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Alkusanat     päivitetty 14.4.2022 
 
 
Kausi 2022-23 tekee tuloaan ja tavoitteena on päästä pelaamaan normaali kausi useamman 
rikkinäisen kauden jälkeen. Kaudesta 2019-20 alkaen pandemia on hankaloittanut merkittävästi 
pelaamista, onneksi kausi 2021-22 saadaan vietyä pelaamalla loppuun. Päättymässä oleva kausi 
on ollut haasteellinen pandemian tuomien lukuisien ottelusiirtojen vuoksi. Nämä ovat teettäneet 
merkittävästi lisätöitä niin seuroissa ja niiden joukkueissa sekä erotuomaritoimijoille ja 
Salibandyliitolle. Isot kiitokset kaikille osapuolille kärsivällisyydestä ja joustavuudesta! 

 
Kaikkien osapuolten toiminnan kannalta normaalin kauden pelaaminen on ensi syksystä lähtien 
oiva tavoite. Tämä tarkoittaa käytännössä otteluiden pelaamista tehtyjen aikataulujen puitteissa 
ja mikäli ottelusiirtoja tapahtuu, niin ne tehdään kilpailusääntöjen puitteissa. 

 
Lisäksi seurojen kannattaa huolellisesti miettiä mihin sarjoihin saman peliryhmän joukkueita 
ilmoitetaan. Varsinkin junioreiden valtakunnallisten sarjojen ottelumäärät ovat kasvaneet ja 
mikäli tämä ryhmä pelaa osittain tai kokonaan myös muita sarjoja, tulee peliryhmän olla riittävän 
suuri. Vierekkäisissä ikäluokissa ja osassa aikuisten sarjoja ottelut tulevat menemään osittain 
päällekkäin. Eri sarjojen samaan ajankohtaan sijoittuvat ottelut eivät ole peruste ottelusiirroille. 

 
Kaudelle 2022-23 Salibandyliitto tulee tarjoamaan uusi pelimuotoja ja sarjoja/pelitapahtumia. 
Näistä tiedotetaan kevään ja kesän aikana tarkemmin aluekohtaisesti. 

 
Ari Vehniäinen 
kilpailutoiminnan johtaja 



YLEISTä 
 
Kilpailusäännöt  

Uudet sarjakautta 2022-23 koskevat kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2022 ja löytyvät täältä. 
Kauden 2021-22 kilpailusäännöt ovat voimassa myös niissä kauden 2021-22 sarjoissa ja otteluissa, 
jotka pelataan päätökseen toukokuussa 2022. Sääntövaliokunnan tekemästä tiivistelmästä käy 
ilmi tärkeimmät muutokset. Tiivistelmän löydät tästä kausi-infosta. Tutustukaa kilpailusääntöihin 
huolella!  

Sarjatoimintaan ilmoittautuminen  

Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä järjestelmässä. Lisätietoa täällä. 
Kaikkiin sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisesti, myös harrastesarjoihin! Kaudella 2022-23 sarjaan 
ilmoittamiset hoidetaan salibandyn Palvelusivuston kautta. Tätä varten seura tarvitsee 
Palvelusivuston tunnuksen (muotoa A12345678). Tunnus on sama mitä seura käyttää 
pelaajasiirtojen kirjaamiseen.  

Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset  

Sarjaan ilmoittautumisen takarajan jälkeen seuralle määrätään kilpailusääntöjen §30 mukainen 
osallistumismaksun korotus. Kaudella 2022–23 osallistumismaksun korotus on 100 euroa / 
aikuisjoukkue ja 50 euroa / juniorijoukkue. Mahdollinen korotus laskutetaan 
ilmoittautumisjärjestelmässä lisäämällä korotusmaksu loppusummaan. Uusille seuroille ei ole 
korotettua osallistumismaksua.  

Erääntyneet laskut  

Mikäli seuralla tai sen joukkueella on erääntyneitä avoimia laskuja = mitä tahansa Salibandyliiton 
lähettämiä maksamattomia laskuja, seuran pääsy sarjaan ilmoittamisjärjestelmään evätään 
kunnes velvoitteet on hoidettu kuntoon. Kaikki erääntyneet laskut on maksettava ennen sarjaan 
ilmoittamista mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa yhteys liiton 
asiakaspalveluun p. 0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30).  

Joukkueen sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä  

Seura saa joukkueidensa sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä. Huomaa, että 
jokainen lasku sisältää 1-3 erää. Talleta lasku(t) huolellisesti ja muista kaikki erät ajallaan. Seura 
ja joukkue voivat seurata laskujen tilanteita Palvelusivustolla. Maksamattomista laskuista myös 
muistutetaan kertaalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitiaan. Huom: Intrumille siirretyt 
laskut voivat aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja! Eri sarjojen osallistumismaksut löydät 
tästä kausi-infosta.  

https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kilpailusaannot/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/ilmoittautuminen-seuralle/


Joukkueen nimi ja lyhenne  

Samassa sarjassa pelaavat seuran joukkueet erotetaan toisistaan roomalaisin numeroin, esim. 
Testi Team I ja Testi Team II. Joukkueen poikkeavan nimen käytöstä tulee maksaa 
Kilpailusääntöjen mukainen 85 euron kirjaamismaksu. Tämä tapahtuu ilmoittamalla 
sarjavastaavalle poikkeavan nimen käytöstä. Sarjavastaavan hyväksynnän jälkeen liitto muokkaa 
joukkuenimen halutuksi ja toimittaa kilpailusääntöjen mukaisen laskun poikkeavan 
joukkuenimen käytöstä. Poikkeavalla nimellä tarkoitetaan seuranimestä eroavaa joukkuenimeä. 
Esim. jos seuran rekisteröity nimi on Testi Team ja sen joukkue haluaa käyttää sarjatoiminnassa 
nimeä Pelihirmut, on kyseessä poikkeava nimi.  

Seurat eivät ilmoittautumisjärjestelmässä itse voi muokata joukkuenimiä. Joukkuenimet 
pohjautuvat edellisellä kaudella käytettyihin nimiin, myös juniorisarjoissa. Mikäli seura haluaa 
muuttaa olemassa olevan joukkueen nimeä/lyhennettä tai lisänimeä, tulee siitä olla yhteydessä 
sarjavastaavaan. Sarjavastaava tekee nimenmuutoksen järjestelmään.  

Mikäli seuralla on useampia juniorijoukkueita samassa ikäluokassa, voidaan roomalaisen 
numeron käyttö korvata lisänimellä seuran nimilyhenteen kanssa (Esim. AC HaKi Vintiöt). Tällöin ei 
peritä poikkeavan nimen käyttömaksua.  

Alue- ja sarjavastaavat lisäävät kaikki uudet aikuis- ja juniorijoukkueet ilmoittamisjärjestelmään. 
Mikäli siis jokin joukkue puuttuu tai pitää lisätä uutena, yhteys omaan aluevastaavaan.  

Tarkemmat joukkuemääräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä §28.  

Vapautuvat sarjapaikat  

Mahdollisesti vapautuvat sarjapaikat täytetään pääsarjojen osalta Liittohallituksen toimesta ja 
junioreiden valtakunnallisten sarjojen sekä naisten 1. div., miesten Suomisarjan ja 2. div. osalta 
kilpailuvaliokunnan toimesta. Alueellisten alempien sarjojen vapautuvat sarjapaikat täytetään 
aluekohtaisesti. Liitto tarjoaa vapautuvia sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden menestyksen 
ja alueellisten kriteereitten perusteella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea!  

Sarjapaikan siirtohakemukset  

Sarjoissa tai sarjatasoilla (miesten 3.-6. div. ja naisten 2.-4. div.), missä on periytyvät sarjapaikat, 
voi hakea sarjapaikan siirtoa sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. Tarkat 
siirtomääräykset ja kirjaamismaksun suuruus määritellään Kilpailusäännöissä §29.  

Siirtohakemus tehdään käyttämällä sähköistä sarjapaikansiirtolomaketta. Ennen hakemuksen 
palauttamista sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen! 
Sarjapaikan siirtoa voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä kirjallinen selvitys. 
Pelaajien allekirjoitukset otetaan covid19-tilanteen vuoksi Vismasign-palvelussa, jossa 
tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Tästä on annettu tarkemmat ohjeet lomakkeen 
yhteydessä. Seura huolehtii, että pelaajat hyväksyvät sarjapaikansiirtoon liittyvän pelaajasiirron.  

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/sarjapaikansiirtohakemus/


Joukkuesiirto  

Jos seuran juniorijoukkue, joka ei pelaa periytyvien sarjapaikkojen sarjassa, siirtyy 
kokonaisuudessaan toiseen seuraan, voidaan pelaajat siirtää Joukkuesiirrolla. Joukkuesiirto tulee 
tehdä sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä.   

Joukkuesiirto tapahtuu luovuttavan ja vastaanottavan seuran kesken. Joukkuesiirto suoritetaan 
erillisellä joukkuesiirtolomakkeella. Lomakkeeseen liitetään kirjausvaiheessa kuitti maksetusta 
kirjaamismaksusta ja joukkuesiirron mukana siirrettävien pelaajien listaus. Yhdellä 
joukkuesiirrolla voidaan siirtää enintään 30 pelaajaa. Ilman vaadittuja liitteitä joukkuesiirtoja ei 
käsitellä. Joukkuesiirron kirjaamismaksu on 150 €.  

Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin  

Pääsarjoissa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä, nämä päivitetään salibandy.fi sivustolle 
jokaisen sarjan omalle infosivulle. Seuraavilla Salibandyliiton tasoilla noudatetaan yksittäisten 
otteluiden sarjamääräyksiä: Suomen Cupin yksittäiset ottelut, miesten Suomisarja ja 2. div., P22, 
P19, P17, P16, T21 ja T18 SM-sarjat sekä P22, P19, P17, P16 ja T18 1. divisioonat.  

Lohkojaot  

Alueellisten sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei 
tule tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla, niistä ilmoitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille 
postitse, kun ne on vahvistettu. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös alueiden www-sivuilta.  

Turnaushakemukset  

Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä 
palauttamalla turnaushakemuslomake. Huomaa, että turnaushakemukset on palautettava jo 
sarjaan ilmoittautumisten yhteydessä. Myöhemmin tulleet hakemuksetkin huomioidaan, mikäli 
turnauksia on vielä jakamatta. Hakemuksiin laitetaan mahdolliset turnauspäivämäärät ja ajat. 
Hakemukseen merkittävän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä!  

Sarjojen alkaminen  

Junioreiden valtakunnallisten sarjojen alku- ja karsintasarjat pelataan syksyn 2022 aikana. 
Valtakunnallisten sarjojen tarkemmat aikataulut kaudelle 2022-23 löytyvät kausi-infosta. 
Turnausmuotoiset sarjat alkavat pääosin syyskuun lopulla ja lokakuun aikana. Alueellisten 
sarjojen alustavat alkamisajat päivitetään kevään aikana alueiden www-sivuilta. Sarjaohjelmat 
julkaistaan ko. sivuilla hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista.  

Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, N30, N35 ja N40)  

Seniorisarjat alkavat loka-marraskuussa. Kilpailukutsu toimitetaan kesän aikana liiton internet 
sivuille. Ilmoittautuminen tapahtuu viime kauden tapaan liiton sähköisessä järjestelmässä heti 
kun kilpailukutsu on julkaistu.  

https://salibandy.fi/fi/info/materiaalipankki/materiaalit-joukkueille/turnaushakemus/


Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet  

Myös välivuoden / välivuosia pitäneestä pelaajasta tulee tehdä pelaajasiirto salibandyn 
Palvelusivustolla. Tällaisen pelaajan siirrossa ei kuitenkaan ole kirjaamismaksua eikä karenssia, 
mutta vanhan seuran hyväksyntä tarvitaan.  

Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä 
pelaajasiirtojärjestelmässä, Salibandyn Palvelusivustolla. Tarkempi ohjeistus 
löytyy pelaajasiirtojen omalta sivulta. Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1.6.2022 – 15.1.2023. Vapaa 
siirtoaika (=ilman vanhan seuran suostumusta) on 1.-30.6.2022. Kirjaamismaksut ja tarkat 
siirtomääräykset määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8 sekä erillisissä 
pelaajasiirtomääräyksissä.  

Henkilökohtainen pelipassi  

Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva 
henkilökohtainen pelipassi. Kauden 2022–23 pelipassikausi on 1.8.2022–31.7.2023. Pelipassit 
lunastetaan liiton internet sivujen kautta. Myyntijärjestelmä on Suomisport. Järjestelmä tarjoaa 
käyttäjälleen paljon parannuksia, mm. täysin reaaliaikaisen maksun kaikilla yleisimmillä 
maksutavoilla. Pelipassitiedot myös päivittyvät tulospalveluun minimiviiveellä. Lisätietoja uuden 
kauden pelipasseista julkaistaan ennen kesää osoitteessa salibandy.fi  

Pelipassikortti (mobiilikortti)  

Kauden 2022-23 pelipassikortin toimitustapa on Suomisport mobiilisivut ja erillinen 
mobiiliaplikaatio. Löydät viimeisimmän pelipassikorttitiedon täältä.  

Tärkeät päivämäärät  

Olemme listanneet merkittävimpiä pelikauden takarajoja ja muita tärkeitä päivämääriä kausi-
infon ”Tärkeät päivämäärät” -sivun alle. 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/
https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kausi-info/tarkeat-paivamaarat/


 

Tärkeät päivämäärät 
 
Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2022-23. Lisätietoa löydät 
liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton asiakaspalveluun p. 0400-529017. 

Huhtikuu (2022) 
• Sarjaan.ilm. alkaa: 25.04.2022 (porrastetusti pääsarjoista ja valtakunnallisista sarjoista 

alkaen, kts. tarkat ajat täältä) 

Toukokuu 
• Uudet Kilpailusäännöt voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2022 

• Kansainvälinen siirtoaika alkaa: 01.05.2022 

• Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 01.05.2022 

• Sarjapaikan siirtohakemusten takaraja: sarjojen ilmoittautumisen yhteydessä 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy pääsarjat: 04.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy Suomisarja: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy N1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P22 SM, P22 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T21 SM: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P19 SM, P19 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T18 SM, T18 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P17 SM, P17 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P16 SM, P16 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T16 SM, T16 1. div.: 11.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P15 valtakunnallinen: 11.05.2022 

• Yhteisjoukkuesopimuksen (P15-P22 ja T16-T21 valtakunnalliset sarjat) toimittamisen 
takaraja: 15.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy M2. div.: 18.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy N2.-3. div.: 22.05.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy M3.-4. div.: 29.05.2022 

Kesäkuu 
• Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 01.06.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy Suomen Cup: 14.06.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy M5. div.: 16.06.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy M6. div.: 30.06.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy N4. div.: 30.06.2022 

• Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 30.06.2022 

https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kilpailusaannot/


 

Heinäkuu 
• Vapaa siirtoaika päättyy = vanhan seuran suostumus pelaajasiirrolle tarvitaan: 01.07.2022 

alkaen 

• Kauden 2022-23 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2022 

• Pelipassikausi 2021-22 päättyy: 31.07.2022 

Elokuu 
• Pelipassikausi 2022-2023 alkaa, myös myynti: 01.08.2022 

• Rinnakkaisedustusten ilmoittaminen alkaa: 06.08.2022 

• Yhteisjoukkuesopimuksen (P15-P22 ja T16-T21 alueelliset sarjat) toimittamisen takaraja: 
14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P22 2.div: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T21 1.div: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P18 aluesarja: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T18 aluesarja: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P16 aluesarja: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T16 aluesarja: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P15 aluesarja: 14.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P13-P14: 17.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T14: 17.08.2022 

• Yhteisjoukkuesopimuksen (P11-P14 ja T12-T14) toimittamisen takaraja: 17.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P11-P12: 24.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T12: 24.08.2022 

• Takautuvan pelipassivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2022 

Syyskuu 
• Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 01.09.2022 

• Yhteisjoukkuesopimuksen (P9-P10 ja T10) toimittamisen takaraja: 17.08.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P9-P10: 03.09.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T10: 03.09.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy P8: 10.09.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy T8: 10.09.2022 

• Sarjaan.ilm.aika päättyy seniorit: 11.09.2022 

• Farmisopimus -hakemusten takaraja: 21.09.2022 

• Y-pelaajailmoitusten takaraja (P15-P21 ja T16-T18): 21.09.2022 

• Poikkeuslupahakemusten takaraja: 21.09.2022 

• Rinnakkaisedustusilmoitusten kirjaamismaksut nousevat: 22.09.2022 



 

Marraskuu 
• Sarjapaikansiirrossa mukana ollut pelaaja voi hakea uutta pelaajasiirtoa: 01.11.2022 

Joulukuu 
• P22 1. divisioonan karsinnoissa pelannut pelaaja ei voi saada edustusoikeutta mihinkään 

P22 SM-sarjan joukkueeseen ennen: 01.12.2022 

Tammikuu 
• Osallistumismaksu 3/3 erääntyy: 13.01.2023 

• Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 15.01.2023 

• Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 15.01.2023 (tarkista floorball.sport sivuilta mahdolliset 
poikkeukset) 

• P9-P14 ja T10-T14-junioreiden kaksoisedustusten kirjaamisen takaraja: 18.01.2023 

Helmikuu 
• Rinnakkaisedustusten haku päättyy + R-edustusten päättämisilmoitusten takaraja: 

01.02.2023 

• P15-P22 ja T16-T21-junioreiden pelaaminen oman seuran saman ikäluokan kahdessa eri 
joukkueessa päättyy (tällä viitataan Kilpailusäännöt §48 ko. junioreiden pelaaminen oman 
seuran saman juniori-ikäluokan kahdessa eri joukkueessa): 01.02.2023 

• Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 01.02.2023 

• Jäsenmaksu erääntyy: 28.02.2023 (jäsenmaksut on laskutettu Palvelusivustolla) 

Huhtikuu (2023) 
• Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2023 

• Kilpailukausi päättyy: 30.04.2023 



 

Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät 
 

Aikuiset: 

 



 
Juniorit: 

 

 



 

Junioreiden ikäluokat kaudella 2022-23 
 
POJAT   TYTÖT  

Sarjan 
nimi ikäluokka 

 Sarjan 
nimi 

ikäluokka 

P22 2001-2003  T21 2002-2004 

P19 2004  T18 2005-2006 

P18 2005  T16 2007-2008 

P17 2006  T14 2009-2010 

P16  2007  T12 2011-2012 

P15 2008  T10 2013-2014 

P14 2009  T8 2015-2016 

P13 2010    

P12 2011    

P11 2012    

P10 2013    

P9 2014    

P8 2015-2016    

P6 2017-2018    

 



 

Valtakunnallisten sarjojen sarjavastuut 
 
F-liiga (miehet / naiset) ja miesten Divari: 

 
Jani Holopainen | Pääsarjapäällikkö 
F-liiga miehet ja naiset, miesten Divari, Sääntövaliokunnan sihteeri 
0400 529 010 | jani.holopainen@salibandy.fi 
 
Suomen Cup, naisten 1. divisioona, miesten Suomisarja ja seniorisarjat: 

 
Salla Nuorteva | Sarjapäällikkö 
Miesten ja naisten Suomen Cup, naisten 1. divisioona, miesten Suomisarja sekä seniorisarjat. 
044 434 1475 | salla.nuorteva@salibandy.fi 
 
Junioreiden valtakunnalliset sarjat: 

 
Mikko Helanen | Sarjapäällikkö 
Junioreiden valtakunnallisten sarjojen kehittäminen, suunnittelu ja toteutus. 
0400 529 027 | mikko.helanen@salibandy.fi 
 
 
Alueellisissa sarja-asioissa yhteys omaan aluevastaavaan. 

tel:0400%20529%20010
tel:044%20434%201475
mailto:salla.nuorteva@salibandy.fi
tel:0400%20529%20027
mailto:mikko.helanen@salibandy.fi
https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/


 

Valtakunnallisten sarjojen päivämäärät 
 
Sarja- 
taso 

Kausi 
alkaa 

Syyskausi 
päättyy 

Kevätkausi 
alkaa 

Runkosarja 
päättyy 

F-liiga miehet 18.9. 18.12. 31.1. 12.3. 

F-liiga naiset 17.9. 18.12. 14.1. 18.2. 

Miesten Divari 11.9. 17.12. 14.1. 11.3. 

Naisten 1. div. 24.9. 10.12. 7.1. 11.3. 

Miesten Suomisarja 17.9. 17.12. 7.1. 11.3. 

P22 SM-sarja ja 1. div. alkusarjat 17.9. 18.12.   

P22 SM-sarja ja 1. div. jatkosarjat   7.1. 5.3. 

P19 SM-sarja ja 1. div. alkusarjat 17.9. 18.12.   

P19 SM-sarja ja 1. div. jatkosarjat   7.1. 5.3. 

P17 SM-sarja/1. div. alkusarjat 24.9. 18.12.   

P17 SM-sarja ja 1. div. jatkosarjat   7.1. 12.3. 

P16 alkusarja 27.8. 23.10.   

P16 SM-sarja/1. div. 5.11. 18.12. 8.1. 26.3. 

P15 alkusarja 3.9. 27.11.   

P15 jatkosarjat 17.12. 18.12. 7.1. 19.3. 

T21 SM-sarja 17.9. 18.12. 7.1. 12.3. 

T18 alkusarja 27.8. 23.10.   

T18 SM-sarja/1. div. 5.11. 18.12. 7.1. 5.3. 

T16 alkusarja 3.9. 27.11.   

T16 SM-sarja/1. div. 10.12. 18.12. 7.1. 12.3. 
 
 
Päivämäärämuutokset mahdollisia! 



 

Sääntömuutokset 
 
Kaudesta 2022-23 alkaen salibandyn pelisäännöt uudistuvat. Tästä päivitämme lisää tietoa 
myöhemmin. 
 
Kauden 2022-23 kilpailusääntöihin tulleita muutoksia / korjauksia edelliskauteen verrattuna 
tiivistetysti: 

Koko säännöt 
Muutettu juniori-ikäluokkien merkintätapa (esim. aiemmin P14-P9 -> uusissa P9-14) 

2§ Määritelmät 
Lisätty toimitsijaesimiehelle velvollisuus pelipassin hankkimiseen ja sitä kautta sitoutumiseen 
sääntöihin. 

Lisätty sisäpiiritiedon ja junioripelaajan määritelmät: 

Sisäpiiritieto: 
”Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan sellaista täsmällistä ja julkaisematonta tietoa, joka ei ole seuran 
ja/tai joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kokoonpanotiedot, 
joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot.” 

Junioripelaaja: 
”Junioripelaajia ovat 2001 ja myöhemmin syntyneet pojat/miehet sekä 2002 ja myöhemmin 
syntyneet tytöt/naiset.” 

12§ Kilpailumanipulaatio 
Lisätty: 
”Sisäpiiritiedon (2§) jakaminen joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle millä tavalla tahansa 
hyödyn tavoittelemiseksi on kiellettyä.” 

18§, 19§, 20§  
Päivitetty sarjalistaukset ja junioreiden ikäluokat ajan tasalle. 

23§ Vapaan sarjapaikan täyttäminen  
Lisätty: 
”Sarjoissa, joissa on periytyviä sarjapaikkoja, ei osallistumisen peruutusten johdosta tehdä 
vapaiden sarjapaikkojen täyttöjä 31.8. jälkeen.” 

28§ Seuran joukkueet  
Siirretty yhteisjoukkueen määritelmä tämän pykälän alle 48§:stä. 48§ kirjattu, että määritelmä 
löytyy täältä. 

https://salibandy.fi/fi/info/saannot/pelisaannot/
https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kilpailusaannot/


29§ Sarjapaikansiirto  
 
Lisätty: 
Sarjapaikansiirtoa voi hakea sarjoihin tai sarjatasoille, joissa on periytyvät sarjapaikat. 

Muissa sarjoissa terminä joukkuesiirto. 

Kaikki tehtävä sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. 

Täsmennetty kirjausta: 
”Sarjapaikan siirron mukana siirtynyt aikuispelaaja saa pelata 31.10. asti vain ja ainoastaan siinä 
aikuisjoukkueessa, jonka sarjapaikan mukana hän on siirtynyt pois lukien tilanne, jossa hänet on 
merkitty farmisopimukseen.” 

31§ Osanoton peruuttaminen  
Lisätty seniorisarjat omaksi kohdakseen (10.) 

34§ Toimitsijat 
Käynyt liiton toimitsijakoulutuksen  -> ”suorittanut hyväksytysti liiton sähköisen pöytäkirjan 
toimitsijakoulutuksen.” 

36§ Ottelupöytäkirja  
Selkeytetty molempien erotuomarien vastuuta pöytäkirjasta 

”Erotuomarit tarkistavat ja vahvistavat yhteisvastuullisesti pöytäkirjan. Erotuomarit vastaavat ja 
huolehtivat siitä, että ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, 
lopputulos sekä pelirangaistukset on merkitty oikein.” 

48§ Vuonna 2008 ja aiemmin syntyneiden junioripelaajien edustusoikeus  
Muutettu otsikon muotoilua, koska poikien ja tyttöjen vanhin juniori-ikäluokka eriytettiin 
(Määritelmä 2§) 

Yhteisjoukkueen määritelmä siirretty 28§:ään. 

Täsmennetty/muutettu: 
”Junioripelaajat saavat pelata vain yhdessä seurassa ja yhdessä joukkueessa kutakin ikäluokkaa 
ja sarjatasoa kohden. Edustusoikeuden toisessa seurassa ja/tai joukkueessa voi saada 
pelaajasiirrolla.” 

”Tytön pelatessa poikien joukkueessa sovelletaan häneen poikien peleissä poikien 
ikäluokkasäännöksiä, siten, että tytöt saavat olla enintään vuoden yli-ikäisiä poikien vastaavaan 
sarjaan. Kaksi vuotta vanhempaa tyttöä ei voida nimetä Y-pelaajaksi poikien joukkueeseen.” 

”2008 syntyneet ja sitä vanhemmat juniorit saavat pelata oman ikäluokkansa lisäksi 
vanhemmissa juniori-ikäluokissa, yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa sekä myös yhdessä 
oman sukupuolensa mukaisessa aikuisten joukkueessa jokaista sarjatasoa kohden 1.2. saakka. 



Tämän jälkeen pelaaja saa pelata vain yhdessä oman seuran aikuisten joukkueessa. Pelaaja 
kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.” 

”Vuoden yli-ikäiset maalivahdit voivat pelata oman ikäluokan joukkueissa, ikäistään 
vanhemmissa ja yli-ikäisinä vuotta nuoremmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä 
toisessa joukkueessa/ikäluokassa). Omassa ikäluokassaan ja vanhemmissa junioreissa he voivat 
pelata sekä kenttäpelaajina että maalivahteina. Vuoden yli-ikäisistä maalivahdeista ei tarvitse 
tehdä Y-ilmoitusta. Vuotta yli-ikäistä maalivahtia ei saa käyttää P16-19 ja T16-18 valtakunnallisissa 
sarjoissa.” 

Rajoitukset, ei saa käyttää Y-pelaajaa: 
– P15-18 ja T16-18-sarjoissa Y-pelaajaksi seura ei saa ilmoittaa R-pelaajaa 
– P16-19 ja T16-18 valtakunnallisissa sarjoissa 
– F-liigassa kuluvalla kaudella pelannutta pelaajaa ei saa nimetä Y-pelaajaksi eikä Y-pelaaja saa 
pelata F-liigassa. 

Lisätty: 
”Mahdolliset poikkeamat edustusoikeuksiin pääsarjoissa on määritelty Pääsarjojen 
sarjamääräyksissä.” 

”Rajoitukset: 
– junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa pelaajasta saa tehdä vain yhden seuran sisäisen siirron 
kauden aikana” 

Selkeytetty jaottelua (ennen kaksi, jossa toisessa kaksi alakohtaa -> nyt kolme kohtaa). Muutettu 
1. kohdan edustusoikeutta oman seuran aikuisjoukkueessa. 

Pelaaja voi saada rinnakkaisedustusoikeuden jonkin alla mainitun vaihtoehdon mukaisesti 

1. Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on eri sarjatasolla, 
kuin oman seuran aikuisjoukkue. 

Rinnakkaisedustusoikeuden ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa sen aikuisten joukkueen 
lisäksi, johon rinnakkaisedustus on myönnetty, 1.2. saakka yhtä oman seuransa aikuisten 
joukkuetta, joka pelaa eri sarjatasolla R-pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa 
ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. 

2. Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran saman ikäluokan joukkuetta, kun toinen 
joukkueista pelaa valtakunnallista sarjaa ja toinen alueellista kilpasarjaa, jos omalla seuralla ei 
ole joukkuetta samassa sarjassa. 

R-pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, 
kun hän on pelannut valtakunnallista sarjaa. R-pelaaja saa pelioikeuden valtakunnallisen sarjan 
joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut alueellista sarjaa. Tämän kohdan 
mukainen R-pelaaja saa pelata ainoastaan toisen sarjan joukkueessa 1.2. jälkeen. R-pelaaja 
kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. 

Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka 
kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon. 



3. Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran yhden tai useamman eri ikäluokan 
joukkuetta, jos omalla seuralla ei ole joukkuetta siinä ikäluokassa. Kaikkien pelaajan edustamien 
juniorijoukkueiden tulee pelata joko valtakunnallisessa sarjassa tai kilpasarjassa. 

Pelaaja saa pelata rinnakkaisedustuksella vain yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa. 
Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka 
kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon. 

53§ Siirtomenettely  
Lisätty Joukkuesiirto: 
”Jos seuran juniorijoukkue, joka ei pelaa periytyvien sarjapaikkojen sarjassa, siirtyy 
kokonaisuudessaan toiseen seuraan, voidaan pelaajat siirtää Joukkuesiirrolla. Joukkuesiirto tulee 
tehdä sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. Joukkuesiirrosta määrätään tarkemmin 
Pelaajasiirtomääräyksissä.” 

54§ Kasvattajakorvaus  
Täsmennetty: 
”Mikäli pelaajasta on maksettava kasvattajakorvaus, on kasvattajakorvaus suoritettava 
kokonaan, ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa 
jossakin kasvattajakorvausluokkaan kuuluvassa sarjassa. Suomen Cupissa pelaaminen ei 
muodosta kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuutta.” 

55§ Kirjaamismaksu  
Lisätty joukkuesiirron kirjaamismaksu 150 euroa. 

58§ Yleistä  
Lisätty toimitsijaesimiehet luetteloon 
(erotuomarit, otteluvalvojat, tekniset valvojat ja toimitsijaesimiehet) 

61§ Palkkiot ja niiden määräytyminen 
Päivitetty erotuomaripalkkiot sopimuksen mukaan ja lisätty uusille sarjatasoille palkkiot. 

64§, 66§  
Päivitetty pelisääntöjen muutosten mukaisesti pelirangaistukset kilpailusääntöihin. 



Edustusoikeustietoa 
 
Vuonna 2008 ja aiemmin syntyneiden junioripelaajien edustusoikeus  

Y-pelaajien edustusoikeuksissa on seuraavia muutoksia:  
• Kaksi vuotta vanhempaa tyttöä ei voida nimetä Y-pelaajaksi poikien joukkueeseen.  
• 1.2. jälkeen pelaaja saa pelata vain yhdessä oman seuran aikuisten joukkueessa. Pelaaja 

kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.  
• Junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa pelaajasta saa tehdä vain yhden seuran sisäisen 

siirron kauden aikana  
• Kun Y-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, päättyy tämän pelaajan Y-pelaaja oikeus 

samalla ilman erillistä ilmoitusta.  
• Vuoden yli-ikäiset maalivahdit voivat pelata oman ikäluokan joukkueissa, ikäistään 

vanhemmissa ja yli-ikäisinä vuotta nuoremmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä 
toisessa joukkueessa/ikäluokassa). Omassa ikäluokassaan ja vanhemmissa junioreissa he 
voivat pelata sekä kenttäpelaajina että maalivahteina. Vuoden yli-ikäisistä maalivahdeista 
ei tarvitse tehdä Y-ilmoitusta. Vuotta yli-ikäistä maalivahtia ei saa käyttää P16-19 ja T16-18 
valtakunnallisissa sarjoissa  

• F-liigassa kuluvalla kaudella pelannutta pelaajaa ei saa nimetä Y-pelaajaksi eikä Y-pelaaja 
saa pelata F-liigassa. 

R-pelaajien edustusoikeuksissa on seuraavia muutoksia:  
• R-pelaajaa ei saa lisätä yhteisjoukkueeseen.    
• Pelaaja voi saada rinnakkaisedustusoikeuden jonkin alla mainitun vaihtoehdon 

mukaisesti. 

1) Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on eri sarjatasolla, 
kuin oman seuran aikuisjoukkue.   

• Rinnakkaisedustusoikeuden ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa sen aikuisten joukkueen 
lisäksi, johon rinnakkaisedustus on myönnetty, 1.2. saakka yhtä oman seuransa aikuisten 
joukkuetta, joka pelaa eri sarjatasolla R-pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän 
pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.  

2) Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran saman ikäluokan joukkuetta, kun toinen 
joukkueista pelaa valtakunnallista sarjaa ja toinen alueellista kilpasarjaa, jos omalla seuralla ei 
ole joukkuetta samassa sarjassa.   

• R-pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena 
päivänä siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista sarjaa. R-pelaaja saa pelioikeuden 
valtakunnallisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut 
alueellista sarjaa. Tämän kohdan mukainen R-pelaaja saa pelata ainoastaan toisen sarjan 
joukkueessa 1.2. jälkeen. R-pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa 
ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. 

Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, 
jotka kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon.  



3) Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran yhden tai useamman eri ikäluokan 
joukkuetta, jos omalla seuralla ei ole joukkuetta siinä ikäluokassa. Kaikkien pelaajan edustamien 
juniorijoukkueiden tulee pelata joko valtakunnallisessa sarjassa tai kilpasarjassa.  

• Pelaaja saa pelata rinnakkaisedustuksella vain yhdessä joukkueessa kussakin 
ikäluokassa. Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi 
rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka kaikki voidaan merkitä yhden ottelun 
ottelukokoonpanoon.  

Tarkemmat tiedot: Kilpailusäännöt (48§).  

Poikkeuslupahakemus kirjataan Palvelusivustolla, ja siihen liittyvä kirjaamismaksu 30€ 
suoritetaan kirjaamisen yhteydessä Paytrail-maksuna. Kaikki ilmoitukset liikkuvat sähköpostien 
välityksellä ja Palvelusivustolla voidaan seurata hakemuksien tilaa. Toimintatapaan ei ole tullut 
muutoksia viime kauteen verrattuna.  

Kotimaan pelaajasiirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan Salibandyn Palvelusivustolla. Seurat 
hoitavat siirtoprosessin keskenään käyttämällä Palvelusivuston seuratunnusta (muotoa 
A12345678). Tunnus on toimitettu kaikille jäsenseuroille. Uusille seuroille tunnus toimitetaan 
jäsenhakemusprosessin aikana.  

Välivuoden pitänyt pelaaja? 
Jatkamme käytäntöä, jossa myös välivuoden / välivuosia pitäneestä pelaajasta tulee tehdä 
pelaajasiirto salibandyn Palvelusivustolla. Tällaisen pelaajan siirrossa ei kuitenkaan ole 
kirjaamismaksua eikä karenssia.  

Kansallinen (kotimaan) pelaajasiirtoaika alkaa 1.6. Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran 
suostumusta, päättyy 30.6. Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan 15.1.2023.  

Kansainvälinen pelaajasiirtoaika alkaa jo 1.5.2022. Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Kv-siirrot 
tehdään IFF:n sääntöjen mukaan, eikä niitä siis kirjata Salibandyliiton järjestelmässä. Tarkemmin 
kv-siirroista on kerrottu täällä.  

Lisää tietoa edustusoikeuksista löydät täältä.  

Pelipassit: Kauden 2022-23 pelipassi-info on julkaistu pelipassien omalla sivulla. Pelipassien 
myynti alkaa 1.8.  
 
Kysyttävää edustusoikeuksista? 

Edustusoikeusasioissa palvelee Salibandyliiton asiakaspalvelu p. 0400-529017 ma-pe klo 9.30-
16.30. Sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot osoitteella asiakaspalvelu@salibandy.fi 
 

 
 
 

https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kilpailusaannot/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/poikkeusluvat/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/poikkeusluvat/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
https://floorball.sport/transfers/%22%20/t%20%22_blank
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/

