rikettä,
josta seuraamuksena tulisi olemaan ainoastaan kirjallinen
huomautus, hallitus voi ottaa asianosaisiin yhteyttä joko
suullisesti, sähköpostitse tai kirjallisesti ja pyrkiä aikaansaamaan sovitteluratkaisu asiassa. Mikäli sovitteluratkaisuun ei
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päästä, asian käsittely jatkuu normaalin tutkinnan muodossa. Luonnollisesti asiasta voidaan myös tehdä normaali
kurinpitotoimien tarpeellisuutta selvittävä tutkinta.
2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys,
kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava
tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Selvityspyyntöön on
liitettävä yhteenveto tutkimuksen luonteesta ja tieto mahdollisten seuraamusten vakavuudesta. Kirjallinen vastine on
toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että
asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen
seuran välityksellä.
3. Liiton hallitus voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä
rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen ohjaaja-/kouluttajakieltoon, peli-, kilpailu- tai toimitsijakieltoon tai evätä kurssin
tai muun tilaisuuden järjestämisoikeudet, kunnes asia on
käsitelty.
4. Liiton hallitus voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä
tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
5. 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 todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.
2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai
hänen seuralleen sähköpostilla.
3. Seuraa tai sen 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 suullisesti asianosaiselle tai
hänen seuransa edustajalle.
6. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta
johdu.
Vapepa-toimintaan liittyvästä päätöksestä ilmoitetaan myös
Vapepan koordinaattorille sekä kyseisen Vapepa-sukeltajan
SPR-piirin valmiuspäällikölle.

8 § Valitusoikeus

Rangaistulla on oikeus valittaa Liiton hallituksen antamasta
kurinpitopäätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan sen
säännöissä mainituin edellytyksin.

9 § Rangaistusluettelo

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

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano

Asian käsittelyn jälkeen määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitettaisiinkin. Liiton hallitus voi kuitenkin
määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi
valituksen käsittelyn ajaksi.

11 § Rangaistuksen raukeaminen

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