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1§ Tarkoitus 
Näiden määräysten tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 2001-2008 syntyneiden 
junioripelaajien peluuttaminen eri joukkueissa Suomen Salibandyliiton Kilpailusääntöjen 48 §:n 
edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla ja pienentää ns. drop out – kehitystä 

muodostamalla seuran yhteisjoukkueita ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan 
osallistumisen. P22 SM-sarjaan ja P22 1. divisioonaan ei ole mahdollista osallistua 
yhteisjoukkueella.  
 
2§ Määritelmät ja yleiset määräykset 
Yhteistoimintaseura  
• Yhteisjoukkueen muodostavat pelaajat kahdesta eri seurasta, joita kutsutaan 

yhteistoimintaseuraksi. Yhteisjoukkue toimii toisen yhteisjoukkuetta koskevan 
Yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä 
määräyksissä termiä vastuuseura. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta. 
Yhteisjoukkueessa ei saa pelata rinnakkaisedustuspelaajia, kilpailusääntöjen 48§ mukaisesti  

Yhteisjoukkue 
• Salibandyliiton  P15 - P22 ja  T16 - T21 sarjoihin osallistuva joukkue, joka koostuu pelaajista, 

joiden edustusoikeus on toisessa ko. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen 
allekirjoittaneista yhteistoimintaseuroista. 

• Yhteisjoukkueen toiminta käsittää yhden sarjakauden, eikä sitä voida perustaa vain erilliseen 
yksittäiseen kilpailuun tai sen karsintaan osallistumiseksi. 

• Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa on 
yhteistoimintaseuran nimet tai sen lyhenteet ja se on kilpailun järjestäjän hyväksymä nimi 
muodossa A/B, missä vastuuseuran nimi mainitaan ensin. Mahdollisella saman ikäluokan 
toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä ”A/B 2”.  

• Samaa ikäluokkaa koskevissa yhteisjoukkueissa tulee sopimuskumppaneiden olla aina samoista 
kahdesta yhteistoimintaseurasta. 
 

Yhteisjoukkuesopimus 
• Kahden yhteistoimintaseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen muodostamisesta, 

ylläpidosta ja hallinnosta. 
• Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi sarjakaudeksi. 
• Sopimuksen tehneiden yhteistoimintaseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee 

keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen 
säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista. Jokaisesta muodostettavasta 
Yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus. Samassa ikäluokassa pelaavia 
yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi seuralla olla korkeintaan kaksi (2) kappaletta. 

• Yhteisjoukkuetoiminnan käynnistyessä laadittu yhteisjoukkuesopimus on toimitettava 
Salibandyliitolle valtakunnallisten juniorisarjojen osalta 15.5.2022 mennessä, sekä alueellisten 
juniorisarjojen osalta 14.8.2022 mennessä. Sopimus astuu voimaan, kun siitä perittävä 
kirjaamismaksu on suoritettu ja kilpailuvaliokunta on hyväksynyt yhteisjoukkuesopimuksen. 
 

Yhteisjoukkueen sarjapaikka 
• Yhteisjoukkue voi pelata P15 - P22 ja  T16- T21 sarjoissa pl. P22 SM-sarja,1. divisioona. ja 

2.divisioonan loppusarja. 



Yhteisjoukkuemääräykset 2022-2023 
 

 

 

 
II LUKU  
 
PELAAJAN PELUUTTAMINEN 
 
3§ Pelioikeus, sen muutokset ja rajoitukset 
Yhteisjoukkueen pelaajat tulee nimetä joukkueeseen liiton lomakkeella ennen pelaajan pelaamista 
yhteisjoukkueessa. Mikäli pelaaja siirtyy seuran sisäisellä tai normaalilla pelaajasiirrolla 
yhteisjoukkueeseen, astuu pelaajan edustusoikeus voimaan, kuten Kilpailusääntöjen 53§ on 
mainittu.  
 
Yhteistoimintaseuraan rekisteröidyllä pelaajalla on seuraavassa esitetyin edellytyksin oikeus pelata 
oman yhteistoimintaseuransa joukkueissa, yhteistoimintaseuransa solmimien 
yhteisjoukkuesopimuksen piiriin kuuluvissa joukkueissa yhdessä joukkueessa/ikäluokka ja 
yhteistoimintaseuransa farmisopimusjoukkueessa ilman pelaajasiirtoa ja kirjaamismaksua. 
 

1. Yhteistoimintaseuransa sopimien yhteisjoukkuesopimusten perusteella sopimuksen piiriin 
kuuluva juniori-ikäinen pelaaja voi pelata eri yhteisjoukkueissa, kuten hän olisi kilpailusääntöjen 
20§ ja 47-48§ mukaisesti oikeutettu pelaamaan yhteistoimintaseuransa nuorten 
joukkueissa, Ks. junioreiden edustusoikeus 48§ 

2. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata ainoastaan sellaisessa 
yhteistoimintaseuransa nuorten joukkueessa, joka pelaa eri ikäluokassa tai eri sarjatasolla 
(valtakunnallinen sarja – alueellinen kilpasarja) kuin ne yhteisjoukkueet, joissa pelaajalla on 
pelioikeus yhteisjoukkuesopimusten perusteella.  

3. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata yhteistoimintaseuransa aikuisten 
joukkueessa kilpailusääntöjen 48§ mukaisesti.   

4. Yhteisjoukkueen pelaajat tulee nimetä joukkueeseen liiton lomakkeella ennen pelaajan 
pelaamista yhteisjoukkueessa. 

5. Yhteisjoukkueeseen ei saa nimetä R-pelaajaa 

 
III LUKU 
 
4§ Muita määräyksiä 

1. Yhteisjoukkueessa pelaavan pelaajan kasvattajarahamääräysten mukainen kasvattajaseura on 
se yhteistoimintaseura, jossa hänen edustusoikeutensa on kullakin pelikaudella 30.4.  

2. Kirjaamismaksu on 300 €. Salibandyliitto on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä kilpailuihin 
vuosittain osallistuvat yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat 

 


