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SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON 
KILPAILUMANIPULAATION VASTAINEN OHJELMA  

 

SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO 

 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sekä kansainvälisen miekkailuliiton (FIE) että kansainvälisen 
5-otteluliiton (UIPM) jäsen ja vastaa Suomessa miekkailu- ja 5-ottelu -toiminnasta.  
 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sitoutunut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan, jonka 
tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta. 
 
Suomalaisen miekkailu- ja 5-otteluyhteisön kanssa yhteistyössä laaditussa, vuodet 2022-2028 
kattavassa strategiassa sitoudumme vahvasti seuraaviin perusarvoihin kaikessa toiminnassamme:  

● Arvostus, kunnioitus ja reilu peli 
● Ilo, vastuullisuus ja yhteisöllisyys 
● Tahto olla parempi ja menestyä̈ 

Yhteisön hyväksymät strategiset tavoitteet ovat miekkailu- ja 5-ottelu harrastuksen kasvattaminen, 
kilpailumenestyksen lisääntyminen sekä seuratoiminnan tukeminen osaavan ja 
palveluorientoituneen liiton toimesta.         
   
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton Kilpailumanipulaation vastaisen ohjelman arvoperustana 
ovatkin kunnioitus, reilu peli, vastuullisuus ja avoimuus. 
 
Laadimme miekkailulle ja nykyaikaiselle 5-ottelulle yhteisen kilpailumanipulaation tilannekuva-

arvion  12.12.2022. Tällöin kilpailumanipulaaation tilannekuvan uhkataso katsottiin matalaksi.  

 

 

Osa-alueittain tilannekuva jakautui seuraavasti: 

 

● Kyky tunnistaa kilpailumanipulaation riskitekijät - Kohonnut 

○ Lajiliiton tulisi miettiä ja vahvistaa kilpailumanipulaation vastaisia toimenpiteitä. 

○ Lajiliiton tulisi pyrkiä tunnistamaan lajin parissa toimivia riskihenkilöitä ja olla niistä 

yhteydessä SUEKiin. 

○ Lajiliiton tulisi järjestää kilpailumanipulaation vastaista koulutusta ja vähintään 

markkinoida SUEKin verkkokoulutusta. 

○ Kilpailusääntöihin tulisi lisätä kilpailumanipulaatiota koskevat määräykset.  

○ Kilpailusääntöihin tulisi lisätä vedonlyönnin kieltävä määräys. 

○ Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman vaatimuksena on laatia toimintamalli 

kilpailumanipulaatiotapauksia varten. 

● Liiketaloudellinen hyödyntäminen - Matala 

● Lajiin kohdistuvan vedonlyönnin määrä - Matala 



 

 

● Lajin kansainväliset yhteydet - Matala 

 

Tämän ohjelman ylätason tavoitteena onkin varmistaa, että lajiemme uhkataso pysyy matalana. 

Ensisijaisesti pyrimme tähän parantamalla kykyämme tunnista ja reagoida kilpailumanipulaatioon. 

 

Ensimmäisenä askeleena keskitymme liiton toiminnassa olevien henkilöiden, urheilijoiden ja 

heidän taustahenkilöidensä tietämyksen lisäämiseen ja sitoutamme heidät  liiton arvojen 

mukaiseen, kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan. 

 

Kuvaamme ohjelmassa miten kilpailumanipulaation vastaiset tehtävät on vastuutettu 

organisaatiossamme sekä tavan, jolla tehtävät suunnitellaan, toteutetaan ja joilla toteutusta 

seurataan. 

 

Vastuutuksen ja organisoinnin kantavana periaatteena on kilpailumanipulaation vastaisten 

tehtävien suorittaminen osittain vapaaehtoisista koostuvassa organisaatiossa. Tavoitteena ei ole 

nostaa hetkellisesti kilpailumanipulaation vastaisen toiminnan näkyvyyttä vaan juurruttaa se 

jokapäiväiseen toimintaan kaikilla tasoilla. 

  

SITOUDUMME VASTUSTAMAAN KILPAILUMANIPULAATIOTA 

 
Yhdistyssäännöissämme Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:nä sitoudumme ja sitoutamme sekä 

omat että jäsentemme jäsenet ehkäisemään kaikin keinoin kilpailutulosten ja -tapahtumien 

manipulointia. 

 

 Yhdistyssääntöjemme puitteissa omaan ja jäsentemme toimintaan  toimintaan osallistuvat 

henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä järjestelyjä seurajäsenyytensä tai muun 

järjestelyn kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muulla tavoin osallistua tai 

vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 

 

Olemme hyväksyneet Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitosäännöt omiksi 

kurinpitosäännöiksemme. Kamppailulajiliittojen yhteisissä kurinpitosäännöissä on säädetty 

kilpailumanipulaatio tai sen yrittäminen tai ehdottaminen, kilpailumanipulaatiosta ilmoittamatta 

jättäminen sekä vedonlyönti omasta kilpailutapahtumasta rangaistavaksi. 

 

Miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun kansallista kilpailutoimintaa säätelevissä kilpailumääräyksissä 

kiellämme kilpailumanipulaation sekä sen yrittämisen tai ehdottaminen. Lisäksi kiellämme omasta 

tai läheisistä kohteista vedonlyönnin ja sisäpiiritiedon jakamisen.  

  

Suomessa on miekkailun ja 5-ottelun osalta voimassa lisenssipakko. Vähintään harrastelisenssi on 

pakollinen kaikille miekkailun tai nykyaikaisen 5-ottelun harrastajille. Kilpailulisenssin ostajat 

sitoutuvat noudattamaan myös ko. lajin kilpailumääräyksiä.  

 

Valmennusryhmiin O (olympiatukiurheilijat), A (aikuiset) ja B (nuoret) kuuluvat urheilijat eli huippu-
urheilijastatuksen saaneet urheilijat allekirjoittavat erillisen valmennustukisopimuksen,jossa he 



 

 

sitoutuvat noudattamaan lajinsa kilpailumääräyksiä sekä Kamppailulajiliittoken yhteisiä 
kurinpitomääräyksiä. 
 
Lisäksi heidät 
 

● sitoutetaan olemaan osallistumatta (itsensä tai edustajansa kautta) kilpailun 
lopputuloksesta sopimiseen tai vedonlyöntiin  omasta kilpailutapahtumasta 

● velvoitetaan ilmoittamaan havaitsemastaan kilpailumanipulaatiosta kyseisen urheilijan 
lajiliitolle ja SUEKille 

● velvoitetaan suorittamaan Reilusti Paras-koulutus 
 

Tätä kirjoittaessa liiton henkilökunnan työsopimuksissa ja valmentajasopimuksissa sitoudutaaan 

kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan ja vedonlyöntikiellon. 

 

KOULUTAMME KILPAILUMANIPULAATION TUNNISTAMISEEN JA EHKÄISYYN 

 

Olemme organisoineet kilpailumanipulaation vastaisen koulutusvastuun kohderyhmittäin. 

Kasvokkain pidetyt koulutukset ovat SUEKin kouluttuman SM5L liittokouluttajan pitämiä. 

 



 

 

Koulutuksen kohderyhmä Koulutuksen organisoinnista vastaa 
Urheilijat 
Urheilijoiden tukijoukot 
 
Reilusti Paras-koulutus on pakollinen 
valmennusryhmäurheilijoille ja heidän 
valmentajilleen 
 
Suosittelemme Reilusti Paras -koulutusta myös 
alaikäisten valmennusryhmäurheilijoiden 
vanhemmille. 
 
Käsittelemme kilpailumanipulaatioon 
vastustamiseen liittyviä asioita erityisesti 
vuodenvaihteessa pidettävällä leirillä. 
 
Urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen suunnatut 
koulutukset osa Huippu-urheilun vuosikelloa. 

Toiminnanjohtaja 
 
(Osana huippu-urheilu -työryhmää) 

Valmentajat 
 
Järjestämme valmentajakoulutusta erityisesti 
nuorisoleirien yhdessä, yhteen näistä 
sisällytämme kilpailumanipulaaton vastausta 
koulutusta. 
 
Reilusti Paras on pakollinen osa 
valmentajakoulutusta. 
 
Tuomarit 
Reilusti Paras on pakollinen osa 
tuomarikoulusta. 
 
Kilpailun järjestäjät 
Seuratoimijat 
 
Suosittelemme kaikille näille kohderyhmille 
Reilusti Paras -koulutusta 
 
Koulutukset julkaistaan SM5L 
toimintakalenterin kautta puolivuosittain 

Koulutustyöryhmä 

 

Muut lisenssiurheilijat (kilpa- tai 
harrastelisenssi) 
 
Tiedotus osana lisenssin hankintaa 
 
Suosittelemme tälle kohderyhmälle Reilusti 
Paras-koulutusta. 

Koulutus- ja Seurapäällikkö 

SM5L:n henkilöstö sekä palkkaamat valmentajat 
SM5L:n hallitus ja työryhmien jäsenet 
 
Reilusti Paras-koulutus on pakollinen 

ReiluPeli-vastaava 

 
 

Seuraamme kilpailumanipulaation vastaisen koulutuksen ja kaikkien muidenkin koulutusten 

toteutumista ja raportoimme koulutusten toteutumisesta osana työryhmien ja vastuuhenkilöiden 

tavoitteiden seurantaa (3 kertaa vuodessa) SM5L hallituksessa. 

 



 

 

Raportoimme toteutuneet koulutukset myös kootusti SUEKille ja osana toteutuneita ReiluPeli-

tehtäviä vuosikertomuksessa suhteessa toimintasuunnitelmaan  

 

JAAMME AKTIIVISESTI KILPAILUMANIPULAATION VASTAISTA TIETOA 

 

SM5L Viestintäsuunnitelmassa on kuvattu viestintämme kohderyhmät ja -kanavat. Näitä ovat 
urheilijat ja valmentajat, seurat sekä muut lajiemme parissa toimivat. Luottamusjohtomme on 
osallisena kaikessa seuroille yhteisesti menevässä viestinnässä.  
 
Välitämme viestinnän kohderyhmillemme kilpailumanipulaation vastaista tietoa ja tiedotamme 

muutoksista välittömästi.  Kokonaisuutena kilpailumanipulatio ja sen ehkäisy on vuosittain esillä 

SM5L viestinnässä. Tämän lisäksi osallistumme vuosittain Kansainvälisen korruption vastaisen 

päivän (9.12.) viestintään.  

 

Liittokouluttajamme sekä kilpailumanipulaation vastaisten tehtävien toimeenpanosta vastaava 

henkilöstömme osallistuvat SUEKin järjestämiin, lajiliitoille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, joissa aihetta 

käsitellään.  

 

Viestintäsuunnitelman lisäksi meillä on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma. 
Kriisiviestintäsuunnitelmamme sisältää kriisiviestinnän vastuut ja velvoitteet, joita sovelletaan myös  
kilpailumanipulaatiotapauksen ja/tai -epäilyn yhteydessä. Kriisitilanteesta ensisijainen 
tiedotusvastuu on liiton puheenjohtajalla. Liiton kanslia voi nimetä perustellusta syystä myös 
jonkun toisen hallituksen jäsenen ensisijaiseksi puhehenkilöksi. 
 

Kilpailumanipulaatiorikkeen käsittely ja siitä viestiminen yhteistyössä SUEKin kanssa on kuvattu 

yhtenä kokonaisuutena seuraavassa luvussa. 

 

Verkkosivuillamme on erillinen kilpailumanipulaation ehkäisyyn ja vastustamiseen keskittyvä 

osuus, jonka osana myös tämä ohjelma on julkaistu. Sivustolla käsitellään kilpailumanipulaatiota 

erityisesti lajiemme miekkailun ja 5-ottelun näkökulmasta.  

 

Tämän lisäksi verkkosivustoltamme ovat linkit  

 

● ILMO-palveluun sekä  

● Reilusti Paras-koulutukseen 

● liittomme omaan kanavaan kilpailumanipulaatioepäilystä tai -tapahtumasta ilmoittamiseen 

  

Liitossamme kilpailumanipulaation torjunta kuuluu ReiluPeli-vastuuhenkilöllemme. Julkaisemme 

hänen nimensä verkkosivustollamme. 

KÄSITTELEMME SAAMAMME ILMOITUKSET KILPAILUMANIPULAATIOSTA TAI SEN 
EPÄILYSTÄ 

 
(1) Epäillessään kilpailumanipulaatiota meihin voi olla yhteydessä sähköpostiosoitteen 

reilupeli@fencing-pentathlon.fi kautta. Tämä osoite on julkaistu verkkosivustollamme. 
 

mailto:reilupeli@fencing-pentathlon.fi


 

 

Sähköpostiosoitteeseen saapuneet viestit lukee toiminnanjohtaja sekä hänen 
varahenkilönsä seura- ja koulutuspäällikkö. He myös vastaavat asian alustavasta 
käsittelystä liitossamme.. 
 

(2) Alustavan käsittelyn aikana tapahtumasta kootaan saatavilla oleva tieto.  
 

(3) Tietojen keräämisen jälkeen asian alustavasta käsittelystä vastanneet ilmoittavat asiasta 
SUEKin tutkintapäällikölle. 

 
(4) Sovimme SUEKin kanssa yhteistyöstä tapauskohtaisesti, tässä samassa yhteydessä 

sovimme myös tavan jolla asiasta tiedotetaan sekä tiedottamisen roolit ja vastuut. 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton vastuulle sovitut tiedostustehtävät hoidamme kriisiviestintäohjeen 
periaatteiden ja siellä sovittujen vastuiden mukaisesti. 
 

(5) Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) 
käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä on mukana esimerkiksi poliisi. Poliisi päättää 
mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajiemme kurinpidosta vastaava 
Kamppailulajiliittojen yhteinen  kurinpitovaliokunta  kilpailullisista seuraamuksista. 
 

(6) Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin pyydämme tarvittaessa SUEKin 
apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. 
Osallistumme tähän selvitykseen sovittujen yhdessä SUEKin kanssa sovittujen vastuiden 
mukaisesti. 
 

(7)  Selvityksen päätyttyä käsittelemme asian SM5L hallituksessa. Tässä käsittelyssä teemme 
päätöksen joko asian viemisestä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitokäsittelyyn tai 
päätämme asian käsittelyn. 

 
(8) Hallituksen tehtyä päätöksen tiedotamme asianosaisia asian käsittelyn päättämisestä ja/tai 

käsittelyn lopputuloksesta. 

KILPAILUMANIPULAATION EHKÄISYN JA TORJUNNAN -VASTUUT 
PÄIVITTÄISESSÄ TYÖSSÄ 

Olemme nimenneet ReiluPeli-vastuuhenkilön, joka vastaa Kilpailumanipulaation vastaisesta 
ohjelmasta sekä ohjelman eri osa-alueiden vastuuhenkilöt.  

ReiluPeli-vastuuhenkilö nimetään vuosittain osana SM5L hallituksen järjestäytymistä tekemää 
työryhmien puheenjohtajien nimeämistä. 



 

 

Tehtävä Vastuu organisaatiossa Nimetty henkilö 
Vastuu Kilpailumanipulaation 
vastaisesta ohjelmasta 
(ohjelman toteutuminen ja 
seuranta, ohjelman 
päivittäminen) 

ReiluPeli-vastuuhenkilö Varpu Wiens 

Kilpailumanipulaation 
vastaisen-koulutuksen 
koordinointi 
Raportointi pidetyistä 
koulutuksista 

ReiluPeli-vastuuhenkilö Varpu Wiens 

ReiluPeli-koulutuksen 
pitäminen 

SM5L liittokouluttaja 
(ReiluPeli-vastuuhenkilö) 

Varpu Wiens 

Kilpailumanipulaation 
vastaisen viestinnän 
vastuuhenkilö, koordinoi 
Kilpailumanipulaation 
vastaista-viestintää 

Reilu Peli Varpu Wiens 

SM5L:n oma kanava 
kilpailumanipulaatioepäilyill
e ja/tai -tapahtumille 
 
reilupeli@fencing-
pentathlon.fi 

Tähän kanavaan saapuneet 
viestit käsitellään liiton 
toimistossa  
 
käsittelijänä on 
ensisijaisesti 
toiminnanjohtaja 
 
Hänen varahenkilönään 
seura- ja koulutuspäällikkö 

 
 
 
Minna Lehtola 
 
 
 
Kirsi Yrjölä 

 

Toimitamme vastuuhenkilöiden yhteystiedot SUEKille ja tiedotamme välittömästi joko 
vastuuhenkilöiden tai heidän yhteystietojensa muuttuessa. 

Tämän ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat sisällytetään SM5L vuosittaisiin 
toimintasuunnitelmiin ja niiden toteutumisesta raportoidaan  

● osana SM5L työryhmien edistymisraportointia ja  
● toimintavuoden päätyttyä osana vuosikertomusta. 

 
Tätä Suomen Miekkailu- ja Nykyaikaisen 5-ottelun liiton kilpailumanipulaation vastaista ohjelmaa 
päivitetään tarvittaessa. Muutokset ja päivitykset tähän ohjelmaan hyväksytään Suomen Miekkailu- 
ja 5-otteluliiton hallituksessa. 
 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus on hyväksynyt tämän ohjelman 29.1.2023  

 

VIITTEET 

 



 

 

Dokumentti Viite  

Suomen Miekkailu- ja 5-
otteluliitto ry - 
Yhdistyssäännöt 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Kamppailulajiliittojen 
yhteiset kurinpitosäännöt 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Miekkailun kansalliset 
kilpailumääräykset 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Nykyaikaisen 5-ottelun 
kansalliset 
kilpailumääräykset 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

SM5L toimintakalenteri SM5L kotisivuilla > Toimintakalenteri 

S5L johtosääntö SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

SM5L Viestintäsuunnitelma SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Tiedotus 
> Viestintäsuunnitelma  

SM5L Kriisiviestintäohje SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Tiedotus 
> Kriisiviestintäohje  

SM5L verkkosivut - 
Kilpailumanipulaation 
vastainen osuus 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > 
Kilpailumanipulaatio 

FIE:n verkkosivut - 
Kilpailumanipulaation 
vastainen säännöstö 

FIE kotisivuilla > FIE Documents > Statutes - luku XII 
Ethical Code ja tämän liite Betting and Anti-corruption 
rules 

UIPM verkkosivut - 
Kilpailumanipulaation 
vastainen säännöstö 

UIPM kotisivut > Governance > Ethics & compliance > 
UIPM Code of Ethics 

 
 

 

Näkyvyydeltään rajatut dokumentit  

Huippu-urheilun vuosikello Ylläpitovastuu SM5L Huippu-urheilu -
työryhmä 

 
 

 

KILPAILUMANIPULAATION VASTAISTEN TEHTÄVIEN VUOSIKELLO  

 

 

http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fie.org/
http://www.uipmworld.org/


 

 

kuukausi tapahtuma/tehtävä 

1 SM5L uusi hallitus kokoontuu, työryhmien vetäjät nimetään 
ReiluPeli-vastaava nimetään 
Työryhmien ja vastuuhenkilöiden tehtävät ja tavoitteet tulevalle 
vuodelle 
SUEKia tiedotetaan mahdollisista vastuuhenkilöiden vaihdoksista 
Tarvittaessa kilpailumanipulaation vastaisen ohjelman päivitys 

1-2 Uudet luottamushenkilöt ja työryhmien jäsenet suorittavat Reilusti 
Paras-koulutuksen 
 

1-2 Edellisen vuoden toimintakertomuksen laadinta 

  

5 Syyskauden koulutusten aikataulu vahvistuu 

5 Työryhmien toiminnan raportointi sisältäen kilpailumanipulaation 
vastaiset tehtävät 

6-7 Kilpailumanipulaation vastaisten toimien sivuston sisällön tarkastus 

7  

8-9 SUEKin koulutus liittokouluttajille 
 

9 Seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu 
Vuosisuunnitelman ja budjetin laadinta 

10 Työryhmien toiminnan raportointi sisältäen kilpailumanipulaation 
vastaiset tehtävät 

11 Kevätkauden koulutusten aikataulu vahvistuu 

12 Nuorisoleiri, jonka osana kilpailumanipulaation vastainen koulutus  

 
 

 

 

 


