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MEJUTOKSENHAJCIJA
Tapio Hiilosmaa

KUUI3TAVA
Suomen Hockeyliitto ry

ASIA Kilpailu- ja toimitsijakielto

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Suomen Hockeyliiton hallitus on 25.7.1994 tekemällään
päätöksellä määrännyt Hiilosmaan liiton hallituksen
jäsenten ja seurojen asiattoman arvostelun sekä liiton
toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan johdosta 10
vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon.

Hiilosmaa on valittanut päätöksestä urheilun oikeustur
valautakunnalle, joka on 16.1.1995 antamallaan päätök
sellä nro 1/1995 siirtänyt valituksen Suomen Hoakeylii
ton kokouksen käsiteltäväksi liiton sääntöjen mukaises
ti (päätös liitteenä).

Suomen Hockeyliitto on kevätkokouksessaan 21.3.1995
pysyttänyt hallituksen 25.7.1994 tekemän päätöksen Hii
losmaan määräämisestä 10 vuoden kilpailu- ja toimitsi
jakieltoon (päätös liitteenä).

VAATIMUS
Hiilosmaa on 12.5.1995 saapuneessa valituksessaan tois
tanut vaatimuksensa hänelle määrätyn kilpailu- ja toi
mitsijakiellon kumoamisesta.

SELITYS
Suomen Hockeyliitto on antanut pyydetyn selityksen muu
toksenhakemuksen johdosta.

ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on 2.8.1995 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapu
villa Hiilosmaa itse sekä Suomen Hockeyliitto edustaja
naan puheenjohtaja Kari Nyman avustajanaan Kari Saari.

Suullisessa käsittelyssä Hiilosmaa on toistanut asiassa
aikaisemmin lausumansa ja vaatimansa. Hiilosmaa on il
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moittanut, että hän oli saanut henkilökohtaisen kutsun
Suomen Hockeyliiton kevätkokoukseen 21.3.1995, mutta
hän ei ollut itse kokoukseen osallistunut.

Nyman ja Saari ovat täsmentäneet, että Hiilosmaalle
määrätty kilpailu- ja toimitsijakielto on perustunut
Hiilosmaan 14.9.1994 päivätyn alkuperäisen valituksen
liitteinä 1 ja 2 oleviin 15.2. ja 1.4.1994 päivättyihin
kirjeisiin, joissa on ollut kysymys väitetyistä edus
tuskelvottomista pelaajista ja erotuomareiden nimeämi
sistä kansainvälisiin kilpailuhin (kirjeet liitteenä).
Nyman ja Saari ovat ilmoittaneet, että Hiilosmaalle ei
ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen liiton
hallituksen 25.7.1994 tekemää päätöstä kilpailu- ja
toimitsij akiellosta.
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Perustelut
Suomen Hockeyliiton hallituksen päätöstä 25.7.1994 Hii
losmaan määräämisestä 10 vuoden kilpailu- ja toimitsi
jakieltoon ei ole tehty oikeassa järjestyksessä, koska
Hiilosmaalle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi
asiassa. Hiilosmaa on kuitenkin saanut kutsun asian
jatkokäsittelyyn liiton kevätkokouksessa 21.3.1995. Sen
vuoksi oikeusturvalautakunta katsoo, että Hiilosmaalle
määrättyä kilpailu- ja toimitsijakieltoa ei ole kumot
tava hänen kuulematta jäämisensä perusteella.

Hiilosmaalle määrätty kilpailu- ja toimitsijakielto on
perustunut hänen menettelyynsä eräiden pelaajien väi
tettyä eduskelvottomuutta sekä erotuomareiden nimeämis
tä koskeneissa asioissa. Pelaajien eduskelvottomuutta
koskenut asia oli lajin kansainvälisen liiton säännöt
ja käytäntö huomioon ottaen ollut epäselvä. Hiilosmaal
la on siten ollut aihetta saattaa kirjeessä mainitut
asiat liiton hallituksen tietoon. Erotuomareiden ni
meämistä koskeneessa asiassa Hiilosmaa on tosin mene
tellyt liiton hallituksen päätöksen vastaisesti, mutta
kuitenkin olosuhteiden muututtua ja keskusteltuaan asi
asta liiton erotuomarivaliokunnan puheenjohtajan kans
sa. Hiilosmaan 15.2. ja 1.4.1994 päivättyjä kirjeitä ei
niiden sisällön perusteella voida katsoa laaditun louk
kaamistarkoituksessa eikä niitä ole osoitettu liiton
ulkopuolisille tahoille. Hiilosmaan menettelystä ei ole
näytetty aiheutuneen liitolle vahinkoa.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että
Suomen Hockeyliiton hallituksen päätöksen perusteena
mainittuja seikkoja ei ole pidettävä hyväksyttävinä
perusteina määrätä Hiilosmaa 10 vuoden kilpailu- ja
toimitsij akieltoon.

Päätöslauselma
Suomen Hockeyliiton hallituksen 25.7.1994 ja liiton
kevätkokouksen 21.3.1995 tekemät valituksenalaiset pää
tökset kumotaan ja Hiilosmaa vapautetaan kokonaan hä
nellä määrätystä 10 vuoden kilpailu- ja toimitsijakiel
losta.



Asian näin päättyessä Hiilosmaalle palautetaan hänelle
vielä palauttamatta oleva valitusmaksun osa eli 500
markkaa.
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