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Teknisten toimihenkilöiden käytössäännöt
Hyväksytty SSuL:n hallituksessa 22.8.2018
1. TARKOITUS
1.1 Ylläpitää teknisten toimihenkilöiden toiminnan korkeinta laatutasoa Suomen Sulkapalloliiton
sanktioimissa kilpailuissa

2. SOVELLETTAVUUS
2.1 Tätä säännöstöä sovelletaan koskemaan kaikkia teknisiä toimihenkilöitä – ylituomareita,
tuomareita, syöttötuomareita, rajatuomareita, tuomariarvioijia, tuomarikoordinaattoreita,
rajatuomarikoordinaattoreita ja teknisiä delegaatteja – jotka osallistuvat ja toimivat Suomen
Sulkapalloliiton sanktioimissa kilpailuissa.

3. YLEISET MÄÄRÄYKSET – EETTINEN OHJEISTO (valmistumaisillaan)
3.1 Tämän säännöstön alaisten teknisten toimihenkilöiden edellytetään noudattavan Suomen
Sulkapalloliiton eettisen koodiston yleisiä määräyksiä sekä siinä määriteltyjä perusarvoja,
periaatteita ja käyttäytymissääntöjä.

4. ERITYISET KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖKSET
Teknisten toimihenkilöiden edellytetään noudattavan näissä käyttäytymissäännöissä määriteltyjä
erityisiä määräyksiä
4.1 Tulee olla rehellinen, johdonmukainen, objektiivinen, puolueeton ja kohtelias, kun pelin
sääntöjä pannaan täytäntöön.
4.2 Kunnioittaa kaikkien osallisten oikeuksia, asemaa ja arvoa riippumatta sukupuolesta,
taitotasosta tai kulttuuritaustasta.
4.3 Käyttää kohtuullisia toimenpiteitä pelaajien suojelemiseksi ja heidän hyvinvointinsa
turvaamiseksi varmistamalla, että kilpailut viedään läpi turvallisesti ja tasapuolisesti.
4.4 Tarjota johtajuutta, opastusta ja tukea osallistujille ja erityisesti muille teknisille
toimihenkilöille.
4.5 Pidättäytyä kollegoiden kykyjen ja arvon arvostelemisesta. Tarjota tukea ja opastusta toisille.
4.6 Esittää toimihenkilönä toimiminen positiivisella, ammattimaisella ja kunnioittavalla tavalla.
4.7 Pitää ajan tasalla sulkapallon pelisääntöjen, kilpailusääntöjen ja -määräysten, sekä niiden
kehityssuuntien ja sovellusperiaatteiden tuntemus.
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4.8 Olla urheilun roolimalli käyttäytymisellään, viestinnällään ja henkilökohtaisella esiintymisellään.
4.9 Pitää päällään määrättyä teknisen toimihenkilön vaatetusta aina, kun on työvuorossa
kilpailussa. Vapaavuoron aikana pitää asiallista vaatetusta.
4.10 Välttää vetäytymistä kilpailusta ilman pätevää syytä (vamma, sairaus tai hätätilanne), sen
jälkeen, kun toimiminen kilpailussa on hyväksytty.
4.11 Olla ajoissa, osallistua ja olla valmistautunut kaikkiin ohjeistustilaisuuksiin.
4.12 Esiintyä ammattilaisena ja ylläpitää aina ammattimainen työskentely-yhteys pelaajien,
joukkueenjohtajien, muiden teknisten toimihenkilöiden ja kilpailujen järjestäjien kanssa.
4.13 Ylläpitää selkeän rajan ystävyyden ja läheisten suhteiden välillä pelaajien kanssa. Tämä
tarkoittaa, että:
4.13.1 ei ryhdy minkäänlaisiin sopimattomiin suhteisiin pelaajien kanssa
4.13.2 ei veljeile pelaajien kanssa
4.13.3 ei pyydä nimikirjoituksia pelaajilta tai vaihda – t-paitoja tai pinssejä pelaajien
kanssa kyseisessä kisassa
4.14 Pidättäytyy antamasta tiedotusvälineiden tai sosiaalisen median välityksellä negatiivisia,
halventavia tai henkilökohtaisuuksiin meneviä kommentteja ja kommentteja, jotka saattavat
vihjata puolueellisuuteen tai kyseenalaistavat ammattimaisuuden tai rehellisyyden, jotka koskevat
kilpailujen toimihenkilöitä, teknisiä toimihenkilöitä, valmentajia, joukkueiden toimihenkilöitä tai
pelaajia. Noudattaa kaikkia teknisten toimihenkilöiden sosiaalisen median menettelytapojen
vaatimuksia.
4.15 Noudattaa käytössääntöjä, jotka koskevat vedonlyöntiä ja ottelumanipulaatiota
(Kilpailusäännöt 33).
4.16 Ei tee mitään toimenpidettä, joka edistää, helpottaa, on yhteydessä tai muuten tukee
käyttäytymistä tai toimintaa, joka rikkoo Suomen Sulkapalloliiton anti-doping määräyksiä
(Kilpailusäännöt 34).

5. OIKEUSPROSESSIT
5.1 Näiden sääntöjen väitettyjä rikkomuksia on tutkittava SSuL:n kurinpitosäännöissä esitettyjen
periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti.
5.2 Teknisten toimihenkilöiden on raportoitava tämän säännöstön ja eettisen ohjeiston
rikkomuksista ja tehtävä yhteistyötä ja avustettava täysimääräisesti rikkomusten tutkimuksissa.
5.3 Jos tekninen toimihenkilö on syyllistynyt mihin tahansa tämän säännöstön vastaiseen
toimintaan, hänen katsotaan rikkoneen tätä sääntöä. Sääntöjen rikkominen on perustana
kurinpidollisille toimille ja asianmukaisille rangaistuksille.
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5.4 Näiden sääntöjen väitetyt rikkomukset edellyttävät SSuL:n kurinpitosääntöjen määrittelemää
kurinpidollista kuulemismenettelyä.

