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Olli Rauste

• 27 vuoden kokemus urheiluoikeudesta
• Court of Arbitration for Sport (CAS) jäsen 1995-
• Salt Lake Cityn talviolympiakisat välimies 2002
• Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen 2004-2011
• Jyväskylän yliopisto urheiluoikeuden kurssin opettaja 1996-
• Kaksi kirjaa Urheiluoikeus (1997), Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt 

(2017)
• Salibandyliigan kurinpitoryhmän puheenjohtaja 2006-
• Varatuomari, OTK (Helsingin yliopisto), Master of Laws (University of 

Pennsylvania), KTK (Aalto-yliopisto)
• SOK:n yrityslakimies 2001-



Käytettävissä ollut aineisto

• Taitoluisteluliiton kurinpitovalokunnan päätös 17.1.2020 
(anonymisoitu versio)

• Taitoluisteluliiton ja HSK:n säännöt, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntöä
• HSK:n hallitukselta saatu taustainformaatio



Arvio kurinpitolautakunnan päätöksestä

• Asia käsitelty erittäin huolellisesti (38 kuultavaa henkilöä, yli 50 
kirjallista todistetta)

• Päätös pääosin hyvin kirjoitettu ja perusteltu (30 sivua)
• Päätöksessä on joitakin juridisia asiavirheitä, mm. näyttökynnys on 

määritelty väärin



Kurinpitolautakunnan määräämä seuraamus

• Mirjami Penttiselle 12 kuukauden kilpailukielto 17.1.2021 asti
• Kilpailukielto kieltää osallistumisen valmennustoimintaan millään 

tavalla virallisissa kilpailuissa
• Kilpailukielto ei Taitoluisteluliiton sääntöjen mukaan estä muuta 

urheilutoimintaa, esimerkiksi koreografioiden suunnittelua tai 
harjoitusten vetämistä



Kurinpitolautakunnan määräämä seuraamus

• Ote päätöksestä:
• ”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 18 §:n 
vastainen ja kohtuuton.”

• Olli Rausteen tulkinta:
• Kurinpitolautakunta on lähtenyt kilpailukiellon pituutta arvioidessaan siitä, 

että Penttinen jatkaa valmentamista harjoituksissa kilpailukiellon aikana, 
koska lautakunta puhuu vain ”osittaisesta” elinkeinotoiminnan harjoittamisen 
rajoittamisesta

• Jos olisi tarkoitettu, että Penttinen ei saa kilpailukiellon aikana osallistua 
myöskään harjoituksiin, silloin elinkeinotoiminta olisi estetty kokonaan eikä 
osittain



Mirjami Penttisen asema HSK:ssa

• Penttinen ei ole HSK:n jäsen > yhdistysoikeudelliset toimenpiteet 
(esimerkiksi HSK:n jäsenyydestä erottaminen) eivät tule kyseeseen

• Penttinen on HSK:n työntekijä, jonka toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2010

• Penttiselle ei ole annettu työsuhteen aikana varoitusta
• HSK:n hallitus on vapauttanut Penttisen työntekovelvoitteestaan 

toistaiseksi kurinpitolautakunnan päätöksen johdosta



Työsopimuslain määräykset työsuhteen 
päättämisestä
• Työsopimuslain 8 luku 1 §:

• ”Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai 
työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta 
syystä.” 

• Työsopimuslain 7 luku 1 §:
• ”Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain 

asiallisesta ja painavasta syystä.”
• ”Työntekijästä johtuvana asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena 

voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.”



Hovioikeuden ennakkopäätös valmentajan 
työsuhteen päättämisestä (HelsHO S96/1029)
• Ykkösdivisioonatason jalkapallojoukkue FC Kontu oli tehnyt 

valmentajan kanssa yhden vuoden mittaisen määräaikaisen 
työsopimuksen. Valmentaja oli käyttäytynyt valmennettavinaan olevia 
joukkueen jäseniä kohtaan epäasiallisesti muiden muassa huutamalla 
heille ja käyttämällä sopimatonta kieltä. 17 pelaajaa teki seuralle 
kirjelmän, jossa syyttivät valmentajaa ”ihmisarvoa alentavasta 
kohtelusta”.

• 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. 



Johtopäätös työsuhteen päättämisestä

• Mirjami Penttisen työsuhde HSK:ssa on jatkunut yhtäjaksoisesti noin 
10 vuotta, hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa oli kyse yhden 
vuoden työsopimuksesta > Penttisen työsuhdeturva on vahvempi kuin 
hovioikeuden tapauksessa olleen valmentajan

• Hovioikeuden mukaan valmentajan epäasiallinen käytös ei riittänyt 
perusteeksi päättää valmentajan työsopimusta

• > HSK:lla ei ole laillista perustetta päättää Penttisen työsuhdetta



Suomen Olympiakomitean ”Urheiluyhteisön 
reilun pelin ihanteet ja tavoitteet:
• Kohta 4 ”Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus”:

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

• HSK rikkoisi urheilun eettisiä periaatteita, mikäli seura ei ottaisi 
Mirjami Penttistä takaisin valmennustyöhön



Penttisen paluun ajankohta

• HSK:n hallituksella on yksinomainen valta päättää, milloin seura 
palauttaa Penttisen työntekovelvoitteen harjoitusten osalta 

• Suomen Taitoluisteluliitto ei voi yhdistysautonomian periaatteen 
vuoksi ”sanella” HSK:lle ehtoja Penttisen paluusta

• HSK:n hallituksen tulee yhdistyslain mukaan tehdä päätöksensä siltä 
pohjalta, minkä hallitus katsoo parhaiten palvelevan seuran etua:

• Luistelijoiden vetoomus saada Penttinen takaisin harjoituksiin
• Julkisuus
• Muut seikat


