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1 Valitus sekä päätöksien purku- ja oikaisupyyntö 
 
Pyydämme Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitusta ja Suomen Voimanostoliitto ry:n kokousta 
purkamaan viipymättä Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset 5.12.2015 koskien 
klassillisen voimanoston Helsingin Aluemestaruuskilpailun (10.10.2015) vaaka-asiaa, koska: 
 

• 1.1 Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset ovat vastoin Suomen 
Voimanostoliitto ry:n hallituksen laatimaa toimintaohjetta ”ohje kansallisten kilpailujen 
järjestämiseksi”, joka on ollut voimassa 25.1.2015 alkaen ja joka ohje oli voimassa 
10.10.2015 järjestetyn Helsingin Aluemestaruuskilpailun aikana ja joka ohje on 
tietääksemme edelleen voimassa. 

 
• 1.2 Päätökset perustuvat Suomen lain ja asetusten vastaiseen menettelyyn vaakojen 

tarkkuuksien toteamisessa. 
 

• 1.3 Päätökset perustuvat päätöksen esitiedoissa ja perusteluissa oleviin virheellisiin tietoihin. 
 
Lisäksi vaadimme Suomen Voimanostoliitto ry:n ilmoittamaan puretuista päätöksistä päätöksen 
purkamispäivästä alkaen vähintään 9kk ajan kaikissa Suomen Voimanostoliitto ry:n julkaisuissa ja 
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallinnassa ja/tai päivittämissä sähköisissä medioissa (internet sivut, 
Facebook sivut, yms.). Sähköisissä medioissa purkupäätös tulee julkaista erillisenä tiedotteena 
ajankohtaista osiossa ja päätökset osioissa. Lisäksi purkupäätös tulee julkaista edellä mainituissa 
sähköisissä medioissa liitettynä jo julkaistujen kurinpitopäätöksien välittömässä läheisyydessä niin 
kauan kuin edellä mainitut kurinpitopäätökset ovat talletettuna sähköisiin medioihin. 
 
 

2 Perustelut kohtaan 1.1 
 
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätös on vastoin Suomen Voimanostoliitto ry:n 
hallituksen laatimaa toimintaohjetta ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi”, joka on ollut 
voimassa 25.1.2015 alkaen ja joka ohje oli voimassa 10.10.2015 järjestetyn Helsingin 
Aluemestaruuskilpailun aikana ja joka ohje on tietääksemme edelleen voimassa. Suomen 
Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset on purettava, koska: 
 

• 2.1 Suomen Voimanostoliitto ry:n on laatimassaan toimintaohjeessa ”ohje kansallisten 
kilpailujen järjestämiseksi” määritellyt mm poikkeukset voimanoston niihin teknisiin 
sääntöihin, joissa kansallisissa kilpailuissa voidaan poiketa IPF:n kilpailusäännöistä tai joita ei 
ole säännelty niissä. Ohjeessa määritellään mm vaakaan liittyviä ohjeita sekä esimerkiksi 
tuomarien pukeutumiseen liittyviä ohjeita, mutta ei esimerkiksi jalkakyykyn, 
penkkipunnerruksen ja maastanoston suoritussääntöihin liittyviä asioita. Tällöin: 

• 2.1.1 ohjetta tulee lukea ja tulkita sen mukaan, mitä ohjeessa tosiasiassa lukee eli 
esimerkiksi vaakaan liittyvät ohjeet sekä esimerkiksi tuomarien pukeutumiseen liittyvät 
ohjeet luetaan ohjeesta ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi”  

• 2.1.2 koska ohjeessa ei ole esimerkiksi jalkakyykyn, penkkipunnerruksen ja 
maastanoston suoritussääntöihin liittyviä ohjeita, niin niiltä osin tulee noudattaa 
voimassa olevia IPF:n teknisiä sääntöjä. Tämä on kilpailun järjestäjille täysin selvää. 

• 2.1.3 täysin kestämätöntä ja hyväksymätöntä on Suomen Voimanostoliitto ry:n 
hallituksen päätöksen perustelu, jonka mukaan vaa’an osalta olisi muka pitänyt seurata 
jotain kohtaa IPF:n kolmen lauseen mittaisesta vaakaan liittyvästä säännöstä. Siksi ei 
ole mitenkään hyväksyttävissä, että Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus voisi poimia 
IPF:n säännöistä satunnaisesti lisäkohtia, joita kilpailun järjestäjien muka olisi pitänyt 
noudattaa.  
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• 2.1.4 jos ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” ohje on joiltakin osin epäselvä 

tai tulkinnan varainen, niin on täysin kestämätöntä ja voimanostourheilun 
perusperiaatteisiin kuuluvan reilun pelin vastaista, että Suomen Voimanostoliitto ry:n 
hallitus tulkitsee 10.10.2015 voimassa olevaa ohjetta kilpailun järjestäjien kannalta 
epäedullisesti.  

• 2.1.5 pelkästään kohtien 2.1.1 - 2.1.4 perusteella Suomen Voimanostoliitto ry:n 
hallituksen 5.12.2015 päätökset tulee purkaa ja tehdä virheellisten päätösten oikaisut 
kappaleessa 1 mainituilla tavoilla. 

 
• 2.2 Suomen Voimanostoliitto ry:n on laatimassaan toimintaohjeessa ”ohje kansallisten 

kilpailujen järjestämiseksi” yrittänyt määritellä IPF:n teknisiä sääntöjä tarkemmin mm vaa’an 
tarkkuuteen liittyviä teknisiä vaatimuksia. Valitettavasti näyttää vahvasti siltä, että Suomen 
Voimanostoliitto ry:n hallitus ei ole käyttänyt punnitusalan asiantuntijoita laatiessaan 
ohjeeseensa vaa'an teknisiä vaatimuksia. Tällöin vaa’an teknisten vaatimusten määrittely ei 
ole onnistunut, jolloin täsmällisesti ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” ohjeen 
mukaisia vaakoja ei ole markkinoilla yleisessä myynnissä.  

• Jos esimerkiksi kuljetusväline määriteltäisiin samalla tavalla, niin kyseessä olisi 
esimerkiksi laite, jossa on henkilöauton etupää ja traktorin takapää. Tällaisiakaan 
laitteita ei ole markkinoilla yleisessä myynnissä. 

 
• 2.3 Lisäksi on syytä korostaa, että Suomen Voimanostoliitto ry:n ”ohje kansallisten 

kilpailujen järjestämiseksi” ohjeessa ei mainita mitään määräyksiä vaa’an tarkastamisesta, 
vaa’an tarkkuusluokasta, vaa’an vakauksesta eikä vaa’an kalibrointitarkastuksesta. Tällöin: 

• 2.3.1 ohjetta tulee lukea ja tulkita sen mukaan, mitä ohjeessa tosiasiassa lukee eli  
kansallisen kilpailun kilpailuvaa’an ei välttämättä tarvitse olla esimerkiksi 
vakauskelpoinen OIML tarkkuusluokan mukaisesti vaattu vaaka.  

• 2.3.2 ei ole merkitystä sillä, onko vakauskelpoisen OIML tarkkuusluokan vaa’assa 
voimassa oleva vakausleima vai eikö ole. 

• 2.3.3 ei ole myöskään merkitystä sillä, milloin ”ei vakauskelpoinen” vaaka on 
kalibrointitarkastettu.  

 
 

3 Perustelut kohtaan 1.2 

3.1 Vakauskelpoiset OIML tarkkuusluokan (ylemmän tarkkuuden) vaa’at 

 
Klassisen voimanoston 25. Helsingin aluemestaruuskilpailun 10.10.2015 punnituksessa käytetty 
Kontulan kuntokellarin vaaka on suomalaisen Solotop Oy Finlandin valmistama henkilövaaka 
tyyppiä DPS-951. Edellä mainittu vaaka on henkilövaa’aksi tyyppihyväksytty kansainvälisen OIML 
III tarkkuusluokan mukainen moniaskelvaaka kahdella eri vakausaskelarvolla 50g ja 100g. Vaa’an 
kapasiteetti on 150kg pienemmällä vakausaskelarvolla ja 200kg suuremmalla vakausaskelarvolla.  
 
Kohdissa 2.2 ja 2.3 olemme todenneet, että Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen laatimassa 
toimintaohjeessa ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” vaa’an ohjeistus on puutteellinen ja 
epätäsmällinen, mutta tästä huolimatta voidaan todeta, että klassisen voimanoston 25. Helsingin 
aluemestaruuskilpailun 10.10.2015 punnituksessa käytetty Kontulan kuntokellarin OIML III 
tarkkuusluokan mukainen kilpailuvaaka täyttää kaikilta ominaisuuksiltaan Suomen Voimanostoliitto 
ry:n hallituksen ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” ohjeen vaatimukset. 
 
Vakauskelpoisia OIML tarkkuusluokan tyyppihyväksyttyjä (ylemmän tarkkuuden) vaakoja voidaan 
vaattuina käyttää kaupalliseen punnitukseen lain ja asetusten mukaisiin tehtäviin tai vaakoja 
voidaan käyttää ilman vakausta ei kaupalliseen punnitukseen, kuten esimerkiksi henkilön 
punnitukseen silloin, kun henkilöltä ei peritä rahaa vaa’an näyttämän painon perusteella.  
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Vaattuja OIML III (kaupallisen punnituksen) tarkkuusluokan punnituskapasiteetin vaakoja 
käytetään esimerkiksi päivittäistavarakaupassa liha-, hedelmä- yms vaakoina, jolloin kauppias 
veloittaa asiakasta tuotteen painon mukaan. Vakaus on Suomessa voimassa kolme vuotta. 
 
Suomen säädöskokoelman Valtioneuvoston asetus 400/2012 ei-automaattisista vaaoista (annettu 
Helsingissä 28.6.2012) määrää mm alla olevan listan mukaisista asioista: 
 

• 3.1.1 Asetus määrittää esimerkiksi kansainvälisen OIML III tarkkuusluokan moniaskelvaaoille 
sallitut vakausaskelarvot, vakausaskelmäärät, pienimmät käyttökuormat sekä suurimmat 
sallitut virheet vakaustilanteessa ja käyttötilanteessa.  

• 3.1.2 Vakausviranomaisen vakaamia tarkkuusluokkien OIML II suuritarkkuusvaakoja tai 
OIML III keskitarkkuusvaakoja on edellä mainitun asetuksen mukaan käytettävä mm 
pakkaavassa teollisuudessa. 

• 3.1.3 Vaattuja tarkkuusluokkien OIML I erikoistarkkuusvaakoja tai OIML II 
suuritarkkuusvaakoja on edellä mainitun asetuksen mukaan käytettävä mm jalometallien ja 
jalokivien kaupassa. 

 
Kansainvälisen OIML tarkkuusluokan vaa’at ovat hyväksyttyjä 126:ssa OIML jäsenvaltiossa, joihin 
kuuluvat mm kaikki G20 maat, EU ja BRICS maat. OIML jäsenvaltiot kattavat 86% maapallon 
väestöstä sekä 96% maapallon taloudesta. 
 
Suomen vakauslain säädösten mukaan toisella vaa’alla ei saa koskaan virittää, tarkastaa tai vaata 
toista vaakaa, vaan kaikki vaa’at on aina viritettävä ja vaattava valtuutetun tarkastuslaitoksen 
tarkastamilla ja hyväksymillä punnuksilla. Tällöin: 
 

• 3.1.4 Team365:n edustajien omalla vaa’allaan tekemät Kontulan kuntokellarin OIML III 
tarkkuusluokan vaa’an punnitustulosten tarkkuuksien testit ja tarkastukset ovat täysin 
arvottomia ja pätemättömiä eritoten, jos edes yritetään etsiä 100-200 gramman virheitä.  

• 3.1.4.1 Jari Tähtisen Team365:n vaaka ei ole virheetön referenssivaaka, jolla voitaisiin 
tarkastaa kaikki Etelä-Suomen vaa’at, koska vaakojen tarkkuutta tarkastettaessa pitää 
käyttää valtuutetun tarkastuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä punnuksia sekä 
lisäksi pitää olla pätevyys ja toimivalta vaa’an tarkastamiseen.  

• 3.1.4 2 Jari Tähtisen Team365:n toimittamien valokuvien henkilöt eivät ole Suomen 
vakauslakien säädösten mukaisia tarkastettuja ja hyväksyttyjä referenssipunnuksia, 
joilla kaikki Etelä-Suomen vaa’at voitaisiin tarkastaa, koska vaakojen tarkkuutta 
tarkastettaessa pitää käyttää valtuutetun tarkastuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä 
punnuksia sekä lisäksi pitää olla pätevyys ja toimivalta vaa’an tarkastamiseen. 

• 3.4.1.3 Sitä paitsi Suomen Voimanostoliiton selvityspyynnössä ja päätöksen liitteenä 
olevissa valokuvissa mainitut mittaustulokset mahtuvat OIML III vaakojen vakauslaissa 
säädettyjen kaupallisen punnituksen sallittujen käyttövirherajojen sisään, joka alle 
100kg:n painolla on 200 grammaa ja yli 100kg:n painolla 300 grammaa. Valokuvienkin 
perusteella molempien vaakojen punnitustulokset ovat OIML III tyyppihyväksyttyjen 
vaakojen sallittujen käyttövirherajojen sisällä.  

 
 
Kappaleen 3.1 selvitysten perusteella Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset 
perustuvat Suomen lain ja asetusten vastaiseen menettelyyn vaakojen tarkkuuksien toteamisessa, 
joten Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen 5.12.2015 päätökset tulee purkaa ja tehdä 
virheellisten päätösten oikaisut kappaleessa 1 mainituilla tavoilla. 
 
 

3.2 Ei vakauskelpoiset, mutta kalibrointikelpoiset (alemman tarkkuuden) vaa’at 

 
Ei vakauskelpoisia tyyppihyväksymättömiä, mutta kalibrointikelpoisia (alemman tarkkuuden) 
vaakoja ei saa käyttää kaupalliseen punnitukseen. Kalibrointikelpoiset vaa’at soveltuvat esimerkiksi 
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prosessin ohjaukseen tarkoitettuun (vähemmän tarkkaan) punnitukseen, kuten esimerkiksi oikean 
kappalelukumäärän mittaukseen. 
 
Inspecta Oy:stä (entinen Teknillinen Tarkastuslaitos) saatujen tietojen mukaan ei vakauskelpoisille 
tyyppihyväksymättömille vaaoille voidaan tehdä kalibrointitarkastus. Kalibrointitarkastus ei vastaa 
vakausta, koska vaa'an kalibrointitarkastuksessa ei ole olemassa varsinaisia virherajoja eli 
hylkyrajoja, joihin vaa’an tarkkuutta verrattaisiin.  
 
Täysin toisenlainen tilanne on kappaleessa 3.1 selostettujen ja klassisen voimanoston 25. Helsingin 
aluemestaruuskilpailun 10.10.2015 punnituksessa käytetyn Kontulan kuntokellarin vaa'an 
kaltaisten tyyppihyväksyttyjen (ylemmän tarkkuuden) OIML vaakojen osalta, joissa jo tehtaalla 
tehdyssä ensivakauksessa sekä uusintavakauksissa ovat voimassa Suomen vakauslain ja asetusten 
määräämät ylös ja alas kuormaustestit sekä OIML vaakojen tarkkuuksien virherajat eli hylkyrajat. 
 
Inspecta Oy:n mukaan vaa’an kalibroinnissa vain mitataan ja annetaan todistus siitä, mitä vaaka 
mittaushetkellä näyttää ja mikä on vaa'an epävarmuus. Toisin sanoen punnitusvirheen suuruudella 
ei ole merkitystä. Samoin on selvää, että vaa’an näyttötaulun näyttämä ei ole sama kuin vaa’an 
punnitustarkkuus.  
 
Inspecta Oy:n mukaan annettu vaa’an kalibrointitodistus ei sisällä mitään voimassaoloaikaa. Tällöin 
kalibrointitodistus on voimassa vain mittaushetken ajan, joten kalibrointitarkastettu vaaka ei voi 
olla IPF:n säännöt täyttävä vaaka, koska kalibrointitodistus ei voi olla voimassa vähintään vuoden 
ajan kilpailupäivästä lukien, jonka IPF:n sääntö edellyttää kohdassa ”Equipment and specifications, 
Scales”. 
 
 

3.3 Suomen Voimanostoliitto ry:n vaa'an tarkkuus ja kelpoisuus  

 
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen käytössä ja ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” 
ohjeessakin mainittu liiton vaaka oli käytössä mm nuorten klassillisen voimanoston 
Suomenmestaruuskilpailun punnituksessa Kankaanpäässä 29.11.2015.  
 
Nostajien kehonpainot on merkitty kilpailupöytäkirjoihin 10 gramman tarkkuudella. Herää kysymys, 
miten tämä on mahdollista, koska tällaiseen punnitustarkkuuteen pääseminen vaatisi Inspecta 
Oy:n mukaan OIML II mukaisen suuritarkkuusvaa'an käyttöä. Tietojemme mukaan OIML II 
tarkkuusluokan mukaisia 200kg:n kapasiteetin henkilövaakoja ei ole markkinoilla lainkaan 
myynnissä. 
 
Nuorten klassillisen voimanoston Suomenmestaruuskilpailun punnituksessa Kankaanpäässä 
29.11.2015 käytetty vaaka oli Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen toimittama liiton vaaka, 
joka ei ollut OIML II suuritarkkuusvaaka, vaan (alemman tarkkuuden) kalibrointitarkastettu vaaka, 
jonka valmistaja ja tyyppimerkintätiedot ovat: 

• valmistaja: Scandinavian Scale Company 
• malli: mod KW6200 
• kapasiteetti: kap. 200kg 
• kalibrointi: kal.vikt 50kg 
• sarjanumero: snr 5919023047 
• yhteystiedot: www.scandscale.com  

 
 
Miten Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen 5.12.2015 päättämät kurinpitopäätökset ovat 
perusteltavissa kansallisen klassisen voimanoston 25. Helsingin aluemestaruuskilpailun 10.10.2015 
kilpailun järjestäjille pelkästään ilman voimassaolevaa vakausleimaa olevan OIML III 
tarkkuusluokan vaa'an käytöstä? Kun toisaalta Suomenmestaruuskilpailussa käytetään vain 
(alemman tarkkuuden) omaavaa kalibrointitarkastettua liiton vaakaa. 
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4 Perustelut kohtaan 1.3 
 
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset perustuvat päätöksen esitiedoissa ja 
perusteluissa oleviin virheellisiin tietoihin. Ohessa alla on listaa virheellisistä tiedoista: 
 

• esitieto neljäs kappale: "10 gramman askelvälillä painon ilmoittava vaaka" 
• IPF:n teknisten sääntöjen vaakaa koskevassa sääntökohdassa ei ole lainkaan yllä 

olevaa lainausmerkeissä olevaa tekstiä 
• kohta perustelut ja sovelletut säännöt: "Liiton ohjeesta, jolla on annettu osittaisia, mutta ei 

täydellistä vapautusta olla noudattamatta Kansainvälisen voimanostoliitto IPF:n 
kilpailusääntöjä, on tiedotettu asianmukaisesti liiton kotisivuilla, joten niiden olisi pitänyt olla 
kilpailunjärjestäjien tiedossa" 

• Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen laatima toimintaohje ”ohje kansallisten 
kilpailujen järjestämiseksi” on merkittävä voimanoston kilpailutoimintaan liittyvä ohje. 
Jos näin merkittävää ohjetta pitää muuttaa kesken kalenterivuoden, niin ohjeesta pitää 
ehdottomasti tehdä uusi versio ja uusi versio ohjeesta pitää tallettaa Suomen 
Voimanostoliitto ry:n internetsivuille sekä lisäksi uuden ohjeen ilmestymisestä pitää 
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen tiedottaa jäsenseuroja. Siksi mahdollisesti 
jonnekin internetsivujen piilopaikkaan kätketyn poikkeus- tai lisäohjeen noudattaminen 
ei voi olla jäsenseuroja sitova, jos edes sellaista mistään löytyykään. Ja vaikka 
löytyisikin, niin silloin muutettu versio ”ohje kansallisten kilpailujen järjestämiseksi” 
ohjeesta olisi pitänyt olla 10.10.2015 julkaistuna vähintään liiton internetsivuilla. 
Suomen Voimanostoliitto ry:n internetsivulla on edelleen 25.1.2015 voimaan tullut 
ohje, joka on siis sellaisenaan toistaiseksi voimassa tälläkin hetkellä. 

 
 

5 Voimanostourheilua edistävä toiminta 
 
Jätämme kokonaan Suomen Voimanostoliitto ry:n jäsenseurojen arviotavaksi ja päätettäväksi, 
ovatko edellä mainitut Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen tekemät kurinpitopäätökset ja 
tämän kaltainen hallituksen toiminta esimerkiksi vaaka asioissa ylipäätään voimanostourheilun ja 
Suomen Voimanostoliitto ry:n toimintasääntöjen 2.a. mukaista voimanostotoimintaa edistävää 
toimintaa. 
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