
 

 

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY    
 
KURINPITOSÄÄNNÖT         21.11.2020 
 
I Yleisiä määräyksiä 
 
1§ Suomen Käsipalloliitto ry:n (SKPL), sen alueiden ja seurojen elimet ja yksityiset jäsenet sekä erotuomarit, 
toimitsijat, otteluvaltuutetut ja delegaatit ja Suomen Käsipalloliitto ry:n elimet ja henkilökunta ovat velvollisia 
noudattamaan hyvää urheilutapaa sekä voimassa olevia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä. Rikkomuksista 
voidaan rangaista näiden sääntöjen mukaan. 
 
Rangaistus voidaan antaa, jos yllä mainitut 
 
- rikkovat Suomen Käsipalloliiton ohjeita, sääntöjä tai määräyksiä; 
- syyllistyvät epäurheilijamaiseen käytökseen Suomen Käsipalloliiton järjestämissä otteluissa, näiden 
yhteydessä tai harjoituksissa tai muutoin toimivat Suomen Käsipalloliiton eettisten sääntöjen vastaisesti; 
- syyllistyvät erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen tai sen uhkaamiseen; 
- syyllistyvät sovellettavan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen; tai 
- muutoin vahingoittavat tai loukkaavat Suomen Käsipalloliittoa tai sen toimintaa. 
 
2§ Ottelun aikana ainoastaan erotuomari voi määrätä pelisääntöjen mukaisia rangaistuksia. Nämä päätökset 
ovat lähtökohtaisesti lopullisia eikä niitä lievennetä tai poisteta ellei erotuomari ole syyllistynyt tämän 
säännöksen vastaiseen toimintaan antaessaan tuomion. Kurinpitoelin voi kuitenkin antaa jälkikäteen 
kurinpitorangaistuksen tai antaa rangaistuksen tilanteesta, jota erotuomari ei ole nähnyt tai josta hän on 
jättänyt tuomitsematta rangaistuksen. Ottelu voidaan myös kurinpitoelimen päätöksellä määrätä pelattavaksi 
uudelleen. 
 
3§ Kurinpitokäsittely voidaan käynnistää erotuomareiden tai otteluvaltuutetun raportin tai muun liitolle tai 
kurinpitopäällikölle ja/tai kurinpitovaliokunnalle tehdyn ilmoituksen perusteella. 
 
Kurinpitopäällikkö ja/tai kurinpitovaliokunta voivat käynnistää kurinpitokäsittelyn myös oma-aloitteisesti. 
Päätöksen käsittelyn käynnistämisestä tekee kurinpitopäällikkö ja/tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja. 
 
Raportti, ilmoitus tai kurinpitoelinten oma-aloitteinen päätös kurinpitomenettelyn alkamisesta on tehtävä 30 
päivän kuluessa epäilyn rikkeen tapahtumisesta tai sen tultua raportintekijän, ilmoituksentekijän tai 
kurinpitoelinten tietoon. Ajallinen rajaus ei koske dopingrikkomuksia tai erityisen törkeitä epäurheilijamaisia 
rikkeitä. 
 
Kurinpitopäällikkö käsittelee käsiteltävät kurinpitoasiat ensiasteena ellei kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja 
muuta tapauskohtaisesti päätä. 
 
4§ 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.  



 

 

Määrätty sakko tulee maksaa viimeistään 60 päivän kuluessa päätöksen saatua lainvoiman. Ellei sakkoa tässä 
ajassa makseta, voidaan henkilö tai yhteisö sulkea Suomen Käsipalloliiton kilpailutoiminnasta pois toistaiseksi. 
Ottelukiellolla rangaistu ei pelaajana saa osallistua päätöksessä määrättyihin otteluihin. Ottelukiellon ohella 
voidaan määrätä ottelukiellon yhteydessä määräajaksi kilpailukelvottomaksi ottelukiellossa määrättyjen 
otteluiden pelipäiviin saakka. 
 
Kilpailukelvottomuudella rangaistu pelaaja ei saa osallistua mihinkään Kansainvälisen Käsipalloliiton (IHF), 
Euroopan Käsipalloliiton (EHF) eikä SKPL:n tai sen alueiden tai seurojen järjestämiin julkisiin käsipallo-
otteluihin pelaajana päätöksessä määrättynä aikana. 
 
II Tuomiovalta 
 
5§ Liiton sisäistä tuomiovaltaa käyttävät kilpailun päällikkö, kurinpitopäällikkö, kurinpitovaliokunta ja 
liittohallitus. Ulkopuolisena tuomiovallan käyttäjänä toimivat Urheilun oikeusturvalautakunta ja 
dopingrikkomuksissa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin. 
 
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 lähtökohtaisesti ottelutapahtumiin liittyvät rikkomukset ja määrää rangaistuksen, 
jos se on enintään varoitus, 3 ottelun ottelukielto ja ottelukiellon ohella kilpailukelvottomuus vastaavaksi 
ajaksi tai 200 euron sakko sekä toimitsijakelvottomuutta enintään 3 viikkoa. 
 
Kurinpitopäällikkö voi kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksellä käsitellä ensiasteena myös 
kurinpitovaliokunnan toimivaltaan kuuluvia rikkomuksia, muttei antaa oman toimivaltansa ylittäviä 
rangaistuksia. Kurinpitopäällikön nimeää liittohallitus pelikaudeksi kerrallaan. 
 
Kurinpitopäällikkö voi harkintansa mukaan siirtää sen käsittelyyn tulleet tapaukset kurinpitovaliokunnan 
käsittelyyn. Kurinpitopäällikkö voi ennen asian siirtämistä antaa väliaikaisen päätöksen, joka on voimassa, 
kunnes kurinpitovaliokunta on ratkaissut asian. 
 
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 Dopingrikkeiden käsittely 
 
6§ Dopingrikkomukset käsittelee 1.1.2021 alkaen Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin. 
 
 
 
 



 

 

IV Valitusmenettely 
 
7§ 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. 
 
8§ Päätös voidaan sakkoa lukuun ottamatta panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 
 
V Yksilöille määrättävät rangaistukset 
 
9§ Pelaajaa voidaan rangaista varoituksella, ottelukiellolla tai kilpailu- ja toimitsijakelvottomuudella. 
 
Pelaajaa, joka suljetaan ottelusta törkeän epäurheilijamaisen käyttäytymisen tai väkivaltaisuuden takia, tai 
joka on käyttäytynyt epäurheilijamaisesti sulkemistuomion jälkeen tai ottelun yhteydessä kilpailupaikalla, on 
kilpailukelvoton, kunnes asia on ratkaistu.  
 
Rangaistuksena voidaan määrätä enintään 8 ottelun ottelukielto tai enintään 4 vuoden kilpailu- ja 
toimitsijakelvottomuus. 
 
10§ Erotuomaria voidaan rangaista kilpailusääntöjen rikkomisesta tai sopimattomasta käyttäytymisestä 
varoituksella, sakolla, toimitsijakelvottomuudella tai toimitsija- ja kilpailukelvottomuudella. 
 
11§ Toimitsijaa, joukkueen johtajaa yms. voidaan rangaista kilpailusääntöjen rikkomisesta tai 
epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä varoituksella, toimitsijakelvottomuudella tai kilpailu- ja 
toimitsijakelvottomuudella. 
 
12§ Epäurheilijamaiseen tekoon liittyviä raskauttavia asianhaaroja ovat mm. teon törkeysaste, toistuvuus, 
rasistiset piirteet ja/tai teon kohdistuminen haavoittuvassa asemassa olevaan henkilöön. Käsipallon lajikuvaa 
tai lajissa toimivia sanallisesti tai kirjallisesti loukanneita rangaistaan myös näiden kurinpitosääntöjen 
mukaisesti.  
 
13§ Kurinpitopäällikkö/kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi määrätä väliaikaisen ottelukiellon, 
kilpailukelvottomuuden tai toimitsijakelvottomuuden kurinpitoasian tultua vireille ja he voivat myös 
keskeyttää väliaikaisen kiellon kurinpitokäsittelyn ajaksi, kunnes asia on kurinpitoelimissä ratkaistu. 
 
VI Seuroille määrättävät rangaistukset 
 
14§ 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. 
 
15§ Kilpailusta luopuminen voi johtaa korvausvastuuseen. 
 
VII Muut säännökset 
 
16§ Näitä sääntöjä sovellettaessa on otettava huomioon IHF:n ja EHF:n kurinpitosäännöt sekä SUEK:n 
dopingvalvontaan, rikkomusten käsittelyyn ja seuraamuksiin liittyvät määräykset. 
 
17§ Kurinpitotapausten käsittelyn menettelytavoista säädetään erikseen. 
 
18§ Rangaistusluettelo: Suomen Käsipalloliitto pitää ylläpitää luetteloa rangaistuksista ja valituksista sekä 
niiden mahdollisesti aiheuttamista muista toimenpiteistä.  
 
19§ Kaikki näiden sääntöjen nojalla annettavat rangaistukset voidaan erityisen painavista syistä määrätä 
raukeamaan. Päätöksen tästä tekee liittohallitus. 
 
VIII Kurinpitosääntöjen muuttaminen 
 
20§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous 
 
 
Nämä säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 21.11.2020, ja ne ovat voimassa samasta päivästä alkaen. 
 


