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KURINPITOSÄÄNNÖT 

 

 

I Yleisiä määräyksiä 

1§ Suomen Käsipalloliitto ry:n (SKPL), sen alueiden ja seurojen elimet ja yksityiset jäsenet ovat velvolliset 

noudattamaan hyvää urheilutapaa sekä voimassa olevia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä. Rikkomuksista 

voidaan rangaista näiden sääntöjen mukaan. Kurinpitokäsittely voidaan käynnistää erotuomareiden tai 

otteluvaltuutetun raportin tai muun liitolle tehdyn ilmoituksen perusteella. Päätöksen käsittelyn 

käynnistämisestä tekee kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja. Kurinpitovaliokunta voi käynnistää 

kurinpitokäsittelyn myös oma-aloitteisesti. Käsittelyn käynnistämisestä ilmoitetaan asianosaiselle ja tälle 

varataan mahdollisuus antaa asiasta lausumansa ennen asian päättämistä.  

2§ Yksilöön kohdistuvia rangaistuslajeja ovat varoitus, ottelukielto, kilpailukelvottomuus, 

toimitsijakelvottomuus sekä sakko. Yhteisöihin kohdistuvia rangaistuslajeja ovat varoitus, kilpailusta 

sulkeminen, kotiotteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia, kotiottelujen määrääminen 

pelattavaksi vieraalla kentällä, saavutetun pistemäärän pienentäminen, ottelutuloksen peruuttaminen / 

muuttaminen, uusintaottelun määrääminen, kilpailusta sulkeminen, sakko sekä liitosta erottaminen. Sakko 

voidaan määrätä muun rangaistuksen lisäksi. Sakon määrä on vähintään 50 euroa ja enintään 50 000 euroa. 

Ottelukiellolla rangaistu ei pelaajana saa osallistua päätöksessä määrättyihin otteluihin. 

Kilpailukelvottomuudella rangaistu ei pelaajana saa osallistua mihinkään Kansainvälisen Käsipalloliiton 

(IHF), Euroopan Käsipalloliiton (EHF) eikä SKPL:n tai sen alueiden tai seurojen järjestämiin julkisiin käsipallo-

otteluihin päätöksessä määrättynä aikana. 

 

II Tuomiovalta 

3§ Liiton sisäistä tuomiovaltaa käyttävät kilpailun päällikkö, kurinpitopäällikkö, kurinpitovaliokunta ja 

liittohallitus. Ulkopuolisena tuomiovallan käyttäjänä toimii urheilun oikeusturvalautakunta. 

Kilpailun päällikkö käsittelee hallinnolliset, kilpailukutsuun ja -ohjeisiin, lisenssimääräyksiin tms. liittyvät 

rikkomukset ja määrää rangaistuksen, jos se on enintään varoitus tai 200 euron sakko. Kilpailun päällikön 

nimeää liittohallitus pelikaudeksi kerrallaan. 

Kurinpitopäällikkö käsittelee ottelutapahtumiin liittyvät rikkomukset ja määrää rangaistuksen, jos se on 

enintään varoitus, 2 ottelun ottelukielto tai 200 euron sakko. Kurinpitopäällikön nimeää liittohallitus 

pelikaudeksi kerrallaan. 

Kurinpitovaliokunta käsittelee liiton toiminnassa tapahtuneet rikkomukset ja määrää rangaistuksen, jos se 

on enintään varoitus, 6 ottelun ottelukielto, 3 kuukauden kilpailu- ja toimitsijakelvottomuus tai 3000 euron 

sakko. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ja 4 jäsentä valitsee kevätliittokokous pelikaudeksi kerrallaan. 

Liittohallitus määrää rangaistuksen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa kurinpitovaliokunnan 

esityksen perusteella. 



 

III Valitusmenettely 

4§ Kilpailun päällikön ja kurinpitopäällikön päätöksestä voi valittaa kurinpitovaliokunnalle 7 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaamisesta. 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä voi valittaa liittohallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaamisesta. 

Liittohallituksen tekemästä päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaamisesta. 

Valitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa liiton toimistoon määräajan kuluessa. 

5§ Päätös voidaan sakkoa lukuun ottamatta panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 

 

IV Yksilöille määrättävät rangaistukset 

6§ Pelaajaa voidaan rangaista varoituksella, ottelukiellolla tai kilpailu- ja toimitsijakelvottomuudella. 

Pelaajaa, joka suljetaan erotuomariin, toiseen pelaajaan tai ottelun toimitsijaan kohdistuneen törkeän 

epäurheilijamaisen käyttäytymisen tai väkivaltaisuuden takia, tai joka on käyttäytynyt epäurheilijamaisesti 

sulkemistuomion jälkeen tai ottelun päätyttyä ottelupaikalla, on kilpailukelvoton, kunnes asia on ratkaistu. 

Rangaistuksena voidaan määrätä enintään 8 ottelun ottelukielto tai vähintään 3 kuukauden ja enintään 4 

vuoden kilpailu- ja toimitsijakelvottomuus. 

7§ Erotuomaria voidaan rangaista kilpailusääntöjen rikkomisesta tai sopimattomasta käyttäytymisestä 

varoituksella, sakolla, toimitsijakelvottomuudella tai toimitsija- ja kilpailukelvottomuudella. 

8§ Toimitsijaa, joukkueen johtajaa yms. voidaan rangaista kilpailusääntöjen rikkomisesta tai 

epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä varoituksella, toimitsijakelvottomuudella tai kilpailu- ja 

toimitsijakelvottomuudella. 

9§ Epäurheilijamaiseen tekoon liittyviä raskauttavia asianhaaroja ovat mm. teon törkeysaste ja toistuvuus. 

Käsipallon lajikuvaa tai lajissa toimivia sanallisesti tai kirjallisesti loukanneita rangaistaan myös näiden 

kurinpitosääntöjen mukaisesti. 

 

VI Seuroille määrättävät rangaistukset 

10§ Seuraa voidaan rangaista kuten näiden sääntöjen 2§:n 1. momentissa yhteisöihin kohdistuvista 

rangaistuksista säädetään. Lisäksi seuraa voidaan rangaista jonkun sen jäsenen tai kannattajien tekemän 

teon vuoksi. Sakko voidaan antaa kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden ja määräysten noudattamatta 

jättämisestä, kuten ottelutulosten ja otteluajan ilmoittamisen laiminlyömisestä ym. vastaavista ja näitä 

törkeämpinä pidettävistä rikkomuksista sekä kilpailusta luopumisesta ja järjestämisvelvollisuuksien 

laiminlyönneistä. 

Liitosta erottamisesta on määrätty liiton säännöissä. 

11§ Kilpailusta luopuminen voi johtaa korvausvastuuseen. 

 



 

VII Muut säännökset 

12§ Näitä sääntöjä sovellettaessa on otettava huomioon IHF:n ja EHF:n kurinpitosäännöt. 

VII Kurinpitosääntöjen muuttaminen 

13§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous 

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 22.4.2017, ja ne ovat voimassa samasta päivästä alkaen. 


