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

• Viestintäsuunnitelmaan on listattu ensin kurinpidon perustiedot, tämän 
viestintäsuunnitelman tavoitteet sekä kurinpitoelimet. Näiden jälkeen suunnitelmassa 

käydään viestinnän näkökulmasta läpi kaikki kurinpitoprosessit sekä kurinpidon eri 

vaiheesta seuraavat viestintätoimet.

• Tämän viestintäsuunnitelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä avoimuutta 

Salibandyliiton kurinpitoelimien toiminnasta ja päätöksistä. Samalla lajin painoarvo, 
vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät.

1 Perustiedot / tavoitteet



2 Kurinpitoelimet
Pääsarjapäällikkö: Jani Holopainen 

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

Salibandyliiton toiminnanjohtaja: Pekka Ilmivalta

Videotuomari: Rainer Ehro

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio: Sasu Heino, Tuomo Timonen, Timo Toivonen

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

Veli Halonen, Mika Hilska (jäsen/sihteeri)

Valituslautakunta: Riitta Hellgren, Mikko Kohtala, Markus Neimo, 

Jari Oksanen, Henrik Zilliacus



3 Huomio kanavista
• F-liigan miesten ja naisten kaikki kurinpitotapaukset ja –toimet viestitään F-

liigan kanavissa (verkkosivut & some).

• Miesten Divarin kaikki kurinpitotapaukset ja –toimet viestitään Salibandyliiton 

kanavissa (verkkosivut & some).



Perustieto prosessista: Vastalause on vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen 
ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja 

sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on vaikuttanut tai saattanut 

vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen.

Vastalause on merkittävä ottelupöytäkirjaan 15 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä, 

olosuhdeasiassa ennen ottelua. Kotijoukkue ilmoittaa asiasta sarjavastaavalle tekstiviestillä 30 minuutin 
kuluessa ottelun päättymisestä. Vastalause pitää toimittaa sarjajärjestäjälle seuraavaan aamuun klo 10 

mennessä vastalausemaksu 170 € maksettuna.

Viestintätoimet: Uutinen verkkosivustoille sekä postaukset Facebook- ja Twitter-tileille. Näissä kerrotaan 

kerrotaan lyhyesti, että joukkue X on tehnyt vastalauseen ottelusta X–X                   viitaten 

tilanteeseen/tapahtumaan X. 

4 Vastalause



Perustieto prosessista: Sarjavastaava pyytää käsittelyä varten vastineet otteluun osallistuneilta 
joukkueilta, erotuomareilta sekä otteluvalvojalta. Vastalauseen käsittelee Kilpailu- ja 

kurinpitoryhmä paitsi edustusoikeusasiassa sarjavastaava.

Viestintätoimet: Jos vastalause hylätään, julkaistaan tieto lyhyiden perusteluiden kera Twitter- ja 

Facebook-sivuille. Jos vastalause hyväksytään, julkaistaan asiasta perusteluiden kera uutinen 

verkkosivuille sekä tehdään somejaot Twitter- ja Facebook-sivuille. Jos tilanteeseen liittyy video, 
myös se julkaistaan päätöksen yhteydessä YouTube-kanavalla ja video upotetaan verkkosivujen 

uutiseen. Jos vastalause hyväksytään, tehdään siitä myös mediatiedote.

5 Vastalauseen käsittely / päätös



Perustieto prosessista: Pääsarjoissa ei enää erotella, onko kyseessä PR1, PR2 tai PR3. Kaikki 
pelirangaistukset etenevät kurinpitoelimen arvioitaviksi sen osalta, onko perustetta 

lisäseuraamuksille.

Kun ottelussa on määrätty pelirangaistus, kotijoukkue ilmoittaa asiasta tekstiviestillä 

sarjavastaavalle 30 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä.

Viestintätoimet: Viestitään mahdollisimman pian ottelun jälkeen Facebook- ja Twitter-

tileillä, että pelaaja X on saanut ottelussa X–X PR:n ja tapaus siirtyy automaattisesti 

kurinpitoelimen käsiteltäväksi. Tieto pelirangaistuksesta viestinnälle tulee sarjavastaavilta 
(jotka ovat saaneet varmistetun tiedon seuroilta). 

6 Pelirangaistus



Perustiedot prosessista: Jokainen pelirangaistus etenee automaattisesti videotuomarin 
käsiteltäväksi. Jos videotuomarin mielestä tilanteessa on riittävät perusteet, niin se etenee 

kurinpitodelegaation käsiteltäväksi. 

Viestintätoimet: Postaukset Facebook- ja Twitter-tileille, joissa kerrotaan videotuomarin 

päätös, että tapaus X etenee tai ei etene kurinpitäjän käsiteltäväksi.

7 Videotuomarin päätös
pelirangaistuksesta



Perustiedot prosesseista: Joukkue, erotuomari tai otteluvalvoja voi tehdä ottelustaan 
rikkomusilmoituksen halutessaan jonkin asian kurinpitoelimen käsittelyyn. Otteluvalvoja voi 

tehdä ilmoituksen rikkomuksesta, jos tilanteesta ei ole videotallennetta tai jos rikkomus 

kohdistuu otteluvalvojaan. Se on tehtävä viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä 
runkosarjassa klo 16 ja pudotuspeleissä klo 10 mennessä nettilomakkeella, joka löytyy

pääsarjojen extranetistä. Joukkueen tulee maksaa käsittelymaksu 300 € viimeistään ottelun 

jälkeisenä päivänä, ja tosite maksamisesta on asian käsittelyn edellytys. KilpS 68§ mukaan 
sille, jolle on määrätty rangaistus tai rikkomusta koskevan ilmoituksen tekijällä on oikeus 

tehdä muutoksenhaku asiaa koskevasta päätöksestä.

Viestintätoimet: Postaukset Facebook- ja Twitter-tileille, joissa kerrotaan, että taho X on 

tehnyt X–X ottelusta rikkomusilmoituksen sekä tilanteeseen X viitaten.

8 Ilmoitus rikkomuksesta pääsarjoissa



Perustiedot prosessista: Joukkueet ja otteluvalvoja voivat tehdä videotutkintapyynnön. 

Videotutkintapyyntö videoineen ja kirjallisine raportteineen on tehtävä nettilomakkeella, joka löytyy 

pääsarjojen extranetistä, viimeistään ottelun jälkeisenä päivä klo 16, pudotuspeleissä klo 10. Joukkueen 
tulee maksaa pyynnöstä viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä 100 € maksu, joka palautetaan, jos asia 

etenee kurinpitokäsittelyyn. Mikäli videotutkintapyyntö ei etene kurinpitokäsittelyyn, ei joukkueilla ja/tai 

otteluvalvojalla ole mahdollisuutta hakea muutosta videotuomarin päätökseen.

Viestintätoimet: Postaukset Facebook- ja Twitter-tileille, joissa kerrotaan, että taho X on tehnyt 

videotutkintapyynnön ottelun X–X tilanteesta X. Jos videotutkintapyynnön tekee toimitusjohtaja tai 
sarjavastaava, niin asiasta myös tehdään verkkosivujen uutinen.

9 Videotutkintapyyntö



Perustiedot prosessista: Videotutkintapyynnön pohjalta videotuomari voi päätöksellään 
saattaa asian kurinpitokäsittelyn mikäli katsoo perusteet siihen olevan.

Viestintätoimet: Videotuomarin päätöksen perusteluja ei julkisteta. Videotuomarin kyllä- tai 
ei-päätös julkaistaan Twitter- ja Facebook-tileillä.

10 Videotuomarin päätös
videotutkintapyynnöstä



Perustieto prosessista: 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 ottaa käsittelyyn”.

Viestintätoimet: Uutinen verkkosivustolle sekä postaukset sekä Facebook- ja Twitter-tileille. 
Näissä kerrotaan, että sarjavastaava ja toimitusjohtaja ovat tehneet yhteisen päätöksen 

ottaa tilanteen X ottelusta X–X kurinpidon käsiteltäväksi. 

11 Sarjavastaavan / tj:n päätös ottaa 
käsittelyyn



Perustiedot prosessista: Osapuolilta pyydetään kirjalliset vastineet, jotka on toimitettava ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä. Kurinpitodelegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla enintään kolmen 

ottelun pelikiellon ja täydellä kolmen hengen kokoonpanolla tätä pidemmät pelikiellot. Delegaatio voi 

määrätä kahden hengen kokoonpanolla yhden ottelun pelikiellon siksi ajaksi, että asian käsittelyn täydellä 
kokoonpanolla mahdollistuu. Se voi myös päättää, ettei asiassa ole perusteita lisärangaistuksille. Päätös on 

annettava viimeistään ennen joukkueen tai henkilön seuraavan ottelun alkua, mikäli asia on tullut vireille 

viimeistään 8 tuntia ennen sen alkua.

Viestintätoimet: Kun kurinpitodelegaatio tekee päätöksen, niin siitä tehdään verkkosivuille uutinen sekä 

postaukset Facebook- ja Twitter-tileille. Jos tilanteesta on julkaisukelpoinen video käytössä, niin se julkaistaan  
päätöksen yhteydessä Youtube-kanavalle sekä video upotetaan verkkosivujen uutiseen.

12 Kurinpitodelegaation päätös



Perustiedot: KKR käsittelee vastalauseet muissa kuin edustusoikeusasioissa sekä 
kurinpitäjän sille siirtämät asiat. Käytännössä sellaiset, joista saattaisi seurata vakavampi 

seuraamus kuin kolmen ottelun pelikielto.

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

mahdollisuus pyytää lisätietoja ottelun eri osapuolilta (joukkueet, ET, otteluvalvoja)

Viestintätoimet: Verkkosivujen uutinen sekä postaukset Facebook- ja Twitter-tileille. Näissä 

kerrotaan päätös perusteluiden kera. Jos tilanteesta on julkaisukelpoinen video käytössä, 

niin se julkaistaan päätöksen yhteydessä Youtube-kanavalle sekä video upotetaan 
verkkosivujen uutiseen. Uutisoinnissa muiden kuin ottelutapahtumaan osallistujien nimet 

anonymisoidaan.

13 Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätös



Perustiedot:  Se, jolle on määrätty rangaistus, sekä vastalauseasian osapuoli voi hakea 
päätökseen muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta. Muutosta ei pääsarjoissa 

kuitenkaan voi hakea yhden tai kahden ottelun mittaisiin peli-, toimitsija- tai 

kilpailukieltoihin.

Muutosta on haettava kirjallisesti viimeistään viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tosite 50 € muutoksenhakumaksun suorittamisesta on liitettävä mukaan.

Viestintätoimet: Postaukset Facebook- ja Twitter-tileille, joissa kerrotaan, että taho X hakee 

muutosta päätökseen ottelun X-X tilanteesta X.

14 Kurinpitodelegaation / KKR :n 
päätöksestä valitus Valituslautakunnalle



Perustiedot: Valituslautakunta käsittelee muutoksenhaut kurinpitäjän ja kilpailu- ja 
kurinpitoryhmän päätöksiin. Käsittely on kirjallinen käyttäen tarvittaessa myös 

puhelinkeskusteluja ja videoaineistoa. Käsittelyn perusteena on kurinpitomenettelyssä 

esitetty sekä mahdollisesti asianosaisten esittämä uusi materiaali.

Viestintätoimet: Päätös julkaistaan mahdollisimman nopeasti (lyhyin perustein) 

verkkosivujen uutisena sekä siitä tehdään postaukset Facebook- ja Twitter-tileille. Täysin 
valmis pöytäkirja julkaistaan sen valmistuttua verkkosivujen uutisena.

15 Valituslautakunnan päätös



16 Muut huomiot
• Sarjavastaava tiedottaa ottelun osapuolia ennen päätösten julkista viestintää

• Salibandyliiton viestintäsektori on vastuussa ja huolehtii kaikista pääsarjojen kurinpidon 
eri päätöksien ja vaiheiden viestimisestä. Esim. kurinpitäjä, KKR tai Valituslautakunta eivät 
voi itse viestiä kurinpidon päätöksistä. 

• F-liigan viestintä on velvollinen hoitamaan mahdolliset graafiset elementit F-liigan 
viestintätoimia varten.

• Tiedottaminen kurinpitoasioissa on väistämättä aina kompromissi avoimuuden ja yleisön 
ja median tiedonsaanti-intressin sekä toisaalta urheilijoiden yksityisyyden ja maineen 
välillä.

• Salibandyliiton ja F-liigan intressissä on hoitaa tiedottaminen kurinpitoasioissa nopeasti, 
selkeästi ja johdonmukaisesti: käytännössä keskitetysti. Se ei kuitenkaan rajoita 
asianosaisten oikeutta tiedottaa omista asioistaan.


