
 

SUL tuomarineuvostojen ja muiden nimettyjen toimijoiden eettinen koodisto 

Tämän koodiston tarkoituksena on kirjata näkyville ne arvot, joita SUL tehtäviin nimettyjen toimijoiden on 

noudatettava tehtävässään. Lyhyesti kyse on puolueettomana asiantuntijana toimimisesta, jolloin 

mahdolliset eri sidonnaisuudet eivät voi vaikuttaa päätöksentekoon. 

 

1. SUL nimeämät tuomarineuvostot ja muut nimetyt toimijat työskentelevät SUL alaisuudessa 

yleisurheilun hyväksi. Päätöksiä tehdessään nimettyihin kilpailuihin liittyen, he toimivat ilman 

henkilökohtaista tai taloudellista intressiä. 

2. Kaikki SUL nimeämät toimijat työskentelevät roolissaan rehellisesti, läpinäkyvästi ja itsenäisesti 

vapaana kaikista ulkoisista vaikutuksista, jotka saattaisivat vaikuttaa lojaalisuuteen SUL 

toimintatapoja ja määräyksiä kohtaan. 

3. Kaikki SUL nimeämät toimijat ovat vastuussa salassapitovelvollisuudesta saadessaan joko kilpailun 

valmistavassa vaiheessa tai kilpailun aikana haltuunsa henkilöihin, tuloksiin, talouteen tai muuhun 

kilpailun kulkuun tai järjestelyihin liittyvää tietoa.   

4. Jokaisen SUL nimeämän toimijan tulee välttää tilanteita, joissa ilmenee eturistiriita ja myös tuoda 

esiin, jos mahdollisia eturistiriitoja ilmenee. 

a. Eturistiriita voi olla suora tai epäsuora, henkilökohtainen, taloudellinen tai muuten liittyä SUL 

nimeämän henkilön toimintaan. Tähän voi liittyä myös kolmannen osapuolen eturistiriita, kuten 

sukulainen, perheenjäsen tai muuten perheeseen liittyvä tilanne.  

b. Muita esimerkkejä voivat olla tilanteet, joissa nimetty henkilö on työntekijänä, 

sopimussuhteessa, osakkeenomistajana, osakkaana tai muussa suhteessa SUL toimittajiin, 

sponsoreihin, mediaan tai muihin tahoihin sekä organisaatioihin mistä voi aiheutua 

eturistiriitaa SUL kohtaan. 

5. Mikäli SUL nimeämän toimijalla on rooli myös SUL jäsenseurassa, ei tämä seikka voi vaikuttaa tai 

näkyä henkilöiden toiminnassa eikä siitä voi aiheutua eturistiriitatilanteita. Nimetyn toimijan on 

pystyttävä toimimaan neutraalisti kaikissa päätöstilanteissa ja siten ei ole välttämätöntä jäävätä 

itseään ellei koe sitä henkilökohtaisesti välttämättömäksi ratkaisuksi. 

6. SUL nimetyn toimijan on tunnistettava ja kerrottava avoimesti kaikki mahdolliset tilanteet, missä 

saattaa syntyä eturistiriitatilanne. Nämä on käytävä läpi sen SUL edustajan kanssa, joka on nimetty 

vastaamaan kyseisestä kilpailusta. 

7. SUL nimettyjen toimijoiden on tehtävissään noudatettava normaaleja hyviä käytöstapoja sekä 

pidättäydyttävä päihteiden ja muiden vastaavien aineiden käytöstä kilpailupaikalla ja työtehtävissä 

ei myöskään pidä olla minkään päihteen vaikutuksen alaisena.  
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