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VTOIIi Rauste OIKEUDELLINEN
Tuomarilan lakipalvelu ASIANTUNTIJALAUSUNTO
Tahkokuja 18 8, 02760 Espoo

2 .3 .2020

TAITOLUISTELULIITON KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN VAIKUTUS HELSINGFORS
SKRIDSKOKLUBBENIN TOIMINNAN KANNALTA

Tausta

Olen Helsingfors Skridskoklubbenin hallituksen pyynnöstä toiminut seuran oikeudellisena
neuvonantajana asiassa, jossa Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta totesi
päätöksellään 17.1.2020 seuran kahden valmentajan syyllistyneen seuran
valmennustoiminnassa urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käyttäytymiseen.
Kurinpitolautakunta määräsi valmentaja Mirjami Penttisen 12 kuukauden kilpailukieltoon
sekä määräsi toiselle valmentajalle varoituksen.

Seuran hallitus on pyytänyt minulta oikeudellista arviota siitä, mitä päätös käytännössä
tarkoittaa seuran toiminnan näkökulmasta.

Olen tätä tarkoitusta varten tutustunut Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätökseen
sekä liiton ja seuran sääntöihin. Olen myös selvittänyt asiaan vaikuttavaa oikeuskäytäntöä.
Lisäksi olen saanut seuran hallitukselta asiaan liittyvää taustatietoa. Olen myös seurannut
asiasta käytyä laajaa uutisointia ja keskustelua tiedotusvälineistä.

Arvionani asian oikeudellisesta tilanteesta esitän seuraavaa.

Kurinpitolautakunnan päätös 17.1.2020

Kurinpitolautakunnan päätöksellä Mirjami Penttinen on määrätty 12 kuukauden
kilpailukieltoon. Kilpailukielto estää Penttistä liiton sääntöjen mukaan toimimasta
valmennustehtävissä virallisten “liiton alaisten” kilpailujen yhteydessä.

Kilpailukielto ei liiton sääntöjen mukaan estä Penttistä toimimasta valmentajana seuran
järjestämissä harjoituksissa kilpailukiellon aikana. Tähän mahdollisuuteen on viitattu myös
kurinpitolautakunnan päätöksen rangaistuksen mittaamista koskevassa osiossa, jossa
lautakunta on todennut, että kilpailukielto rajoittaa Penttisen perustuslaissa turvattua
ammatin harjoittamisen vapautta vain “osittain”:

“Kurinpitolautakunta toteaa, että vaikka määrätty seuraamus rajoittaa osittain
A:n perustuslaissa suojattua elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapautta,
kilpailukielto ei rajoita sitä niin voimakkaasti, että se olisi perustuslain 13 §:n
vastainen ja kohtuuton.”
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Kurinpitolautakunta lienee tarkoittanut edellä lainatulla lausumallaan sitä, että koska
kilpailukielto ei estä Penttistä harjoittamasta ammattiaan valmentajana seuran
harjoituksissa, kielto voi kilpailuihin osallistumisen osalta olla 12 kuukauden pituinen ilman,
että perustuslaissa turvattu Penttisen elinkeinovapaus vaarantuisi.

Penttinen ja toinen valmentaja ovat valittaneet kurinpitolautakunnan päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakuntaan. Taitoluisteluliiton kurinpitosääntöjen 11 5:n mukaan
kurinpitolautakunnan määräämä rangaistus pannaan vatituksesta riippumatta täytäntöön,
ellei kurinpitolautakunta itse määrää täytäntöönpanoa keskeytettäväksi valituksen käsittelyn
ajaksi. Tällaista keskeytysmääräystä ei tietääkseni ole annettu, joten Penttinen on tällä
hetkellä kilpailukiellossa.

Mirjami Penttisen asema yhdistysoikeudellisesti

Penttinen ei oman ilmoituksensa mukaan ole Helsingfors Skridskoklubbenin jäsen. Yhdistys
voi kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä vain yhdistyksen jäseniin. Mirjami Penttisen
osalta yhdistysoikeudelliset toimenpiteet, kuten esimerkiksi mahdollinen yhdistyksestä
erottaminen, eivät siten tule kyseeseen.

Mirjami Penttisen asema työoikeudellisesti

Penttinen ja seura ovat allekirjoittaneet työsopimuksen valmennustehtävistä 15.6.2010.
Työsuhde on joko alusta alkaen ollut toistaiseksi voimassa oleva, tai ainakin se on vuosien
saatossa muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi työtehtävien jatkuvuuden ja työsuhteen
lähes 10 vuoden pituisen yhtäjaksoisen kestoajan johdosta.

Penttiselle ei saatujen tietojen mukaan ole aiemmin annettu varoitusta työsopimuksen
vastaisesta tai muustakaan moitittavasta käyttäytymisestä. Seura on kurinpitolautakunnan
päätöksen jälkeen vapauttanut Penttisen työntekovelvoitteesta toistaiseksi.

Onko seuralla oikeus päättää Penttisen työsopimus ennenaikaisesti?

Työntekijän työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan päättää yksipuolisesti joko
purkamalla tai irtisanomalla.

Työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä on säädetty työnantajan oikeudesta purkaa työsopimus.
Säännöksen mukaan

“Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai
työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta
syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista
johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa
rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää
sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.”

Työsopimuslain 8 luvun 2 5:n mukaan
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“Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa
siitä, kun sopijapuoli sai tiedon 1 §:ssä tarkoitetun purkamisperusteen
täyttymisestä.”

Työnantajan oikeudesta irtisanoa työsopimus on säädetty työsopimuslain 7 luvun 1 ja 2
§:issä. Niiden mukaan

“Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain
asiallisesta ja painavasta syystä.”

“Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja
painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista
johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa
rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien
työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää
kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta
arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan
palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja
työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

“Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa
täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle
on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.”

Työsopimuslain 9 luvun 1 §:n mukaan

“Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan
kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta
työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta.”

Oikeuskäytännössä urheiluseuran oikeutta päättää valmentajan työsopimus ennenaikaisesti
valmentajan epäasiallisen käytöksen vuoksi on käsitelty ainakin Helsingin hovioikeuden
vuonna 1997 antamassa päätöksessä $ 96/1029. Kakkosdivisioonatason jalkapallojoukkue oli
tehnyt valmentajan kanssa yhden vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen.
Hovioikeuden mukaan valmentaja oli käyttäytynyt joitakin valmennettavinaan olevia
joukkueen jäseniä kohtaan epäasiallisesti muiden muassa huutamalla heille ja käyttämällä
sopimatonta kieltä.

Hovioikeuden mukaan valmentajan käyttäytymistä ei voitu pitää niin moitittavana, että
seuralle olisi työnantajana sen perusteella syntynyt oikeus päättää valmentajan yksivuotinen
sopimus ennenaikaisesti. Hovioikeus määräsi seuran maksamaan valmentajalle
vahingonkorvausta työsuhteen lainvastaisesta päättämisestä.

Johtopäätökset seuran oikeudesta päättää Penttisen työsopimus

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätöksessä Mirjami Penttisen syyksi luettu
käyttäytyminen ja toisaalta Helsingin hovioikeuden 1997 ratkaisemassa tapauksessa
kyseessä olleen jalkapallovalmentajan syyksi luettu epäasiallinen käyttäytyminen eivät ole
keskenään identtisiä. Tapauksissa on kuitenkin myös merkittäviä samankaltaisuuksia, kuten
se, että epäasiallisena käyttäytymisenä oli pidetty huutamista ja sopimatonta kielenkäyttöä.
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Helsingin hovioikeuden mukaan valmentajan epäasiallinen käyttäytyminen ei riittänyt
perusteeksi päättää valmentajan työsopimusta ennenaikaisesti ainakaan tilanteessa, jossa
valmentajalle ei ollut aiemmin annettu varoitusta. Mirjami Penttiselle ei ole annettu
aiemmin varoitusta.

Lisäksi Penttisen työsuhde HSK:ssa on jatkunut yhtäjaksoisesti lähes 10 vuoden ajan, minkä
johdosta hänen työsuhdeturvansa on vahvempi kuin hovioikeuden ratkaisemassa
tapauksessa, jossa valmentajan työsuhde oli vain yhden vuoden mittainen.

Näillä perusteilla on syytä olettaa, että seuralle ei ole syntynyt oikeutta päättää Penttisen
työsuhdetta ennenaikaisesti kurinpitolautakunnan päätöksessä hänen syykseen luetun
käyttäytymisen perusteella.

Työsopimuksen päättämisperusteen vanhentuminen

Siinäkin tapauksessa, että työsuhteen päättämiskynnyksen katsottaisiin vastoin edellä
esitettyä ylittyneen, oikeus työsuhteen päättämiseen on joka tapauksessa jo lakannut
työsopimuslaissa olevien aikarajoitusten vuoksi.

Työnantajan tulee vedota työsuhteen päättämisperusteeseen joko 14 vuorokaudessa
(purkaminen) tai “kohtuullisessa ajassa” (irtisanominen) perusteen tultua työnantajan
tietoon. “Kohtuulliseksi ajaksi” katsotaan yleensä noin kaksi viikkoa. Taitoluisteluliiton
kurinpitolautakunnan päätöksen antamisesta on kulunut jo yli kuukausi. Seuran oikeus
vedota päätöksestä ilmenevään menettelyyn työsuhteen päättämisperusteena on siten io
rauennut.

Mahdollisuus antaa varoitus

Ainoaksi mahdolliseksi työoikeudelliseksi seuraamukseksi jäisi tällöin varoituksen antaminen
Penttiselle. Varoituksen antamisen tarkoituksena on työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaan
antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä, ennen kuin hänen työsuhteensa
voitaisiin päättää, jos moitittava käyttäytyminen jatkuu vielä varoituksen antamisen
jälkeenkin. Minulle annettujen tietojen mukaan Mirjami Penttinen on muuttanut itse
omatoimisesti toimintaansa ennen kuluvan luistelukauden alkua, eikä hänen toiminnassaan
ole ollut moitittavaa tämän luistelukauden aikana. Varoituksen antaminen ei tässä
tilanteessa enää vastaisi varoitukselle työsopimuslaissa määrättyä tarkoitusta.

Työsopimuslaissa ei ole säädetty aikarajaa varoituksen antamiselle. Oikeuskirjallisuudessa on
katsottu, että myös varoitus tulee antaa kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun moitittava
käyttäytyminen on ilmennyt. Myös mahdollisuus varoituksen antamiseen lienee tällä
perusteella jo rauennut.

Mirjami Penttisen työntekovelvoitteen palauttaminen

Kuten edellä on todettu, Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös ei liiton sääntöjen
mukaan estä Penttistä toimimasta valmentajana seuran harjoituksissa kilpailukiellon aikana.
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Kurinpitolautakunta on viitannut päätöksessään urheilun eettisten periaatteiden
määrittelyssä Suomen Olympiakomitean hyväksymään asiakirjaan “Urheiluyhteisön reilun
pelin ihanteet ja tavoitteet”. Asiakirjan kohdassa 4 “Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus” on
todettu seuraavasti:

“Rikoksiin ja rikkomuksiin suhtaudumme aina vakavasti. Uskomme kuitenkin
ihmiseen ja voimme antaa uuden mahdollisuuden.”

Lainatusta kohdasta ilmenee, että Helsingfors Skridskoklubb mahdollisesti itse rikkoisi
urheilun eettisiä periaatteita ja voisi itse joutua Taitoluisteluliiton kurinpitomenettelyn
kohteeksi, jos seura ei jossain vaiheessa “antaisi uutta mahdollisuutta”, eli palauttaisi
Penttisen työntekovelvoitetta ja ottaisi häntä takaisin ohjaamaan harjoituksia.

Sitä, milloin työntekovelvoitteen palauttaminen voisi tapahtua, on Taitoluisteluliiton
kurinpitolautakunnan päätöksen valossa mahdollista ajatella ainakin kolmella eri tavalla:

1) Työntekovelvoite palautetaan heti, koska kilpailukieltopäätös tai mikään muukaan normi
ei sitä estä, ja koska Penttisen valmentamien joukkueiden luistelijat ovat vedonneet
seuran hallitukseen valmentajansa pikaisen paluun puolesta.

2) Työntekovelvoite palautetaan vasta, kun Penttinen on kärsinyt kilpailukieltonsa
kokonaan loppuun saakka. Tällainen ratkaisu ei vastaisi Taitoluisteluliiton
kurinpitolautakunnan päätöksen edellä lainattua kohtaa, jonka mukaan kilpailukielto
rajoittaa Penttisen mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan vain “osittain”. Jos myös
Penttisen osallistuminen harjoituksiin kiellettäisiin koko kilpailukiellon ajan, Penttisen
ammatinharjoittaminen rajoittuisi tällöin koko kilpailukiellon ajan kokonaan eikä osittain,
mikä olisi vastoin kurinpitolautakunnan päätöksen perusteluja.

3) Työntekovelvoite palautetaan siinä vaiheessa, kun seuran joukkueet aloittavat
valmistautumisensa sellaisiin kilpailuihin, joissa Penttinen saa jälleen toimia
valmentajana myös kilpailuissa. Kilpailukielto estää Penttistä toimimasta valmentajana
kevään 2020 kilpailuissa. Sen sijaan kevään 2021 pääkilpailuissa Penttinen saa jälleen
toimia valmentajana, koska hänen kilpailukieltonsa on silloin jo päättynyt. Tällä
ajattelutavalla Penttisen työntekovelvoite palautettaisiin harjoitusten osalta silloin, kun
seuran joukkueet aloittavat valmistautumisensa kauden 2020-2021 kilpailuihin.

Säännöt tai Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös eivät tarkemmin määrittele sitä
ajankohtaa, jolloin Penttisen työntekovelvoite seuran harjoituksissa voidaan palauttaa. Tässä
tilanteessa ajankohdasta päättäminen jää Penttisen työnantajana toimivan seuran
hallituksen vapaan tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Arvioinnissa hallituksen tulee
yhdistyslain mukaisesti ottaa huomioon seuran etu, kuten seuran joukkueiden luistelijoiden
vetoama tarve saada päävalmentajansa takaisin harjoituksiin mutta myös asiasta
mahdollisesti aiheutuva julkisuus. Se, milloin työntekovelvoitteen palauttaminen voi
tapahtua, jää seuran hallituksen päätettäväksi seuran etu huomioon ottaen.
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Taitoluisteluliiton ja Helsingfors Skridskoklubbenin välisestä suhteesta

Suomen Taitoluisteluliitto on vastannut seuran valmentajiin kohdistuvan
kurinpitomenettelyn toteuttamisesta sillä tavoin kuin liiton säännöt edellyttävät. Liitto jatkaa
tätä menettelyä myös valituksen käsittelyssä urheilun oikeusturvalautakunnassa.

Taitoluisteluliitolla ei sen sijaan ole määräysvaltaa sen osalta, miten seura asiassa päättää
menetellä, kunhan seura omassa päätöksenteossaan ja käytännön toiminnassaan
kunnioittaa liiton kurinpitolautakunnan antamaa päätöstä. Käytännössä seuran tulee pitää
huoli siitä, että Penttinen ei kilpailukieltonsa aikana millään tavalla osallistu seuran
joukkueiden valmentamiseen kilpailujen yhteydessä.

Yksi yhdistystoiminna n johtavista periaatteista on perustuslailla turvattu yhdistysautonomia.
Jokaisella aatteellisella yhdistyksellä on vapaus tehdä itse omat päätöksensä niissä rajoissa,
jotka lainsäädäntö ja yhdistystä sitovat säännöt asettavat.

Helsingfors Skridskoklubbenin hallituksella on täysi vapaus itsenäisesti päättää Penttisen
työntekovelvollisuuden palauttamisen ajankohdasta edellä kerrotuissa puitteissa. Suomen
Taitoluisteluliitto voi puuttua seuran päätöksentekoon vain siinä tapauksessa, että seuran
päätös loukkaisi liiton sääntöjä. Muussa tapauksessa seuran päätöksentekoon puuttuminen
olisi yhdistysautonomian periaatteen vastaista.

Espoossa 2. maaliskuuta 2020

Olli Rauste
Varatuomari, Espoo


