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1§ Soveltamisala 

Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat  

a) liittohallituksen ja sen asettaman toimintayksikön, työryhmän tai muun toimielimen jäsenet; 

b) aluehallituksen ja sen asettaman toimintayksikön, työryhmän tai muun toimielimen jäsenet; 

c) seurat ja niiden jäsenet sekä seuran hallituksen tai johtokunnan taikka lajijaoston tai vastaavan 

toimielimen jäsenet ja toimihenkilöt; 

d) seuran joukkueet; 

e) koripallon virallisissa pelisäännöissä ja 3x3 pelisäännöissä tarkoitetut pelaajat, valmentajat ja muut 

joukkueen jäsenet; ja 

f) koripallon virallisissa pelisäännöissä ja 3x3 pelisäännöissä tarkoitetut erotuomarit, toimitsijat ja ko-

missaarit sekä kuuluttajat ja tilastoijat. 

 

2§ Velvoitteet 

Suomen koripalloliiton toimintaan osallistuvat henkilöt ja seurat ovat velvollisia noudattamaan hyvää ur-

heiluhenkeä, Suomen Olympiakomitean Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet, voimassa olevia 

sääntöjä ja määräyksiä sekä liiton päätöksiä ja Suomen lakia.  

3§ Toimivalta 

Toimivaltaa käyttävät näissä kurinpitosäännöissä mainituissa rikkomuksissa seuraavat toimielimet:  

a) liittohallitus; 

b) sääntö- ja kurinpitoyksikkö; 

c) liiton kurinpitopäällikkö; 

d) aluehallitus tai sen valtuuttama toimielin; ja 

e) alueen kurinpitopäällikkö.  

Liittohallitus käsittelee kurinpitoasian, kun seuraamuksena voi olla erottaminen liitosta tai joukkueen sul-

keminen liiton kilpailutoiminnasta. 

Liittohallitus käsittelee kurinpitoasian, kun seuraamuksena voi olla erotuomarivaltuutuksen peruuttami-

nen. Kahdessa alimmassa erotuomariluokassa tällaisen kurinpitoasian käsittelee aluehallitus. 

Sääntö- ja kurinpitoyksikkö käsittelee kurinpitoasian, kun asia koskee liiton järjestämää kilpailu- ja muuta 

toimintaa tai 1 §:n a) ja b) kohdassa tarkoitettuja henkilöitä. Liiton kurinpitopäällikkö käsittelee kuitenkin 

liiton järjestämään kilpailutoimintaan kuuluvasta ottelutapahtumasta alkaneen kurinpitoasian silloin, kun 

seuralle määrättävä seuraamus on sakkoa enintään 4.000 euroa tai henkilölle määrättävä seuraamus on 

sakkoa enintään 2.000 euroa, taikka kilpailu- tai toimintakieltoa enintään yksi kuukausi. 

Aluehallitus tai sen valtuuttama elin käsittelee kurinpitoasian silloin, kun asia koskee alueen järjestämää 

kilpailu- ja muuta toimintaa. Alueen kurinpitopäällikkö käsittelee kuitenkin kurinpitoasian alueen järjes-

tämissä kilpailuissa silloin, kun henkilölle määrättävä seuraamus kilpailu- tai toimintakieltoa on enintään 

yksi kuukausi.  

Seurojen järjestämässä kilpailutoiminnassa kurinpitoasian käsittelee liiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö tai 

liiton kurinpitopäällikkö, mikäli ainakin toinen joukkue pelaa liiton järjestämässä sarjassa. Muissa tapauk-

sissa kurinpitoasian käsittelee sen alueen, jonka alueella ottelu pelataan, aluehallitus tai sen valtuuttama 

toimielin. 
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Jos määrättävä seuraamus on ankarampi kuin mihin asiaa käsittelevällä toimielimellä on toimivalta, on 

sääntö- ja kurinpitoyksikön sekä aluehallituksen tai alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän siirrettävä asian 

käsittely viivytyksettä valitusasteen käsiteltäväksi. Alueen kurinpitopäällikön on siirrettävä tällaisessa 

tapauksessa asian käsittely viivytyksettä alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän ja liiton kurinpitopäälli-

kön sääntö- ja kurinpitoyksikön käsiteltäväksi.  

3 a § Toimivalta antidopingasioissa 

Antidopingasioissa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä ja siihen sisältyviä määräyksiä toimival-

lasta, asioiden käsittelystä ja seuraamuksista. 

4§ Rikkomukset 

Kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, 

1. joka rikkoo liiton tai alueen voimassa olevia sääntöjä tai määräyksiä taikka päätöksiä, joita liiton tai alueen 

sääntöjen tai määräysten nojalla annetaan;  

2. joka tahallaan antaa tai yrittää antaa vääriä tai virheellisiä tietoja harhauttaakseen liiton tai alueen toimie-

limiä tai muuten johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan näitä toimielimiä;  

3. joka vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen seuran toiminnalle; 

4. joka liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai 

eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä; 

5. joka liiton, alueen tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien 

henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta;  

6. joka ottelutapahtumassa huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ottelutapahtuman osallistujalle vaka-

van vamman tai vaaran vakavasta vammasta; 

7. joka syyllistyy liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa rasistiseen käytökseen tai seksuaali-

seen häirintään tai loukkaa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun 

perusteella tai laiminlyö liiton velvoitteisiin, sääntöihin tai määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua 

tällaiseen käytökseen; 

8. joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai laimin-

lyö tällaista ehdotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle;  

9. joka itse tai edustajan välityksellä lyö vetoa tai muulla tavoin osallistuu tai vaikuttaa vedonlyöntiin sellai-

sissa kilpailuissa tai sarjoissa, joihin hän osallistuu joukkueen jäsenenä, erotuomarina tai seuratoimijana1  

10. joka liiton, alueen tai jäsenseurojen toiminnassa käyttäytyy lainvastaisesti tai muutoin ilmeisen epäurhei-

lijamaisesti; 

11. joka on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämänä vä-

hintään kuuden (6) kuukauden peli- tai toimintakieltoon; 

12. joka on tuomittu tai epäiltynä rikoksesta, jota tarkoitetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä annetussa lainsäädännössä, 

 
1 Määräys vastaa sisällöllisesti Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen antamaa vedonlyöntikieltoa koskevaa suositusta. 

 

13. seuraa, joka sallii virallisilla verkkosivuillaan tai seuran sosiaalisen median kanavilla tämän momentin 

kohdissa 2 – 5, 7 tai 10 rangaistavaksi määrätyn sisältöisen kirjoituksen tai muun aineiston julkaisemisen 

tai seuraa, joka harjoittaa sponsoriyhteistyötä tai markkinointia muun kuin sellaisen vedonlyönti- tai ra-

hapeliyhteisön kanssa, jolla on voimassa oleva rahapelilupa Suomessa. 

Edellä 1 momentin 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdissa mainitut rikkomukset on pääsääntöisesti katsottava vakaviksi. 

5§ Seuraamukset 

Kurinpitosääntöjen perusteella voidaan määrätä seuraavia seuraamuksia 
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1. varoitus; 

2. sakko; 

3. kilpailukielto, joka voidaan määrätä määräajaksi tai käsittämään tietyn määrän otteluita samassa 

tai eri sarjassa tai niissä yhteensä;  

4. toimintakielto, joka voidaan määrätä määräajaksi;  

5. toimintatehtävien rajoitus; 

6. erotuomarivaltuutuksen peruutus; 

7. erottaminen liitosta; 

8. seuran tai joukkueen sulkeminen kilpailutoiminnasta määräajaksi tai toistaiseksi;  

9. ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä;  

10. ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia;  

11. ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen;  

12. joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa kilpailussa; ja  

13. joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa tuloksella 0–40. 

Liiton toimintaan osallistuvalle henkilölle voidaan määrätä 1 momentin 1-5 kohdissa mainittuja seuraa-

muksia.   

Erotuomarille voidaan määrätä 1 momentin 1 ja 3-6 kohdissa mainittuja seuraamuksia. 

Seuralle voidaan määrätä 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdissa mainittuja seuraamuksia. Seuralle tai sen jouk-

kueelle voidaan määrätä myös 8-13 kohdissa mainittuja seuraamuksia. 

Ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä voidaan määrätä seuraa-

mukseksi vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran huomattavasta laiminlyönnistä.  

Kilpailu- ja toimintakielto ovat voimassa kaikissa liiton ja alueen kilpailuissa sekä seurojen järjestämissä 

otteluissa.  

Mikäli joukkueen jäsen, toimihenkilö, erotuomari tai toimitsija on epäiltynä rikoksesta, jota tarkoitetaan 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa lainsäädännössä, voidaan hänet 

asettaa väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon, kunnes asia on tuomioistuinmenettelyssä lainvoimai-

sesti ratkaistu. 

Samanaikaisesti voidaan seuraamuksena määrätä 1 momentissa määriteltyjä eri seuraamuksia. 

Jos Suomen Olympiakomiteaan kuuluva lajiliitto tai sen jäsenenä oleva muu liikuntajärjestö on määrännyt 

henkilölle vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- tai toimintakiellon, voidaan hänelle määrätä seuraa-

mus näiden sääntöjen nojalla. 

6§ Seuraamusmäärät 

Kilpailukieltoa tai toimintakieltoa voidaan määrätä seuraavasti: 

1. Liittohallitus enintään kaksi vuotta; 

2. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään yhden vuoden; 

3. Liiton kurinpitopäällikkö enintään yhden kuukauden; 

4. Aluehallitus tai sen valtuuttama elin enintään kuusi kuukautta sekä alueen kurinpitopäällikkö enin-

tään yhden kuukauden; ja  

Käytettäessä kilpailukiellon määräämisessä ottelujen lukumäärää, ei kilpailukieltoa saa määrätä pitem-

mäksi kuin edellä 1 momentin mukaan on oikeus.  

Sakkoa voidaan määrätä seuralle seuraavasti: 
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1. Liittohallitus enintään 10.000 euroa; 

2. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään 7.000 euroa; 

3. Liiton kurinpitopäällikkö enintään 4.000 euroa;  

4. Aluehallitus tai sen valtuuttama toimielin enintään 2.000 euroa.  

Sakkoa voidaan määrätä henkilölle seuraavasti: 

1. Liittohallitus enintään 5.000 euroa; 

2. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään 3.500 euroa; ja  

3. Liiton kurinpitopäällikkö enintään 2.000 euroa. 

 

7§ Seuraamusten täytäntöönpano 

Kilpailukiellon täytäntöönpanoa voidaan siirtää kokonaan tai osittain seuraavalle kilpailuvuodelle. Tällöin 

kilpailukielto on määrättävä käsittämään tietty määrä otteluita siten, että Koripallon virallisissa pelisään-

nöissä tarkoitettu pelaaja, valmentaja tai muu joukkueen jäsen ei saa seuraavana kilpailuvuonna edustaa 

sellaista joukkuetta, johon hän rekisteröityy välittömästi kilpailukiellon jälkeen. Seuran on maksettava sille 

määrätty sakko 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta uhalla, että sakotettu seura ja sen 

joukkueet voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.  

Henkilölle määrätty sakko on maksettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Mikäli Ko-

ripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitetulle pelaajalle, valmentajalle tai muulle joukkueen jäsenelle 

määrättyä sakkoa ei ole maksettu tässä määräajassa, on henkilö edustuskelvoton, kunnes sakko on mak-

settu. 

Kilpailukieltoon määrätty henkilö ei saa toimia missään virallisten pelisääntöjen tarkoittamassa tehtä-

vässä ottelutapahtumassa: pelaajana, valmentajana, muuna joukkueeseen kuuluvana henkilönä, ero-

tuomarina, toimitsijana, kuuluttajana tai tilastoijana. 

Kilpailukieltoon määrätty henkilö ei saa osallistua joukkueen jäsenenä mihinkään kilpailutoimintaan. Kil-

pailukiellossa oleva henkilö ei saa olla missään yhteydessä joukkueen kanssa ottelutapahtumaan liittyen. 

Yhteydenpitokielto alkaa siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle kuitenkin viimeistään 90 minuuttia en-

nen ottelun alkua. Kilpailukieltoon määrätty henkilö ei saa oleskella pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. 

Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Kilpailukiellossa olevalla henkilöllä 

on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai muu joukkueen 

kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.  

Toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia missään 1 §:n mukaan kurinpitosääntöjen alaisessa teh-

tävässä.  

 

Toimintakielto sisältää aina myös kilpailukiellon. 

Seura on vastuussa kilpailu- ja toimintakiellon noudattamisesta. Näiden kieltojen rikkomisesta voidaan 

rangaista seuraa ja kieltoon määrättyä henkilöä. 

8§ Raportti, ilmoitus ja kurinpitoasia muu vireilletulo 

Virallisen raportin ottelutapahtumista voi tehdä vain ottelun erotuomari, komissaari, erotuomari- tai ot-

telutarkkailija tai liiton kilpailuissa sääntö- ja kurinkurinpitoyksikön ja alueen kilpailuissa aluehallituksen 

tai sen valtuuttaman toimielimen erikseen etukäteen hyväksymä puolueeton henkilö.  

Muu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta. Ilmoitus on toimitettava 

liitolle tai asianomaiselle toimielimelle viikon kuluessa ottelutapahtumasta tai jos rikkomus ei liity 
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ottelutapahtumaan, kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut ilmi. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä 

asianomaisessa toimielimessä ainoastaan erittäin painavista syistä.  

Mikäli ilmoitus on toimitettu väärälle toimielimelle, on sen toimitettava asiakirjat välittömästi oikealle toi-

mielimelle.  

Erittäin painavista syistä voidaan asianomaisen toimielimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka 

niistä ei ole tehty ilmoitusta tai raporttia. 

Toimielin voi tutkia harkintansa mukaan minkä tahansa tapauksen ottelusta kuvatun tallenteen perus-

teella. Seuralla/ joukkueella on velvollisuus kuvamateriaalin toimittamiseen pyynnöstä. 

9§ Pelistä erottaminen ja kurinpitoasian käsittely 

Pelistä erotetun joukkueen jäsenen tulee poistua kentältä ja jäädä joukkueensa pukuhuoneeseen otte-

lun loppuajaksi tai halutessaan poistua rakennuksesta. Hän ei kentältä poistumisensa jälkeen saa olla 

yhteydessä joukkueeseensa, lukuun ottamatta puoliaikatauon aikana pukuhuoneessa tapahtuvaa yhtey-

denpitoa. Hän ei saa osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen, saapua pelin päättymisen jälkeen 

saliin eikä lähestyä eikä ottaa eikä yrittää ottaa yhteyttä erottamista koskevassa asiassa ottelun erotuo-

mareihin tai komissaariin niin kauan kuin erottamista koskeva kurinpitomenettely on kesken.  

Erotuomarien toimivalta alkaa heidän saapuessaan pelikentälle 20 minuuttia ennen ottelulle määrättyä 

alkamisaikaa ja päättyy, kun erotuomarit allekirjoittavat pöytäkirjan. Erotuomari saa tehdä raportin jouk-

kueen jäsenen tässä pykälässä tarkoitetusta menettelystä myös toimivaltansa päättymisen jälkeiseltä 

ajalta. 

10§ Asianosaisen kuuleminen  

Raportin tai muun rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen johdosta on rikkomuksesta epäillylle välittömästi 

varattava mahdollisuus antaa vastine. Rikkomuksesta epäillylle on toimitettava kopio raportista tai 

muusta ilmoituksesta. Kirjallinen vastine on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa, aikuisten huippu- ja 

kilpakoripallosarjoissa kuitenkin ennen joukkueen seuraavaa kyseisen sarjan virallista sarjaottelua, 

uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastineen antamisajan määräämisessä on otettava huomi-

oon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat. Vastine tulee toimittaa sähköpostilla. 

Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. 

Vastine voidaan antaa toimielimen salliessa myös suullisesti. Kuultavalla on oikeus käyttää kuulemisen 

yhteydessä avustajaa. 

Toimielin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen tai muun henkilön hen-

kilökohtaisesti kuultavaksi. 

Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosais-

ten tiedoksi.  

Kurinpitomenettelyn aikana ei kukaan seuran edustajista saa olla käsiteltävässä asiassa yhteydessä ku-

rinpitäjään muuta kuin vastineen antamista koskevissa asioissa.  

11§ Väliaikaiset kiellot 

Toimielin voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toi-

mintakieltoon ilman asianosaisen kuulemista, kunnes asia on käsitelty. Päätös väliaikaisesta kilpailu- tai 

toimintakiellosta on käsiteltävä ilman viivytystä.  
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12 § Päätös seuraamuksesta ja valituksesta  

Kurinpitoasiassa tehtävä päätös on annettava viimeistään viikon kuluessa siitä, kun seura tai pelaaja on 

toimittanut 10 §:ssä mainitun vastineen tai viimeisestä saadusta selvityksestä, aikuisten huippu- ja kilpa-

koripallosarjoissa kuitenkin viimeistään ennen joukkueen seuraavaa kyseisen sarjan virallista sarjaotte-

lua. Päätös on lähetettävä asianosaiselle ja hänen seuralleen sähköpostilla kolmen (3) päivän kuluessa 

päätöksen antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus. Päätökseen on lii-

tettävä valitusosoitus. 

Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen sähköpostilla tai suullisesti. 

Jäsenseuraa tai sen toimielimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoite-

tulla osoitteella tai seuran tai sen toimielimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 

Päätös valituksesta on lähetettävä valittajalle, kuten määrätään rangaistulle lähetettävästä päätöksestä. 

13§ Valitusoikeus  

Rangaistulla on oikeus valittaa sääntö- ja kurinpitoyksikön ensimmäisenä asteena tai liiton kurinpitopääl-

likön tekemästä päätöksestä liittohallitukselle. Rangaistulla on oikeus valittaa aluehallituksen tai sen val-

tuuttaman toimielimen sekä alueen kurinpitopäällikön kurinpitopäätöksestä sääntö- ja kurinpitoyksikölle. 

Seuraavissa tapauksissa muulla kuin rangaistulla henkilöllä on oikeus valittaa silloin kun häneen kohdis-

tuneesta kurinpitosäännöissä määritellystä teosta ei ole seurannut mitään seuraamusta:  

1. Kuripitosääntöjen 1§:ssä mainituille henkilöillä, kun häneen on kohdistettu fyysistä väkivaltaista 

käyttäytymistä; ja 

2. Seuralla, kun siihen on kohdistettu 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa. 

Seuralla, jonka etuja tai oikeuksia on loukattu 4 §:n 1 momentin 1, 3, 8 tai 9 kohdissa esitetyllä tavalla, on 

oikeus valittaa sääntö- ja kurinpitoyksikön ensimmäisenä asteena tekemästä päätöksestä liittohallituk-

selle ja aluehallituksen tai sen valtuuttaman elimen tekemästä päätöksestä sääntö- ja kurinpitoyksikölle 

rangaistuksen osalta. 

Valitus tulee tehdä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 1 momentissa mainitulle toimieli-

melle, on ilmoitettava: 

1. Päätös, johon haetaan muutosta; 

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

14§ Valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle 

Liittohallituksen ensimmäisenä asteena tekemään päätökseen sekä sääntö- ja kurinpitoyksikön teke-

mään päätökseen kohdistuvaa valitusta koskevaan liittohallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea 

muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

15§ Valitusmenettely 

Valitus ja tosite vuosittain hyväksytyn valitusmaksun maksamisesta on toimitettava kirjallisesti valituksen 

käsittelevälle toimielimelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta uhalla, että valitusta ei 

oteta käsiteltäväksi. 

Mikäli valittaja on ylivoimaisesta esteestä johtuen ollut estyneenä tekemään valituksen säädetyssä mää-

räajassa, voi valituksen käsittelevä toimielin anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, 

harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon pituisen määräajan. 
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Liittohallitus voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa rankaisuvaltaa käyttä-

neen toimielimen päätöksen kurinpitoasian käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten 

väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa asian sen uudelleen käsiteltäväksi. 

Päätös valituksesta on lähetettävä valittajalle kuten 12 §:ssä määrätään rangaistulle lähetettävästä pää-

töksestä. 

16§ Muutoksenhaun vaikutus rangaistuksen täytäntöönpanoon 

Näiden kurinpitosääntöjen nojalla määrätty seuraamus pannaan täytäntöön, vaikka siihen haettaisiin 

muutosta valittamalla liittohallitukselle tai sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Erityisen painavasta syystä ran-

gaistuksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää jo ennen valituksen ratkaisemista. 

17§ Kurinpitosääntöjen vahvistaminen 

Liittokokous vahvistaa kurinpitosäännöt ja päättää niihin tehtävistä muutoksista. 


