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1. SRL:n eettisen säännöstön tarkoitus ja sitovuus 

Eettisen säännöstön tarkoitus 
Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) toimintaa ohjaavat sen säännöt ja yhteisesti hyväksytyt arvot, joiden 

pohjalta SRL kehittää toimintaansa ja linjaa tavoitteitaan. SRL:n eettisen säännöstön (säännöstö) 

tarkoituksena on ohjata SRL:n ja sen eri toimijoiden toimintaa SRL:n tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. 

Eettiset periaatteet näkyvät kaikessa SRL:n toiminnassa ja sen kehittämisessä mukaan lukien 

menettelytavoissa, järjestökulttuurissa ja kilpailutoiminnassa. Säännöstön tavoitteena on myös ohjata ja 

kouluttaa SRL:n eri toimijoita toimimaan eettisesti oikein. 

Eettisen säännöstön sitovuus 
Tämä säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa mihin tahansa 

SRL:n tai sen jäsenen toimintaan tai tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia SRL:n jäseniä ja niiden 

jäseniä, SRL:n työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja konsultteja, SRL:n kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvia 

toimihenkilöitä, urheilijoita, hevosen vastuuhenkilöitä, hevosenomistajia, valmentajia, eläinlääkäreitä, 

lääkäreitä, joukkueenjohtajia, huoltajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa SRL:n tai sen 

jäsenen alaiseen toimintaan.  

SRL:n jäsenen edellytetään hyväksyvän tämän säännöstön koskemaan myös kaikkea omaa toimintaansa. 

Jokainen säännöstöön sidottu henkilö vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hän tuntee säännöstön sisällön ja 

noudattaa sitä, mukaan lukien tietoisuuden niistä teoista, jotka ovat omiaan rikkomaan tätä säännöstöä tai 

tämän säännöstön tarkoitusta. 

2. Syrjinnän kielto 
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 

toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 

suuntautumisen, urheilullisen kyvykkyyden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on 

kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai 

oletukseen. 

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä säännöstössä tarkoitettua syrjintää on kohtuullisten 

mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. 

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita 

epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai 

käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja 

tarpeellisia. 

3. Häirinnän ja hyväksikäytön kielto 
Urheilussa esiintyvän häirinnän ja hyväksikäytön tunnistaminen ja niiden torjuminen ovat keskeinen osa 

SRL:n toimintaa eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi. SRL on sitoutunut yhdessä muiden 

urheilutoimijoiden kanssa kehittämään ja ottamaan käyttöön parhaat mahdolliset toimintatavat 

epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseksi. Häirintä ja hyväksikäyttö eivät kuulu urheiluun. 



4 

 

                                            

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos 

loukkaava käyttäytyminen liittyy edellä kohdassa 2. tarkoitettuun syyhyn ja/tai käyttäytymisellä luodaan 

henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 

Häirinnän ja hyväksikäytön eri muodot 
Häirintää ja hyväksikäyttöä voi esiintyä eri muodoissa, joko yhdessä tai erikseen: 

i. Psyykkinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua tekoa, mukaan lukien 

vapaudenriisto, eristäminen, sanallinen hyökkäys, nimittely, nöyryyttäminen, pelottelu tai mikä 

tahansa muu kohtelu, joka voi vähätellä henkilön identiteettiä, ihmisarvoa ja omanarvontuntoa. 

ii. Fyysinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa tarkoituksellista ja ei-toivottua tekoa, esimerkiksi 

lyömistä, hakkaamista, potkimista, puremista tai polttamista. Sellainen teko voi myös olla 

pakotettua tai epäsopivaa fyysistä toimintaa (esimerkiksi ikään, ruumiinrakenteeseen tai kuntoon 

nähden sopimattomia harjoitusmääriä, harjoitusta loukkaantuneena tai kivuissa) tai pakotettua 

alkoholin- tai dopingaineiden käyttöä. 

iii. Seksuaalinen häirintä - tarkoittaa ei-toivottua fyysistä, sanallista tai sanatonta luonteeltaan 

seksuaalista käytöstä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seksuaalisena hyväksikäyttönä. 

iv. Seksuaalinen hyväksikäyttö - tarkoittaa mitä tahansa käytöstä, joka on luonteeltaan seksuaalista, 

joka tapahtuu ilman kosketusta tai kosketuksessa tai tunkeutumalla kehoon, jossa suostumukseen 

pakotetaan, manipuloidaan tai se saadaan riippuvuussuhteen perusteella tai sitä ei voida antaa 

juridisesti pitävällä tavalla. 

v. Sukupuoleen perustuva häirintä - tarkoittaa henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla 

tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja 

jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

vi. Laiminlyönti - tarkoittaa valmentajan tai muun sellaisen henkilön, jolla on huolehtimisvelvollisuus 

tämän säännöstön soveltamisalaan kuuluvasta henkilöstä, laiminlyöntiä tarjota 

vähimmäishuolenpitoa, tavalla, jonka takia aiheutuu vahinkoa, vahingon aiheuttamisen sallimista 

tai vahingon välittömän vaaran luomista. 

Häirintä ja hyväksikäyttö tapahtuvat usein auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, tarkoittaen vaikutusvallan, 

vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. 

SRL on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään turvallista toimintaympäristöä kaikille henkilöille, 

jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa SRL:n, tai sen jäsenen toimintaan tai sen tapahtumiin. 

Säännöstöön sidottujen henkilöiden on pidättäydyttävä kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista, 

kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, 

yksittäisinä tapauksina tai sarjana tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista (mukaan lukien 

mutta ei yksinomaan sosiaalisessa mediassa) sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, 

vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. Hyväksikäytöksi luetaan myös 

laiminlyönti. 

4. Reilu Peli 
Kaiken ihmisten välisen toiminnan perusta on inhimillisyys, toisten ihmisten huomioon ottaminen sekä 

keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Ihmisyyden ja elämän kunnioitus ovat myös liikunnan ja urheilun 

lähtökohta. Humaani ihminen ottaa huomioon toisten ihmisten tarpeet ja tunteet. Toista ihmistä tulee 

kohdella kuten haluaa itseään kohdeltavan. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus 
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ja velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö kantavat yksin ja yhdessä vastuun Reilusta Pelistä. Reilun Pelin 

periaatteiden noudattaminen ja edistäminen hyödyttävät meitä kaikkia. 

Säännöstöön sidottujen henkilöiden tulee noudattaa käytöksellään sekä suullisella että kirjallisella 

viestinnällään rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden ja Reilun Pelin periaatteita sekä 

urheilullista asennetta, eivätkä he saa toimia tavoilla, jotka saattaisivat vahingoittaa ihmisiä tai hevosia, 

SRL:a tai lajin mainetta. 

Epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös 
Epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös on kielletty kaikessa SRL:n tai sen jäsenen toiminnassa ja se on 

erityisen moitittavaa kohdistuessaan joko: 

a) SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilöön tai muuhun kilpailuun tai tapahtumaan osallistuvaan 

henkilöön (urheilijaan, vapaaehtoiseen, SRL:n edustajaan, julkisen sanan edustajaan, yleisöön) 

ja/tai 

b) dopingtoimihenkilöön, eläinlääkäriin ja/tai kehenkään muuhun, dopingnäytteiden ottamiseen 

osallistuvaan henkilöön. 

Esimerkkejä epäurheilijamaisesta tai epäasiallisesta käytöksestä ovat muun muassa: 

i. huutaminen, loukkaava tai törkeä kielenkäyttö; 

ii. fyysinen väkivalta; 

iii. sopimattomien eleiden näyttäminen; 

iv. uhkailu; 

v. SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilön perusteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen; 

vi. toisen henkilön omaisuuden vahingoittaminen; 

vii. yllytys tai avunanto epäurheilijamaiseen tai epäasialliseen käytökseen; 

viii. toiminta, joka on vaaraksi ihmisille tai hevosille; 

ix. urheiluvilppi kuten tuomarin harhauttaminen tai urheilutilan tai -välineiden manipulointi tai 

sääntökikkailu; 

x. huumausaineiden tai sellaisiksi lueteltavien aineiden käyttö ja käytön edistäminen tai julkinen 

esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena sekä tupakan ja tupakkatuotteiden käytön 

yhdistäminen urheilutilanteisiin; 

xi. osallistuminen toisen henkilön tekemään, tai aikomaan, sääntörikkomukseen avunantajana, 

yllyttäjänä, juonittelijana tai salaajana. 

 Luettelo ei ole tyhjentävä. 

5. Henkilökohtaiset edut, lahjat ja palvelukset 
Säännöstöön sidotut henkilöt eivät saa suoraan tai epäsuorasti pyytää, hyväksyä tai tarjota minkäänlaista 

SRL:n, tai sen jäsenen tapahtumaan tai toimintaan liittyvää korvausta tai palkkiota, tai mitään kätkettyä 

hyötyä tai minkäänlaista palvelusta omaksi hyödykseen, elleivät SRL:n tai SRL:n jäsenistön säännöt tai 

sopimukset sitä salli. 

Säännöstöön sidotut henkilöt eivät saa missään SRL:n toiminnassa osallisina ollessaan antaa tai vastaanottaa 

lahjoja, maksusuorituksia tai muita etuja, joiden voitaisiin perustellusti odottaa vahingoittavan SRL:n tai sen 

jäsenseurojen mainetta. Tähän kuuluvat muun muassa sellaisten lahjojen ja palveluksien vastaanottamiset, 

jotka ylittävät vallitsevien paikallisten tapojen mukaisen huomionosoitusten nimellisarvon ja tavanomaisen 

vieraanvaraisuuden. 
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Yli kahdensadan euron arvoisia lahjoja, palveluksia tai etuja ei saa antaa eikä ottaa vastaan, paitsi jos 

olosuhteet eivät salli lahjasta kieltäytymistä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan on toimitettava lahja 

SRL:lle ja ilmoitettava lahjoittajalle, että lahja otetaan vastaan SRL:n puolesta. 

6. Esteellisyys 
SRL:n hallituksen jäsen, toimihenkilö tai toimielimen jäsen ei saa osallistua hänen ja SRL:n välistä sopimusta 

koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa 

saattaa olla ristiriidassa SRL:n edun kanssa. 

Esteellisyys syntyy, mikäli henkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, että 

hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua. Esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti vaan riittää, että 

puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua. Esteellisyyden muodostaa myös 

sukulaisuus. 

Esteellisyyttä arvioidessa otetaan huomioon myös se, minkälainen käsitys ulkopuoliselle syntyy SRL:n 

toiminnasta. Ulkopuoliselle voi syntyä esteellisyyden vaikutelma, vaikka yhdistyslaissa tarkoitettua 

eturistiriitaa ei olisikaan olemassa. Luottamuksen ja avoimuuden kannalta arviointi on syytä tehdä 

huolellisesti, jotta esteellisyyden vaikutelmaa ei pääse syntymään.  

Esteellisen henkilön on ilmoitettava toimielimelle esteellisyydestään. Ratkaisun esteellisyydestä tekevät 

toimielimen muut jäsenet. Esteellisyys on kirjattava pöytäkirjaan. 

7. SRL:n toimihenkilön moitteeton toiminta 

Toimihenkilön käyttäytyminen 
Suorittaessaan toimihenkilötehtävää, toimihenkilö edustaa SRL:a, joka edellyttää esimerkillistä käytöstä ja 

täsmällisyyttä, tarkoittaen mm. että: 

i. Hän valmistautuu huolella tehtäväänsä, hallitsee kaikki lajin yleiset- ja erityiset säännöt hyvin ja on 

yhteistyökykyinen koko kilpailuorganisaation kanssa. 

ii. Hänen on kysyttäessä vastattava halukkaasti kysymyksiin ja perusteltava päätöksensä 

puolueettomasti. 

iii. Hän ei saa olla alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 

iv. Hän pidättäytyy antamasta SRL:a tai hevosurheilua vahingoittavia lausuntoja medialle tai 

sosiaalisessa mediassa. 

SRL voi tarvittaessa velvoittaa toimihenkilön erityiseen tai ylimääräiseen koulutukseen tai peruuttaa hänen 

toimihenkilöoikeutensa. Koulutusvelvoite ja toimihenkilöoikeuksien peruuttaminen eivät ole rangaistuksia, 

joten niistä ei voi erikseen valittaa. 

Toimihenkilön puolueettomuus 
Toimihenkilön tulee aina välttää kaikkia todellisia ja näennäisiä eturistiriitatilanteita. Toimihenkilön tulee 

toimia puolueettomasti, itsenäisesti ja rehellisesti urheilijoita, hevosenomistajia, tukihenkilöitä, 

valmentajia ja järjestöjä kohtaan. Ammatilliset, taloudelliset ja/tai henkilökohtaiset intressit eivät saa 

vaikuttaa, tai näyttää vaikuttavan, toimihenkilön päätöksiin tai toimintaan. 

Tietyt olosuhteet voivat vaarantaa, tai näyttää vaarantavan, arvostelulajien tuomareiden 

puolueettomuutta. Esimerkkejä tällaisista olosuhteista ovat: 
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i. Tuomari on toiminut urheilijan ja/tai hevosen säännöllisenä valmentajana kilpailua edeltävien 

kolmen kuukauden aikana. SRL:n eri lajisäännöissä voidaan antaa yksityiskohtaisia määräyksiä 

olosuhteesta.  

ii. Tuomarin osallistuminen joukkueen kokoonpanon valintaan.  

iii. Kilpailuun osallistuva hevonen on tuomarin omistuksessa tai osaomistuksessa. 

iv. Tuomarin ollessa taloudellisesti riippuvainen tai hänen saadessaan huomattavaa taloudellista 

hyötyä hevosenomistajalta, urheilijalta, valmentajalta, järjestöiltä tai muulta kilpailuun 

osallistuvalta taholta. 

v. Tuomarin läheinen henkilökohtainen suhde urheilijaan. 

Tunnistaessaan eturistiriitatilanteen, tai tilanteen, joka näyttää eturistiriidalta, toimihenkilön on 

välittömästi ilmoitettava siitä SRL:n Urheilujohtajalle (tai kilpailuiden aikana kilpailun TPJ:lle). 

8. Kilpailumanipuloinnin ja korruption kielto 
Urheilukilpailuiden manipulaatio tarkoittaa tarkoituksellista järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla 

pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla osittain tai kokonaan 

urheilukilpailun luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan etua itselle tai 

muille. 

Urheilussa tapahtuvaan korruptioon sisältyvät kaikki laittomat, moraalittomat tai epäeettiset toiminnot, 

joiden tavoitteena on tarkoituksellisesti vääristää urheilukilpailun lopputulosta siten, että näihin 

toimintoihin osallistuneet henkilöt saavuttaisivat etua tai materiaalista hyötyä itselleen tai lähipiirilleen. 

Säännöstöön sidottujen henkilöiden on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa 

epäasiallisesti minkään SRL:n tai sen jäsenseuran alaisen kilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida 

niitä millään tavalla, joka on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta. 

9. Vedonlyönnin ja sisäpiiritiedon hyödyntämisen kielto 
Urheilijat, toimihenkilöt, tuomarit tai muut tapahtumaan liittyvät henkilöt eivät saa lyödä vetoa 

kilpailutapahtumasta, johon ovat itse osallisena. 

Urheilun sisäpiiritiedolla tarkoitetaan kilpailutapahtumaan liittyvää tietoa, joka henkilöllä on hallussaan 

hänen lajiin tai kilpailuun liittyvän asemansa vuoksi, pois lukien sellainen tieto, joka on jo julkistettu tai 

yleisesti tiedossa, helposti saatavilla tai tuotu esille kyseistä kilpailua koskettavien sääntöjen mukaisesti. 

Säännöstöön sidottu henkilö ei saa antaa kilpailuja koskevaa tietoa ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole 

yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on merkitystä 

vedonlyöntipelaamisen kannalta. 

10. Ilmoitusmenettelyt 
Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee eettistä rikkomusta urheilussa. Välitön rikkomuksiin puuttuminen 

auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille 

urheilijoille. 
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Vastatoimien kielto 
Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen vuoksi, 

että hän on vedonnut tässä säännöstössä säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut rikettä 

koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin oikeuksien turvaamiseksi. 

Rikkomuksesta ilmoittaminen 
SRL ottaa vastaan ilmoituksen eettisestä rikkomuksesta missä tahansa muodossa, suullisesti tai kirjallisesti, 

nimettömänä tai nimellä. Riippumatta ilmoituksen muodosta, SRL:n selvitystyötä helpottaa seuraavien 

tietojen antaminen ilmoituksen yhteydessä: 

≠ ilmoittajan nimi ja yhteystiedot; 

≠ väitetyn rikkomuksen kuvaus; 

≠ väitetyn uhrin tai kärsijän nimi ja yhteystiedot; 

≠ väitetyn tekijän nimi ja yhteystiedot; 

≠ väitetyn teon aika ja paikka; 

≠ niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, joilla saattaa olla tietoa väitetystä rikkomuksesta. 

SRL:n yhteystiedot ilmoitusta varten: 

Urheilujohtaja 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
Valimotie 10 
00380 HELSINKI 
Sähköposti: ratsastus@ratsastus.fi 

 
Eettistä rikkomusta urheilussa koskevan ilmoituksen voi myös tehdä Suomen Urheilun eettisen keskus SUEK 

ry:n ILMO-palvelussa (https://ilmo.suek.fi/#!/) nimettömästi tai nimellä. 

Luottamuksellisuus 
SRL käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja hienovaraisesti mikäli voimassaoleva lainsäädäntö ei 

tätä rajoita. 

11. Kurinpitomenettely ja rangaistukset 
Tämän säännöstön rikkomuksia koskevat SRL:n kurinpitosääntöjen mukaiset menettelyt, jotka on kuvattu 

SRL:n Yleisten kilpailusääntöjen (KS I) Oikeusturva- ja kurinpitosäännöissä. 
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