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1§ Yleistä  

 
1.1. Nämä ovat Suomen Salibandyliitto ry:n Pelaajasiirtomääräykset (PelaajasiirtoM) pelikaudelle 
2021–22. Näitä Pelaajasiirtomääräyksiä noudatetaan 1.6.2021–31.5.2022. 
 
1.2. PelaajasiirtoM noudatetaan aina, ellei toisin ole määrätty. PelaajasiirtoM lisäksi noudatetaan 
Salibandyliiton Kilpailusääntöjä. 
 
1.3. Pelaajasiirto on tehtävä myös pelaajista, joilla ei ollut edellisellä pelikaudella  edustusoikeutta 
missään seurassa. Jos pelaaja ei ole ollut ottelukokoonpanossa minkään seuran virallisessa 
ottelussa edellisellä pelikaudella tai hänellä ei ole ollut voimassa olevaa liiton pelaajan 
pelipassia/lisenssiä sinä aikana, ei seurasiirrosta tarvitse maksaa kirjaamismaksua.  
 
1.4. PelaajasiirtoM voidaan täydentää ja korjata kauden edetessä. Salibandyliitto voi myös antaa 
tarkempia ohjeita PelaajasiirtoM noudattamisesta.  

 
2§ Siirtojärjestelmä 

 
2.1. Kaudella 2021–22 Salibandyliiton kansalliset pelaajasiirrot kirjataan ja hyväksytään erillisessä 
Salibandyn Palvelusivusto – järjestelmässä (www.palvelusivusto.fi/fb/) Järjestelmään on linkitys 
myös liiton omilta internet-sivuilta (www.salibandy.fi/). 
 
2.1.1. Sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä siirrot jakautuvat normaaliin siirtohakemukseen 
(seurasta A seuraan B) ja seuran sisäiseen siirtohakemukseen (seurasta A seuraan A). Asiasta on 
kerrottu tarkemmin PelaajasiirtoM luvuissa 6-7. 
 
2.2. Muissa edustusoikeusasioissa (esim. R-edustukset, Y-ilmoitukset, Poikkeusluvat, 
Sarjapaikansiirrot, Farmisopimukset) on annettu erilliset ohjeistukset esim. lomakkeen yhteydessä. 
 
2.3. Palvelusivusto on toiminut kaudesta 2015–16 alkaen ensisijaisena pelaajasiirtorekisterinä. 
Kuluvan ja edellisen kauden pelaajasiirtotiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.salibandy.fi 
 

3§ Pelaajasiirtoaika 

 
3.1. Kaudella 2021–22 käytetään seuraavia siirtoaikoja ja takarajoja: Vapaa siirtoaika (ilman 
vanhan seuran suostumusta) 1.-30.6.2021 ja normaali siirtoaika 1.7.2021-15.1.2022. 
Kirjaamismaksut nousevat 1.9.2021 alkaen. Siirtoajan ja kirjaamismaksujen tarkempi määrittely on 
kerrottu Kilpailusäännöissä §52-53 ja §55. Sähköinen siirtojärjestelmä tunnistaa eri takarajat, 
siirtotyypit ja niihin liittyvät kirjaamismaksut. 
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4§ Pelaajasiirtojen osapuolet 

 
4.1. Sähköisen siirtojärjestelmän osapuolet ovat uusi seura, vanha seura ja siirtyvä pelaaja. 
Tarkempi osapuolten määrittely: 
 
4.1.1. Uudella seuralla tarkoitetaan seuraa, johon pelaaja haluaa siirtyä. Uusi seura huolehtii 
siirtoprosessin läpiviennistä ja siirron tilan tarkkailusta Palvelusivustolla esim. tapauksissa, joissa 
automaattinen sähköposti-ilmoitus on jäänyt tulematta. 
 
4.1.2. Vanhalla seuralla tarkoitetaan seuraa, josta pelaaja haluaa siirtyä pois.  
 
4.1.3. Pelaajalla tarkoitetaan siirron kohteena olevaa henkilöä, jonka virallinen edustusoikeus, 
ennen uuden siirtohakemuksen vireille asettamista, on vanhassa seurassa. 
 
4.2. Siirtojärjestelmää hallinnoi Salibandyliitto, joka suorittaa lopullisen hyväksynnän siirrolle. 
Liitolla on myös oikeus kirjata järjestelmän ulkopuolisia siirtoja (esim. kansainväliset pelaajasiirrot 
ja sarjapaikansiirtojen mukana liikkuvat pelaajat). 
 

5§ Seurakäyttäjätunnus Palvelusivustolla 

 
5.1. Pelaajasiirtoihin tarvittavan seurakäyttäjätunnuksen ja salasanan on Salibandyliitto 
luovuttanut kaikille jäsenseuroilleen. Uudet jäsenseurat saavat tunnuksen jäsenhakemusprosessin 
myötä. Tunnus ja salasana on säilytettävä huolellisesti eikä sitä tule luovuttaa kolmannelle 
osapuolelle. Tunnuksia voi tiedustella liitosta, kts. PelaajasiirtoM §8.1. 
 
5.2. Salibandyliiton jäsenseurat vastaavat siitä, että Palvelusivustolla olevat seuratiedot (esim. 
yhteystiedot ja yhteyshenkilöt) ovat aina ajan tasalla. Kaikki yhteydenpito järjestelmään liittyen 
tapahtuu Palvelusivustolla oleviin seuran ilmoittamiin seuran yhteishenkilöiden 
sähköpostiosoitteisiin. 
 
5.3. Salibandyliiton jäsenseurat tiedostavat, että Palvelusivuston käyttäjätunnus vastaa 
järjestelmässä asioitaessa normaalia allekirjoitusta. 

 
6§ Pelaajasiirtoprosessi seurasta A seuraan B 

 
6.1. Uusi seura käynnistää siirtoprosessin Palvelusivustolla, jossa pelaajasiirrot – alasivulla 

yksilöidään pelaaja hakemalla hänet nimellä (tai henkilötunnuksella / sportti-id:llä). Pelaaja 
merkitään siirtyväksi, annetaan järjestelmän kysymät lisätiedot ja siirtohakemuksen vireille tulo 
vahvistetaan. 
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6.2. Siirron kirjaamisvaiheessa uuden seuran velvollisuus on tarkistaa ja hoitaa kuntoon seuraavat 
asiat: 
 
6.2.1. Kaikki siirtyvän pelaajan tiedot ovat Palvelusivustolla oikein.  
 
6.2.2. Siirtyvän pelaajan mahdollinen kasvattajakorvaus vanhalle seuralle on huomioitu 
Kilpailusääntöjen §54 mukaisesti: Mikäli pelaajasta on kasvattajakorvaus suoritettava, tästä tulee 
mainita siirron kirjaamisvaiheessa. Kasvattajarahan maksu on sovittava yhdessä vanhan seuran 
edustajan kanssa. Kasvattajaraha on maksettava vanhan seuran ilmoittamalle tilille. 
 
6.2.3. Siirtyvän pelaajan muut velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan on tarkistettava ennen siirron 
kirjaamista: Uusi seura vakuuttaa siirtoa kirjattaessa, ettei pelaajalla ole hoitamattomia 
velvoitteita.  
 
6.2.4. Uusi seura huolehtii siirtoprosessin läpiviennistä ja siirron tilan tarkkailusta Palvelusivustolla 
esim. tapauksissa, joissa automaattinen sähköposti-ilmoitus on jäänyt tulematta. 
 
6.3. Vanha seura saa tiedon seurasta pois siirtyvästä pelaajasta. Tieto toimitetaan myös vapaalla 
siirtoajalla. 
 
6.3.1. Seuran, joka kiistää vapaan siirron, tulee merkitä palvelusivustolla siirtyneen pelaajan 
pelaajasiirron kiistetyksi, jolloin edustusoikeuskiista siirtyy liiton ratkaistavaksi 49 § mukaisesti. 
Merkintä on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on hyväksytty. Hakemukseen on liitettävä 
selvitys siitä, onko asiassa pyritty sovintoon. Tällöin ko. siirron siirtoprosessi keskeytyy liiton 
selvitystoimien ajaksi. Myös liitolla on oikeus merkitä siirtohakemus kiistetyksi. Jos 
kiistatapauksissa selvitystä ei toimiteta liiton antamassa määräajassa, siirto raukeaa.  
 
6.4. Vanhan seuran hyväksyntä tapahtuu Palvelusivustolla, jossa pelaajasiirrot –alasivulla on 
nähtävillä kaikki seurasta siirtoa pois hakeneet henkilöt. Vanhan seuran on tarkistettava pois 
siirtyvän pelaajan mahdolliset velvoitteet, ml. kasvattajakorvaus, vanhaa seuraa kohtaan ennen 
siirron mahdollista hyväksymistä. 
 
6.4.1. Pois lukien Kilpailusäännöissä §52 määrätty vapaa siirtoaika, vanhan seuran hyväksyntä 
vireille laitettuun siirtohakemukseen on saatava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siirron 
kirjaamishetkestä. Mikäli tämä aikaraja ylittyy, liitolla on oikeus mitätöidä siirtohakemus ja se tulee 
aloittaa alusta uuden seuran toimesta. Liitolla on oikeus poistaa vapaan siirtoajan päättymisen, 
pelaajasiirtojen kirjaamismaksujen nousemisen ja pelaajasiirtoajan päättymisen ajankohtina 
avoimena olevat pelaajasiirrot. 
 
6.5. Uusi seura saa tiedon vanhan seuran hyväksymästä pelaajasiirrosta. Tieto toimitetaan 
Palvelusivustolla tiedossa olevaan seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen kootusti kerran 
vuorokaudessa.  
 
6.6. Uusi seura avaa Palvelusivustolla pelaajakohtaisen siirtolomakkeen, jossa pelaajasiirron tiedot 
on yksilöity. Siirtolomakkeessa on maininta seurojen sähköisestä hyväksynnästä. Pelaajakohtainen 
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lomake on tulostettava ja siihen otettava siirtyvän pelaajan allekirjoitus. Mikäli siirtyvä pelaaja on 
alaikäinen, lomakkeeseen otetaan hänen laillisen holhoojansa allekirjoitus.  
 
6.6.1. Uuden seuran on säilytettävä pelaajakohtainen siirtolomake ja siihen mahdollisesti liittyvät 
lisämateriaalit (kuten kasvattajarahan maksukuitti) kahden (2) pelikauden ajan. Liitolla on oikeus 
missä vaiheessa tahansa pyytää siirtolomaketta ja lisämateriaaleja nähtäväksi, jolloin ne on 
toimitettava liittoon viipymättä. 
 
6.7. Uusi seura saa siirtolomakkeen tulostamisen jälkeen pelaajasiirron kirjaamismaksun tiedot. 
Kun tämä vaihe aktivoidaan, kirjaamismaksu on suoritettava välittömästi Paytrail-maksupalvelussa, 
joka tarjoaa kaikki yleisimmät maksutavat.  
 
6.7.1. Mikäli kirjaamismaksua ei tässä vaiheessa makseta välittömästi, siirtohakemus mitätöityy ja 
prosessi tulee aloittaa alusta.  
 
6.7.2. Myös pelaajalla on mahdollisuus suorittaa kirjaamismaksu omasta siirrostaan kirjautumalla 
Palvelusivustolle omalla pelaajan tunnuksellaan (muotoa P+sportti-id). Maksuprosessiin pätevät 
samat huomautukset kuin ed. kohdassa.  
 
6.8. Kun siirtohakemus on tulostettu ja kirjaamismaksu suoritettu, siirtohakemus etenee 
automaattiseen hyväksyntään ja siirtyvän pelaajan tiedot merkitään hyväksyttyjen pelaajasiirtojen 
listalle.  
 
6.9. Hyväksytyssä pelaajasiirtohakemuksessa pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan / 
joukkueeseen tulee voimaan 3 vuorokauden kuluttua siitä, kun kaikki hakemuksen 
siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet. Pelaajasiirron kirjaamismaksun maksamisen 
jälkeen pelaaja ei saa enää edustaa vanhaa seuraa/joukkuetta. Pelaajan edustusoikeus uudessa 
seurassa alkaa (automaattisen) liiton hyväksynnän päivämäärästä laskien +3 vrk kuluttua. 
Edustusoikeuden alkamispäivä on kerrottu Palvelusivustolla pelaajakohtaisesti sekä myös liiton 
koostamalla pelaajasiirtolistalla. Esimerkki edustusoikeuden alkamisesta: Siirtojärjestelmän 
automaattinen hyväksyntä on merkitty tapahtuneeksi 1.12. Tällöin edustusoikeuden alkamispäivä 
on 4.12.  
 
6.9.1. Poikkeuksena siirron voimaan astumisessa, mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella 
missään liiton sarjassa, edustusoikeus astuu voimaan välittömästi, kun kaikki hakemuksen 
siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet KilpS 53 § mukaisesti. 
 
6.9.2. Poikkeuksena pelaajasiirtojen aikaan, mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella 
missään liiton sarjassa, pelaajasiirto voidaan tehdä kaikissa sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen 
kilpailukauden loppuun saakka. 
 
6.10. Salibandyliitto valvoo kaikkia siirtohakemuksia. Liitolla on oikeus puuttua kaikkiin siirtoihin 
kuten Kilpailusääntöjen §53:ssa on määrätty. 
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7§ Pelaajasiirtoprosessi seurasta A seuraan A (seuran sisäinen siirto) 

 
7.1. Seuran sisäinen pelaajasiirto on asetettava vireille kuten PelaajasiirtoM luvussa 6 on kerrottu, 
sillä erotuksella, ettei seuran sisäiseen siirtoon tarvita vanhan seuran hyväksyntää osapuolten 
ollessa uusi seura, pelaaja, ja uusi seura.  
 
Näin ollen siirto etenee vireille asettamisen jälkeen heti kirjaamismaksun suorittamiseen ja sen 
jälkeen (automaattiseen) liiton hyväksyntään. Seuran sisäisessä siirrossa on aina kerrottava 
järjestelmässä kysytyt tiedot vanhasta ja uudesta joukkueesta. 
 

8§ Pelaajasiirtojärjestelmän virhetilanteet 

 
8.1. Salibandyn Palvelusivusto on kaudesta 2015-16 alkaen ainoa tapa hoitaa kansallinen 
pelaajasiirto. Mikäli järjestelmässä kuitenkin havaitaan merkittävä käyttöä estävä virhe, liitolla on 
oikeus ottaa käyttöön varajärjestelmä, joka on kaudella 2021-22 paperinen pelaajasiirtolomake.  
 
8.1.1. Mikäli varajärjestelmään joudutaan siirtymään, liitto ilmoittaa tästä internet-sivuillaan, 
koostaa sinne tarkemmat toimintaohjeet ja asettaa tarvittavan pdf-siirtolomakkeen ladattavaksi. 
 
8.2. Pienemmissä virhetilanteissa liitolla on oikeus keskeyttää sähköinen siirtopalvelu 
korjaustoimenpiteiden ajaksi. Virhetilanteet pyritään ratkaisemaan aina, virka-ajan puitteissa, 
mahdollisimman nopeasti. Liitolla on oikeus siirtää eteenpäin asettamiaan pelaajasiirtojen 
takarajoja korjaustoimien vuoksi. 
 

9§ Muut ongelmatilanteet ja tiedustelut 
 
9.1. Sähköiseen pelaajasiirtojärjestelmään liittyvät yhteydenotot hoitaa Salibandyliiton 
asiakaspalvelun palvelunumero 0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30) ja sarjakauden aikana 
viikonloppuisin tulospalvelun päivystys 044-737 4168 (klo 9-17). Kiireettömät yhteydenotot 
voi tehdä myös sähköpostilla osoitteella asiakaspalvelu@salibandy.fi  

 

10§ Pelaajasiirtomääräysten laiminlyönti 

 
10.1. Mikäli Salibandyliiton jäsenseura tai sen yksittäinen pelaaja laiminlyö näitä 
Pelaajasiirtomääräyksiä, pelaajasiirtohakemus/-hakemukset voidaan evätä kuten 
Kilpailusäännöisä §53 on määrätty. Pelaajasiirtomääräysten rikkomuksissa liitto voi 
myös toimia kuten Kilpailusäännöissä §51-53 ja §62 on määrätty. 
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