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Kurinpitovaliokunnan päätös 2017  
 
Lyhennysote päätöksestä 
 
Asia 
 
Lisenssirikkomus 
 
Sovellettu normisto 
 
Kilpailusääntöjen kohdan 2.2. lisenssimääräysten 1. kappale  

”Ilmoittava seura on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikilla sen kilpailuihin ilmoittamilla 
osallistujilla on voimassa oleva SCL:n kilpailulisenssi.”  

 
Kilpailusääntöjen kohdan 2.2. lisenssimääräysten 3. kappale  

”Lisenssejä voidaan tarkistaa kilpailupaikalla pistokokeilla. Mikäli tulee ilmi, että henkilö on 
osallistunut kilpailuun ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä, jäsenseuralle voidaan 
määrätä kurinpidolliseksi seuraamukseksi sakko.” 

 
Yhdistyssääntöjen 6 § 
Kurinpitomääräysten 3 § 
 
Asiassa saatua selvitystä 
 
Seura A oli allekirjoittanut kilpailuilmoittautumisen yhteydessä lisenssiä koskeneen sitoumuksen. Sitoumus 
on sisältänyt otteen voimassa olevista kilpailusäännöistä, kohta 2.2. Lisenssi, eikä sitoumukseen oltu lisätty 
velvoitteita voimassa olevien sääntöjen ulkopuolelta, vaan sitoumuksen tarkoituksena on ollut erityisesti 
muistuttaa osallistuvien seurojen velvollisuudesta noudattaa lisenssimääräyksiä. 
 
Seura A on hakenut X-joukkueen rannekkeet ja on samalla saanut allekirjoitettavaksi tositteen, jossa 
vahvistaa tietojen olevan oikein. Tässä yhteydessä joukkueeseen on kohdistunut lisenssien pistotarkastus. 
Seura A ei vielä tässä yhteydessä ole allekirjoittanut rannekkeita koskenutta tositetta. Pistotarkastuksen 
yhteydessä havaittiin, että joukkueen huoltajalta puuttuu lisenssi. Tämän jälkeen lisenssi on ostettu ja vasta 
tämän jälkeen allekirjoitettu tosite. 
 
Seura A:lta saadun asiaa koskeneen vastineen mukaan Seura A katsoo, ettei se ole syyllistynyt 
lisenssirikkomukseen, koska lisenssi ostettiin ennen tositteen allekirjoitusta. 
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Päätös ja perustelut 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa Seura A:n syyllistyneen voimassa olevien kilpailusääntöjen 2.2. kohdan 
mukaiseen lisenssirikkomukseen X-joukkueen huoltajalta puuttuvan lisenssin osalta. Sakkorangaistuksen 
suuruus on 200,00 euroa. 
 
Kurinpitovaliokunta katsoo, että Seura A on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lisenssimääräyksiä jo 
ilmoittautuessaan kilpailuihin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja vielä erikseen 
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä allekirjoittamallaan tositteella osoittanut olevan tietoinen voimassa 
olevista säännöistä. Rannekkeita koskevalla tositteen allekirjoituksella ei enää vahvisteta sitä, että lisenssit 
ovat kilpailusääntöjen mukaiset, vaan se, että rannekkeita on oikea määrä niille henkilöille, jotka kilpailuihin 
on ilmoitettu.  
 
Se seikka, että kilpailuihin ilmoitettu henkilö on saapunut kisapaikalle, oli kyseessä esimerkiksi rekisteröinti, 
harjoitustila tai varsinainen kilpailualue, tulkitaan henkilön osallistumiseksi kilpailuihin. Henkilö on 
saapunut paikalle juuri kilpailuja varten, ei sattumanvaraisesti. Edellä mainituissa paikoissa olemista ei 
voida pitää kilpailupaikasta erillisenä tilana, sillä kyseiset tilat on varattu nimenomaisesti nimettyä kilpailua 
varten. 
 
Se, että puuttuva lisenssi on huoltajalle ostettu, ei oikeuta rangaistuksesta vapauttamiseen, sillä jo 
kilpailusääntöjen mukaan kaikilla kilpailuihin ilmoitetuilla ja osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa 
oleva lisenssi, jotta kilpailuihin on mahdollista osallistua. 
 
Kurinpitosääntöjen mukaan sakko voidaan määrätä henkilö-, joukkue tai seurakohtaisena. Seurakohtaisen 
sakon alaraja on 200,00 euroa. Koska yksittäisen joukkueen ei ole mahdollista tehdä 
kilpailuilmoittautumista, vaan kilpailuilmoittautumisen tekee aina seura, kurinpitovaliokunta katsoo, ettei 
tässä yhteydessä ole mahdollista määrätä joukkuekohtaista sakkoa, vaan tarkoituksenmukaisinta on määrätä 
seurakohtainen sakko. 
 


