Eettiset periaatteet
Suomen Squashliiton eettiset periaatteet ohjaavat Squashliiton toimintaa eettisten asioiden
suunnannäyttäjänä ja selkänojana tapauksissa, joissa törmätään eettiseen ongelmaan tai
rikkomukseen. Periaatteet sisältävät toimenpidesuunnitelman ottelutulosten manipuloinnin
ennaltaehkäisemiseksi sekä korruption ennaltaehkäisemiseksi. Eettiset periaatteet toimivat
linjassa Squashliiton kurinpitosäännösten, yhdenvertaisuussuunnitelman sekä antidopingohjelman kanssa.
Vuonna 2021 eettisiin periaatteisiin tullaan lisäämään Squashliiton ympäristöohjelma,
toiminnan kestävä kehitys taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävä kehitys.
1. Ottelutulosten manipuloinnin ennaltaehkäisyn toimenpidesuunnitelma
Ottelumanipulaatiolla tarkoitetaan sitä, kun urheilija tai urheilutoimija huijaa poistaakseen
ennaltaarvaamattomuuden kilpailusta. Huijaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi kilpailun
tai sen osan häviämisellä, joka on täysin vastoin urheilun arvoja. Ottelumanipulaatiota voi
tapahtua missä tahansa lajissa ja missä tahansa maassa. Kilpailutulosten manipulointi on
maailmanlaajuinen ongelma urheilussa. Se uhkaa Reilun Pelin ihanteita vähintään yhtä
vakavasti kuin dopingin käyttö.
Liikunnan ja urheilun korkeat eettiset arvot ja Reilun Pelin periaatteet ovat Suomen
Squashliiton toiminnan perustana. Squashliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua
ja toimimaan urheilumanipulaatiota vastaan.
1.1. Ottelumanipuloinnin taustoja
Ottelutuloksia manipuloidaan tarkoituksena voittaa rahaa vedonlyönnistä. Kansainvälisesti
organisoituneella tulosten manipuloinnilla pyritään usein pesemään rikollinen raha
puhtaaksi, jolloin rikollisille riittää pienikin voittokerroin tai jopa tappiollinen vedonlyönti
tavoitteiden saavuttamiseen. Ottelumanipulointi ei rajoitu vain kilpailujen lopputuloksen
järjestämiseen, vaan vetoa lyödään myös kilpailutapahtuman sisällä tapahtuvista asioista,
kuten esimerkiksi voitetut erät. Nämä eivät vaikuta välttämättä lopulliseen lopputulokseen,
mutta on helpompaa kuin lopputuloksen järjestäminen.
1.2. Ottelumanipulaation ehkäiseminen
Ottelumanipulaatiota ehkäistään Suomen Squashliiton ohjeistuksella. Ottelumanipulaation
ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
•
•
•

Kaikkea Suomen Squashliiton alaista toimintaa ohjaavat Reilun Pelin periaatteet.
Kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen.
Urheilutoimijat eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa omasta
kilpailutapahtumastaan.

•

•

•

•

Urheilutoimijaa velvoittaa tiedonantovelvollisuus Squashliittoon sellaisista
yhteydenotoista, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla pyritään vaikuttamaan
ottelun lopputulokseen.
Urheilutoimija ei saa antaa esimerkiksi seuran pelaajaa koskevaa tietoa seuran
ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus
saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on tai saattaa olla merkitystä laittoman
vedonlyöntipelaamisen kannalta.
Mikäli on syntynyt epäily kilpailutapahtuman manipuloinnista, on epäilys saatettava
myös itse tapahtumaan osallistuvien urheilutoimijoiden sekä ylituomarin tietoon.
Äärimmäisessä tapauksessa harkitaan koko kilpailutapahtuman peruuttamista.
Epäilyksen alainen kilpailutapahtuma otetaan erityistarkkailuun, jolloin on
kiinnitettävä erityishuomiota kaikkeen normaalista kilpailutapahtumasta
poikkeavaan käytökseen. Tapahtuman jälkeen haastatellaan keskeiset
urheilutoimijat ja ylituomari, sekä harkitaan jatkotoimia, kuten tapauksen
saattamista viranomaisten tutkintaan.

1.3. Toiminta ongelmatilanteissa
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK ry) on avannut ILMO-palvelun (ilmo.suek.fi), jonka
kautta voi ilmoittaa, jos epäilee ottelumanipulaatio-, doping- tai
katsomoturvallisuusrikkomusta. Jokaisella on oikeus vinkata epäilyttävästä toiminnasta.
Ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja
turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelun kautta voi antaa tietoa
mahdollisista urheilurikkomuksista nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö
käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Jos
ilmoituksen tekijä antaa tietonsa nimettömästi, hän voi rekisteröityä suojattuun
viestipalveluun, jonka kautta SUEK voi tarvittaessa pyytää häneltä lisätietoja
henkilöllisyyden paljastumatta.
Kurinpitotoimet ottelumanipulaatiota koskien löytyvät Squashliiton kurinpitosäännöstöstä.

2. Korruptionvastaiset toimenpiteet
Urheilua pidetään yhtenä korruptiolle alttiina riskialueena. Kansainvälinen
urheiluliiketoiminta kasvaa nopeasti lisäten samalla myös erilaisia lieveilmiöitä. Läheskään
kaikki urheilussa ilmenevä korruptio ei ole suoranaisesti rikollista tai lainvastaista, mutta se
ei ole silti aina eettisesti hyväksyttävää. Urheilukorruptiolla voidaankin katsoa olevan omia
ominaispiirteitä, joihin vaikuttaa konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus.
Squashliitolla on nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle. Squashliitto on sitoutunut
havaitsemaan ja torjumaan lahjontaa ja korruptiota noudattamalla periaatteita, jotka on
esitetty yksityiskohtaisemmin alla.
Squashliitossa ja sen jäsenseuroissa sovelletaan ja noudatetaan seuraavia korruption
vastaisia toimia.

Asianmukainen käyttäytyminen
Paikalliset tavat on jätettävä huomiotta, kun kyseessä on rahasummien maksaminen
Squashliitosta ulos tai vastaanottaminen. Squashliitto tai sen edustajat, jotka suorittavat
palveluja Squashliiton puolesta eivät:
-

tarjoa, maksa, lupaa, hyväksy tai anna taloudellista tai muuta hyötyä tai salli tällaisen
etuuden tai hyödyn tarjoamista, maksamista, lupaamista, hyväksymistä tai antamista
Squashliiton nimissä kolmannelle osapuolelle aikomuksenaan hankkia itselleen tai
Squashliitolle hyötyä, houkutella jotakuta toimimaan sääntöjenvastaisesti tai
sopimattomasti tai palkita joku tällaisesta toiminnasta, mukaan luettuina vähäiset
maksut hallinnollisten rutiinitehtävien sujuvoittamiseksi (esimerkiksi viranomaisen
kannustamiseksi käsittelemään hakemus tai myöntämään lupa normaalia
nopeammin); tai

-

pyydä, suostu vastaanottamaan tai hyväksymään kolmannelta osapuolelta suoraan
tai välillisesti taloudellista tai muuta hyötyä omaksi tai muiden hyödyksi, kun
tällainen hyväksyminen johtaa toiminnon tai tehtävän sääntöjenvastaiseen tai
epäasialliseen suorittamiseen (tietoisesti tai tiedostamatta), huolimatta siitä,
liittyykö suorittava henkilö Squashliittoon vai ei. Tämä koskee myös tilanteita, joissa
pyydetty tai vastaanotettavaksi sovittu tai hyväksytty hyöty on palkkio
sopimattomasta toiminnasta.

Kolmannen osapuolen käyttäytyminen
Lahjonnan ehkäisemiseksi sellaisten kolmansien tahojen toimesta, jotka suorittavat
palveluja Squashliiton puolesta, Squashliitto vaatii tällaisia kolmansia osapuolia
sopimusvelvoittein noudattamaan soveltuvia korruption vastaisia lakeja ja olemaan
harjoittamatta lahjontaa. Squashliitto ei kuitenkaan ole vastuussa minkään kolmannen
osapuolen korruption vastaista lainsäädäntöä rikkovasta toiminnasta.
Valvonta ja ilmiannot (whistle-blowing)
Squashliiton edustajien on ilmoitettava lahjontaan tai muuhun korruptoituneeseen
toimintaan liittyvistä epäilyistään tai huolenaiheistaan. Ilmoituksen voi tehdä SUEK:n ILMOpalveluun (ilmo.suek.fi).
Vieraanvaraisuus ja lahjat
Kaiken Squashliiton edustajien tarjoaman ja vastaanottaman vieraanvaraisuuden, lahjojen ja
myynninedistämis- ja liikekulujen on aina oltava kohtuullisia ja oikeasuhtaisia
tavanomaiseen liiketoimintaan nähden sekä annettu tai maksettu vilpittömässä mielessä
Squashliiton imagon parantamiseksi tai ystävällisien liikesuhteiden luomiseksi. Kaiken
vieraanvaraisuuden, lahjojen, myynninedistämis- ja liikekulujen motiivina on oltava
normaalit liiketaloudelliset syyt. Rahalahjoja ei tule koskaan ottaa vastaan eikä antaa.

