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1. Yleistä 

 

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan järjestelyä tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan 

ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan 

jakaa vedonlyöntiperusteiseen ja urheiluperusteiseen manipulaatioon.  

Vedonlyöntiperusteisessa manipulaatiossa tavoitteena on taloudellisen tuoton saaminen 

vedonlyönnin avulla. Urheiluperusteisessa manipulaatiossa taas kysymys on kilpailullisen edun 

saavuttamisesta epärehellisin keinoin.  

On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa 

manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin. 

Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen kuin 

talouteenkin. 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK koordinoi kilpailumanipulaation torjuntaa Suomessa 

sekä kouluttaa ja avustaa lajiliittoja ja viranomaisia kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa. 

Nyrkkeilyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset arvot ja reilun pelin 

periaatteet. Liitto tekee yhteistyötä SUEK:n kanssa ja päivittää omia sääntöjä sekä 

ohjeistuksiaan vastaamaan SUEK:n suosituksia. Nyrkkeilyliiton kilpailumanipulaation 

torjuntaohjelma on osa liiton vastuullisuusohjelmaa. 

2. Ohjelman tavoitteet 

 

Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen päätavoitteena on 

urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. 

Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti 

urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan 

urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa. 

Nyrkkeilyliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on vaikuttaa siihen, että 

kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan, tuntevat 

torjuntaan liittyvät toimintaohjeet.  

Liiton koulutuksilla ja viestinnän toimenpiteillä ennaltaehkäistään kilpailumanipulaatioon 

tähtäävää toimintaa. Nyrkkeilyliitto edistää omalta osaltaan rehellistä kilpailua ja eettisesti 

kestävää toimintaa yhdessä SUEK:n sekä muiden lajiliittojen ja toimijoiden kanssa. 
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3. Kilpailumanipulaation tilannekuva nyrkkeilyssä 

 

SUEK:n 2021 julkaiseman tilannekuvan mukaan Suomessa tilanne kilpailumanipulaation 

suhteen on rauhallinen ja parempi kuin useissa naapurimaissa. Kilpailumanipulaation 

havaitsemiseksi ja torjumiseksi on tehty eri sidosryhmien kesken paljon hyvää yhteistyötä, 

jonka on jatkuttava tulevaisuudessakin. Lajiliittojen kannalta suurin uhka kilpailumanipulaation 

torjunnan osalta on sääntöjen, määräysten ja toimintapolitiikan valvonnan puute. 

Lajiliittokohtaisissa arvioissa kansainvälisen vedonlyönnin määrä on yleisesti ottaen matala, 

eikä muodosta merkittävää kilpailumanipulaation uhkaa. SUEK päivittää säännöllisesti ja 

tavattaessa kansallista tilannekuvaa, joka sisältää myös lajikohtaiset tilannekuvat ja viestii tästä 

lajiliitoille. Tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on, että 

suunnitelmallisilla ja tehokkailla toimenpiteillä pystytään säilyttämään riski mahdollisimman 

pienenä. 

3.1. Kilpailumanipulaation itsearviointi 

Nyrkkeilyliitto työryhmä on tehnyt itsearvioinnin SUEK:n työkalun avulla ja sen perusteella 

saanut lajin kilpailumanipulaation tilannekuvan (Liite 1. SNL kilpailumanipulaation tilannekuva 

20.1.2023 LUOTTAMUKSELLINEN). Työryhmän arvion mukaan nyrkkeilyssä isoin riski 

kilpailumanipulaation osalta liittyy tulosten ja arvostelun manipulointiin. Tavoitteena voi olla 

esimerkiksi halutun tittelin varmistelu tietylle urheilijalle. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun 

perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin. 

Kilpailumanipulaatiotyöryhmän itsearvioinnin mukaan (1/2023) Suomessa olympiatyylin 

nyrkkeilyn tilannekuvan uhkataso on matala (15 %).  

4. Säännöstöt 

4.1. Suomen Nyrkkeilyliitto toimintasäännöt 

Suomen Nyrkkeilyliiton toimintasääntöjen 2§ mukaan SNL:n toiminnan perustana ovat 

liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.  

Kilpailumanipulaatio on toimintasääntöjen 7§ perusteella kielletty: ”Liitto, sen jäsenet ja 

jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien 

manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia 

noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse 

tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman 

kilpailunsa kilpailutapahtumista.” 

Toimintasääntöjen 10§ mukaan Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen 
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kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liittokokouksen hyväksymiä 

kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitomääräyksiä. 

4.2. Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten 2.1§ mukaan rangaista voidaan sitä,  

g) joka 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 liiton jäsenyhteisölle; 

h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan 

4.3. Kansalliset kilpailumääräykset 

Kansallisissa kilpailumääräyksissä 11§ todetaan: ”Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että 

urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen 

suoritukseen”. Kilpailumanipulaatio- ja vedonlyöntitapaukset käsitellään Kamppailulajiliittojen 

yhteisessä kurinpitovaliokunnassa. 

Kilpailumääräysten 11§ mukaan on rangaistavaa, jos 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 liiton jäsenyhteisölle 

Kohdan 12§ mukaan kilpailija ja kilpailuihin osallistuvaan joukkueeseen kuuluva henkilö, kuten 

valmentaja, huoltaja tai seurajohtaja, ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta 

kilpailutapahtumasta. Omalla kilpailutapahtumalla tarkoitetaan kaikkia otteluita, joita otellaan 

itse kilpailuissa, yhtenä tai useampana päivänä. Kaikenlainen sisäpiiritiedon hyödyntäminen 

vedonlyöntitarkoituksessa on myös kielletty.  

5. Sopimukset 

5.1. Urheilijan valmennustukisopimus 

SNL:n tukiurheilijat allekirjoittavat valmennustukisopimuksen, jossa tukiurheilijan 

velvollisuuksiin kuuluu noudattaa voimassa olevia antidopingsäännöstöjä. Sopimuksen kohdan 

5.1 mukaan: 

• Urheilijalla oltava voimassa olevat suoritusmerkinnät SUEK:n Puhtaasti paras ja Reilusti 

paras -verkkokoulutuksista. 
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• Urheilija ei saa urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen 

pyrkien tai muulla tavoin manipuloida tai pyrkiä manipuloimaan kilpailutapahtumia. 

• Mikäli Urheilija havaitsee kilpailumanipulaatiotapauksia, on niistä tiedotettava SNL:n 

kilpailumanipulaation torjunnan vastuuhenkilölle (toiminnanjohtaja). 

• Urheilijalla ei ole oikeutta itse tai edustajiensa kautta sopia kilpailun lopputuloksesta tai 

osallistua vedonlyöntiin Urheilijan kilpailutapahtumasta. 

5.2. Nyrkkeilyliiton lisenssit 

Nyrkkeilyliiton toimintasäännöt edellyttävät kaikkien harrastajien hankkivat vuosittain joko 

kilpailu-, toimitsija- tai harrastelisenssin. Ostaessaan lisenssin, lisenssinhaltija sitoutuu 

noudattamaan kaikkia SNL:n sääntöjä. 

5.3. Olympiakomitean liittosopimus 

Liitto sitoutuu kilpailutapahtumien manipuloinnin vastaisiin toimenpiteisiin Olympiakomitean 

ja Nyrkkeilyliiton välisessä liittosopimuksessa. 

6. Koulutus 

6.1. Valmentajakoulutus  

Tavoitteena on, että kaikki valmentajakoulutuksen läpikäyneet valmentajat ymmärtävät 

kilpailumanipulaation eri ulottuvuudet sekä sisäistävät reilun kilpailun merkityksen. 

Valmentajien kautta tieto siirtyy uusille urheilijasukupolville. Valmennuskoulutuksen I-tasolla 

tutustutaan Nyrkkeilyliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan. II-tasolla kaikki suorittavat 

SUEK:n Reilusti paras -verkkokoulutuksen. Mikäli III-tason koulutus voidaan järjestää Suomessa, 

pyydetään sinne SUEK:n kouluttajaa syventämään tietämystä.  

6.2. Leiritoiminta 

Yläkoululeirien osalta kilpailumanipulaation torjuntakoulutuksesta vastaa 

yhteistyöurheiluopisto. Nuoret ja aikuiset maajoukkueurheilijat suorittavat SUEK:n Reilusti 

paras -verkkokoulutuksen, seurantavastuu valmennuspäälliköllä. Lisäksi liitto toimittaa 

urheilijoille SUEK:lta saamaansa ajankohtaista tietoa sekä materiaalia kilpailumanipulaation 

tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Koulutuksen toteutuminen raportoidaan SUEK:n ohjeiden 

mukaan.  

6.3. Tuomaritoiminta 

Tuomarivaliokunta kouluttaa tuomareita uusia (II- taso) ja nykyisiä (I-taso) vuosittain 

suunnitelman mukaisesti. Molemmat koulutukset sisältävät kilpailumanipulaatiota ehkäisevän 

toiminnan. II-tason koulutukseen kuuluu ennakkotehtävänä Reilusti paras -koulutuksen 
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suorittaminen. Kilpailuiden ylituomarin tulee valita ottelun arvostelu- ja kehätuomarit siten, 

ettei seurasidonnaisuudet vaikuta ottelun arvosteluun. 

6.4. Seuratoiminta  

Seuroille suositellaan Reilusti paras -verkkokoulutusta ja kannustetaan kaikkia 

nyrkkeilytoimijoita tekemään koulutus. Seuroja myös kannustetaan laittamaan sivuilleen tietoa 

ja linkkejä kilpailumanipulaation torjuntaan liittyen. Kilpailumanipulaatioasiat ovat esillä myös 

seuroille suunnatussa Tähtiseura-laatuohjelmassa.  

6.5. Hallinto 

Reilusti paras -verkkokoulutuksen ovat velvoitettuja suorittamaan Nyrkkeilyliiton hallituksen 

jäsenet, nyrkkeilyliiton toimihenkilöt, liittojohtoisilla ulkomaan kilpailumatkoilla olevat 

valmentajat, nyrkkeilyliiton kv-tehtävissä toimivat tuomarit sekä aikuisten SM-kilpailuihin 

osallistuvat urheilijat, valmentajat ja tuomarit.   

7. Viestintä 

 

ILMO-palvelun kautta kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään 

kilpailumanipulaatiotapauksista. Liitto viestii aktiivisesti ajankohtaisista 

kilpailumanipulaatioasioista seuroille, urheilijoille, valmentajille ja tuomareille sekä jakaa niitä 

koskevia uutisia nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Liiton verkkosivuilta löytyy 

kilpailumanipulaation torjuntaohjelma sekä linkki SUEK:n sivuille yleiseen tietoon 

kilpailumanipulaatiosta. Verkkosivuilla on linkit ILMO-palveluun ja Puhtaasti paras -

verkkokoulutukseen. 

8. Toimintaohje nyrkkeilijöille ja muille lajitoimijoille 

 

Kilpailusääntöjen mukaan seuralla, urheilijalla, valmentajalla sekä muulla toimitsijalla on välitön 

tiedonantovelvollisuus Nyrkkeilyliittoon sellaisissa yhteydenotoissa, joissa rahaa tai muita 

etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai 

pelitapahtumiin.  

Mikäli sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai havaitset tällaista toimintaa, toimi näin:  

 

1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta 

päättäväisesti.  

2. Kerro ehdotuksesta tai havaitsemastasi mahdollisesta rikkomuksesta Nyrkkeilyliiton 

kilpailumanipulaation torjuntaohjelman vastuuhenkilölle (toiminnanjohtaja) tai SUEK:lle. 

Voit myös ilmoittaa tiedoistasi halutessasi anonyymisti SUEK:n ILMO-palvelun kautta.  
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3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt viestit. Voit säilyttää 

tietoja esimerkiksi kuvakaappausten avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää 

tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.  

8.1. Kilpailumanipulaatiotapausten käsittely 

1. Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation 

yhteyshenkilön toimesta (toiminnanjohtaja). Tarvittaessa voidaan pyytää vastineet 

osallisilta ja kerätään muutoin saatavilla oleva tapahtumatieto.  

2. Ilmoitetaan tapauksesta SUEK:n tutkintapäällikölle ja käydään keskustelu yhteistyöstä 

SUEK:n kanssa ja sovitaan asian tiedottamisesta, rooleista ja vastuista.  

3. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) 

käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä on mukana muun muassa poliisi, joka päättää 

mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä. Liiton kurinpito vastaa mahdollisista 

kilpailullisista seuraamuksista.  

4. Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin, voi liitto pyytää SUEK:n apua 

niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys 

tehdään yhteistyössä SUEK:n ja liiton kanssa.  

5. Selvityksen päätyttyä, liitto harkitsee asian viemistä kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian 

käsittelyn.  

6. Tarvittaessa asianosaisia tiedotetaan asian käsittelyn päättämisestä tai sen 

lopputuloksesta.  

9. Seuranta ja kehitystyö 

 

Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa. Liiton kilpailumanipulaation 

torjunnasta vastaavat seuraavat ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja osallistuvat 

SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin. Liiton toimintasuunnitelmaa ja vuosikertomusta 

hyödynnetään kilpailumanipulaation torjuntatoiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa. 

Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman 

hyväksyy liittohallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton kilpailumanipulaatiosta vastaava 

henkilö. Ohjelma päivitetään tarvittaessa. 

10. Seurantamittarit 

 

• Liitto seuraa Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittaneiden lukumäärää ja asettaa 

sille tavoitteet vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan. Tieto saadaan SUEK:lta. 
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11. Yhteenveto toimenpiteistä 

 

Toimenpide Toteutus Vastuu aika 

Viestintä kilpailu-

manipulaatiosta ja sen 

torjunnasta. 

Liitto julkaisee ajankohtaisia uutisia 

ja tietoja aihepiiristä liiton 

nettisivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa 

Viestintäryhmä säännöllisesti 

Valmentajakoulutusten 

kilpailumanipulaatio-osiot 

Liiton oma kouluttaja, III-tasolla  

SUEK:n kouluttaja 

Kouluttaja säännöllisesti 

Koulutuksista raportointi Liiton kilpailumanipulaatiosta 

vastaava henkilö raportoi 

koulutukset SUEK:n ohjeiden 

mukaan. Liiton kouluttajat 

informoivat liiton 

kilpailumanipulaatiosta vastaavaa 

henkilöä järjestämistään 

koulutuksista 

Kilpailumanipulaation 

torjunnan 

vastuuhenkilö 

 

Liiton kouluttajat 

säännöllisesti 

 

 

 

säännöllisesti 

Valmentajien vastuullisuus Määritetyiltä valmentajilta 

edellytetään Puhtaasti paras- ja 

Reilusti paras -koulutusten 

suorittamista 

Valmennuspäällikkö jatkuva 

SUEK:n koulutustilaisuudet Liiton nimeämä vastuuhenkilö 

osallistuu pääsääntöisesti, myös 

muut toimihenkilöt ja 

luottamushenkilöt voivat osallistua 

Toiminnanjohtaja / 

valmennuspäällikkö 

vuosittain 

Urheilijoiden, tuomareiden, 

toimitsijoiden ja joukkueen 

toimihenkilöiden informointi ja 

sitouttaminen 

Luodaan Code of Conduct -

säännöstö 

Valmennuspäällikkö 31.5.2023 

Kilpailumanipulaation 

torjuntaohjelma 

Ohjelman päivittämisestä vastaa 

liiton nimeämä vastuuhenkilö ja 

sen hyväksyy liittohallitus 

Toiminnanjohtaja tarvittaessa 

Nyrkkeilyn 

kilpailumanipulaatiotilanteen 

itsearviointi 

työryhmä itsearvioi lajin tilanteen 

parillisina vuosina 

työryhmä 2024 

Sääntöjen päivittäminen kilpailusääntöihin lisätään 

ilmoitusvelvollisuus ja 

sisäpiiritiedon jakamiskielto 

TuVK 31.3.2023 

Kriisiviestintä Liiton toiminnanjohtaja ja 

puheenjohtaja vastaavat 

kriisiviestinnästä. Muut eivät 

kommentoi. Yhteistyössä SUEK:n 

kanssa. 

pj, tj tarvittaessa 

Kilpailumanipulaation 

torjunnasta vastaava 

yhteyshenkilö 

Nimitetään yhteyshenkilö Hallitus 3/2023 
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VIITTAUKSET 

Liite 1. SNL kilpailumanipulaation tilannekuva 20.1.2023 LUOTTAMUKSELLINEN 

Nyrkkeilyliiton toimintasäännöt 

Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 

Kansalliset kilpailumääräykset 

Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva 2021 
TALLENTEET 
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