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• Salibandyliiton kurinpidon tehtävä on erotuomarien työtä täydentäen varmistaa 
pelaamisen turvallisuus ja kilpailutoiminnan reilu peli.

• Vies:ntäsuunnitelmaan on lista;u ensin kurinpidon perus:edot, tämän 
vies:ntäsuunnitelman tavoi;eet sekä kurinpitoelimet. Näiden jälkeen suunnitelmassa 

käydään vies:nnän näkökulmasta läpi kaikki kurinpitoprosessit sekä kurinpidon eri 

vaiheesta seuraavat vies:ntätoimet.

• Tämän vies:ntäsuunnitelman tavoi;eena on lisätä :etoisuu;a sekä avoimuu;a 

Salibandyliiton kurinpitoelimien toiminnasta ja päätöksistä. Samalla lajin painoarvo, 
vaiku;avuus ja näkyvyys lisääntyvät.

1 Perustiedot / tavoitteet



2 Kurinpitoelimet
Pääsarjojen sarjavastaava: Jani Holopainen 

SSBL Salibandy Oy:n (F-liigan) toimitusjohtaja: Kimmo Nurminen

Salibandyliiton toiminnanjohtaja: Pekka Ilmivalta

Videotuomari: Rainer Ehro

Pääsarjojen kurinpitäjä: Jussi Wahe

Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR): Olli Rauste (pj), 

Veli Halonen, Mika Hilska (jäsen/sihteeri)

Valituslautakunta: Rii;a Hellgren, Mikko Kohtala, Markus Neimo, 

Jari Oksanen, Henrik Zilliacus



3 Huomio kanavista
• F-liigan miesten ja naisten kaikki kurinpitotapaukset ja –toimet vies:tään F-

liigan kanavissa (verkkosivut & some).

• Miesten Divarin kaikki kurinpitotapaukset ja –toimet vies:tään Salibandyliiton 

kanavissa (verkkosivut & some).



PerusDeto prosessista: Vastalause on vaa:mus o;elutuloksen mitätöimiseksi tai muu;amiseksi sellaisen 
o;elussa tai o;eluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeu;a koskevasta rikkomuksesta ja 

sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on vaiku;anut tai saa;anut 

vaiku;aa o;eluun ja sen lopputulokseen.

Vastalause on merki;ävä o;elupöytäkirjaan 15 minuu:n kuluessa o;elun pää;ymisestä, 

olosuhdeasiassa ennen o;elua. Ko:joukkue ilmoi;aa asiasta sarjavastaavalle teks:vies:llä 30 minuu:n 
kuluessa o;elun pää;ymisestä. Vastalause pitää toimi;aa sarjajärjestäjälle seuraavaan aamuun klo 10 

mennessä vastalausemaksu 170 € makse;una.

ViesDntätoimet: Uu:nen verkkosivustoille sekä postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille. Näissä kerrotaan 

kerrotaan lyhyes:, e;ä joukkue X on tehnyt vastalauseen o;elusta X–X                   viitaten 

:lanteeseen/tapahtumaan X. 

4 Vastalause



PerusDeto prosessista: Sarjavastaava pyytää käsi;elyä varten vas:neet o;eluun osallistuneilta 
joukkueilta, erotuomareilta sekä o;eluvalvojalta. Vastalauseen käsi;elee Kilpailu- ja 

kurinpitoryhmä paitsi edustusoikeusasiassa sarjavastaava.

ViesDntätoimet: Jos vastalause hylätään, julkaistaan :eto lyhyiden perusteluiden kera Twi;er- ja 

Facebook-sivuille. Jos vastalause hyväksytään, julkaistaan asiasta perusteluiden kera uu:nen 

verkkosivuille sekä tehdään somejaot Twi;er- ja Facebook-sivuille. Jos :lanteeseen lii;yy video, 
myös se julkaistaan päätöksen yhteydessä YouTube-kanavalla ja video upotetaan verkkosivujen 

uu:seen. Jos vastalause hyväksytään, tehdään siitä myös media:edote.

5 Vastalauseen käsittely / päätös



PerusDeto prosessista: Pääsarjoissa ei enää erotella, onko kyseessä PR1, PR2 tai PR3. Kaikki 
pelirangaistukset etenevät kurinpitoelimen arvioitaviksi sen osalta, onko peruste;a 

lisäseuraamuksille.

Kun o;elussa on määrä;y pelirangaistus, ko:joukkue ilmoi;aa asiasta teks:vies:llä 

sarjavastaavalle 30 minuu:n kuluessa o;elun pää;ymisestä.

ViesDntätoimet: Vies:tään mahdollisimman pian o;elun jälkeen Facebook- ja Twi;er-

:leillä, e;ä pelaaja X on saanut o;elussa X–X PR:n ja tapaus siirtyy automaa`ses: 

kurinpitoelimen käsiteltäväksi. Tieto pelirangaistuksesta vies:nnälle tulee sarjavastaavilta 
(jotka ovat saaneet varmistetun :edon seuroilta). 

6 Pelirangaistus



PerusDedot prosessista: Jokainen pelirangaistus etenee automaa`ses: videotuomarin 
käsiteltäväksi. Jos videotuomarin mielestä :lanteessa on rii;ävät perusteet, niin se etenee 

kurinpitäjän käsiteltäväksi. 

ViesDntätoimet: Postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille, joissa kerrotaan videotuomarin 

päätös, e;ä tapaus X etenee tai ei etene kurinpitäjän käsiteltäväksi.

7 Videotuomarin päätös
pelirangaistuksesta



PerusDedot prosesseista: Joukkue, erotuomari tai o;eluvalvoja voi tehdä o;elustaan 
rikkomusilmoituksen halutessaan jonkin asian kurinpitoelimen käsi;elyyn. O;eluvalvoja voi 

tehdä ilmoituksen rikkomuksesta, jos :lanteesta ei ole videotallenne;a tai jos rikkomus 

kohdistuu o;eluvalvojaan. Se on tehtävä viimeistään o;elun jälkeisenä päivänä 
runkosarjassa klo 16 ja pudotuspeleissä klo 10 mennessä siihen osoitetulla lomakkeella. 

Joukkueen tulee maksaa käsi;elymaksu 300 € viimeistään o;elun jälkeisenä päivänä, ja 

tosite maksamisesta on asian käsi;elyn edellytys. KilpS 68§ mukaan sille, jolle on määrä;y 
rangaistus tai rikkomusta koskevan ilmoituksen tekijällä on oikeus tehdä muutoksenhaku 

asiaa koskevasta päätöksestä.

ViesDntätoimet: Postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille, joissa kerrotaan, e;ä taho X on 

tehnyt X–X o;elusta rikkomusilmoituksen sekä :lanteeseen X viitaten.

8 Ilmoitus rikkomuksesta pääsarjoissa

https://link.webropolsurveys.com/S/1AEC050569E7D0D2


PerusDedot prosessista: Joukkueet ja o;eluvalvoja voivat tehdä videotutkintapyynnön. 

Videotutkintapyyntö videoineen ja kirjallisine rapor;eineen on toimite;ava siihen osoitetulla 

lomakkeella viimeistään o;elun jälkeisenä päivä klo 16, pudotuspeleissä klo 10. Joukkueen tulee maksaa 
pyynnöstä viimeistään o;elun jälkeisenä päivänä 100 € maksu, joka palautetaan, jos asia etenee 

kurinpitokäsi;elyyn. Mikäli videotutkintapyyntö ei etene kurinpitokäsi;elyyn, ei joukkueilla ja/tai 

o;eluvalvojalla ole mahdollisuu;a hakea muutosta videotuomarin päätökseen.

ViesDntätoimet: Postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille, joissa kerrotaan, e;ä taho X on tehnyt 

videotutkintapyynnön o;elun X–X :lanteesta X. Jos videotutkintapyynnön tekee toimitusjohtaja tai 
sarjavastaava, niin asiasta myös tehdään verkkosivujen uu:nen.

9 Videotutkintapyyntö

https://link.webropolsurveys.com/S/97BC0FD11930EC6E


PerusDedot prosessista: Videotutkintapyynnön pohjalta videotuomari voi päätöksellään 
saa;aa asian kurinpitokäsi;elyn mikäli katsoo perusteet siihen olevan.

ViesDntätoimet: Videotuomarin päätöksen perusteluja ei julkisteta. Videotuomarin kyllä- tai 
ei-päätös julkaistaan Twi;er- ja Facebook-:leillä.

10 Videotuomarin päätös
videotutkintapyynnöstä



PerusDeto prosessista: Miesten ja naisten F-liigan kurinpitoasia voi tulla vireille myös SSBL 
Salibandy Oy:n (F-liigan) toimitusjohtajan ja sarjavastaavan yhdessä tekemän ilmoituksen 

perusteella. Miesten Divarin kurinpitoasia voi tulla vireille myös Salibandyliiton 

toiminnanjohtajan ja sarjavastaavan yhdessä tekemän ilmoituksen perusteella. Tästä 
käytetään sarjamääräyksissä termiä ”päätös o;aa käsi;elyyn”.

ViesDntätoimet: Uu:nen verkkosivustolle sekä postaukset sekä Facebook- ja Twi;er-:leille. 
Näissä kerrotaan, e;ä sarjavastaava ja toimitusjohtaja ovat tehneet yhteisen päätöksen 

o;aa :lanteen X o;elusta X–X kurinpidon käsiteltäväksi. 

11 Sarjavastaavan / tj:n päätös ottaa 
käsittelyyn



PerusDedot prosessista: Sarjavastaava pyytää käsi;elyä varten osapuolilta kirjalliset vas:neet, jotka on 
toimite;ava ilmoite;uun määräaikaan mennessä. Kurinpitäjä voi joko määrätä itse enintään kolmen o;elun 

pelikiellon tai siirtää asian KKR:n käsiteltäväksi. Hän voi myös pää;ää, e;ei asiassa ole perusteita 

lisärangaistuksille. Päätös on anne;ava viimeistään ennen joukkueen tai henkilön seuraavan o;elun alkua, 
mikäli asia on tullut vireille viimeistään 8 tun:a ennen sen alkua.

ViesDntätoimet: Jos asia päätetään siirtää KKR:lle, niin siitä kerrotaan lyhyes: Facebook- ja Twi;er-:leillä. Jos 
kurinpitäjä tekee itse päätöksen, niin siitä tehdään verkkosivuille uu:nen sekä postaukset Facebook- ja 

Twi;er-:leille. Jos :lanteesta on julkaisukelpoinen video käytössä, niin se julkaistaan  päätöksen yhteydessä 

Youtube-kanavalle sekä video upotetaan verkkosivujen uu:seen.

12 Kurinpitäjän päätös



PerusDedot: KKR käsi;elee vastalauseet muissa kuin edustusoikeusasioissa sekä 
kurinpitäjän sille siirtämät asiat. Käytännössä sellaiset, joista saa;aisi seurata vakavampi 

seuraamus kuin kolmen o;elun pelikielto.

KKR hyödyntää päätöksenteossa kurinpitäjällä käytössä olleita materiaaleja. KKR:llä on myös 

mahdollisuus pyytää lisä:etoja o;elun eri osapuolilta (joukkueet, ET, o;eluvalvoja)

ViesDntätoimet: Verkkosivujen uu:nen sekä postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille. Näissä 

kerrotaan päätös perusteluiden kera. Jos :lanteesta on julkaisukelpoinen video käytössä, 

niin se julkaistaan päätöksen yhteydessä Youtube-kanavalle sekä video upotetaan 
verkkosivujen uu:seen. Uu:soinnissa muiden kuin o;elutapahtumaan osallistujien nimet 

anonymisoidaan.

13 Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätös



PerusDedot:  Se, jolle on määrä;y rangaistus, sekä vastalauseasian osapuoli voi hakea 
päätökseen muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta. Muutosta ei pääsarjoissa 

kuitenkaan voi hakea yhden tai kahden o;elun mi;aisiin peli-, toimitsija- tai 

kilpailukieltoihin.

Muutosta on hae;ava kirjallises: viimeistään viikon kuluessa päätöksen :edoksisaannista. 

Tosite 50 € muutoksenhakumaksun suori;amisesta on liite;ävä mukaan.

ViesDntätoimet: Postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille, joissa kerrotaan, e;ä taho X hakee 

muutosta päätökseen o;elun X-X :lanteesta X.

14 Kurinpitäjän / KKR :n päätöksestä 
valitus Valituslautakunnalle



PerusDedot: Valituslautakunta käsi;elee muutoksenhaut kurinpitäjän ja kilpailu- ja 
kurinpitoryhmän päätöksiin. Käsi;ely on kirjallinen käy;äen tarvi;aessa myös 

puhelinkeskusteluja ja videoaineistoa. Käsi;elyn perusteena on kurinpitomene;elyssä 

esite;y sekä mahdollises: asianosaisten esi;ämä uusi materiaali.

ViesDntätoimet: Päätös julkaistaan mahdollisimman nopeas: (lyhyin perustein) 

verkkosivujen uu:sena sekä siitä tehdään postaukset Facebook- ja Twi;er-:leille. Täysin 
valmis pöytäkirja julkaistaan sen valmistu;ua verkkosivujen uu:sena.

15 Valituslautakunnan päätös



16 Muut huomiot
• Sarjavastaava :edo;aa o;elun osapuolia ennen päätösten julkista vies:ntää

• Salibandyliiton vies:ntäsektori on vastuussa ja huoleh:i kaikista pääsarjojen kurinpidon 
eri päätöksien ja vaiheiden vies:misestä. Esim. kurinpitäjä, KKR tai Valituslautakunta eivät 
voi itse vies:ä kurinpidon päätöksistä. 

• F-liigan vies:ntä on velvollinen hoitamaan mahdolliset graafiset elemen:t F-liigan 
vies:ntätoimia varten.

• Tiedo;aminen kurinpitoasioissa on väistämä;ä aina kompromissi avoimuuden ja yleisön 
ja median :edonsaan:-intressin sekä toisaalta urheilijoiden yksityisyyden ja maineen 
välillä.

• Salibandyliiton ja F-liigan intressissä on hoitaa :edo;aminen kurinpitoasioissa nopeas:, 
selkeäs: ja johdonmukaises:: käytännössä keskitetys:. Se ei kuitenkaan rajoita 
asianosaisten oikeu;a :edo;aa omista asioistaan.


