
 

 

KILPAILUSÄÄNNÖT       Voimassa 28.11.2021 lähtien 

 

JULKISET KILPAILUT 

 

1 § Käsipallokilpailut, jotka järjestää Suomen Käsipalloliitto (SKPL), liiton jäsenseura tai muu 
jäsenyhteisö, ovat julkisia kilpailuja. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. 

2 § Julkisissa kilpailuissa on noudatettava Kansainvälisen Käsipalloliiton (IHF) hyväksymiä, 
Suomen Käsipalloliiton vahvistamia pelisääntöjä sekä näitä kilpailusääntöjä. 

3 § Julkiset kilpailut jakaantuvat virallisiin kansallisiin kilpailuihin, kansallisiin ystävyysotteluihin ja 
kansainvälisiin kilpailuihin. 

4 § Yksityisellä henkilöllä ei ole oikeutta järjestää kilpailuotteluita liittoon kuuluvien seurojen 
kesken. 

5 § Kilpailuotteluita liittoon kuulumattomien suomalaisten järjestöjen käsipallojoukkueita 
vastaan seurat saavat pelata vain SKPL:n luvalla. 

6 § Asianmukaisesti hyväksytyn erotuomariston on johdettava kilpailuottelua. 

7 § Pelikausi käsittää ajan 1. päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään. 

8 § Pelaajat, huoltajat, erotuomarit ja toimihenkilöt osallistuvat omalla vastuullaan harjoituksiin 
ja otteluihin. Näin ollen ei liitto eivätkä sen alajärjestöt vastaa harjoituksissa tai otteluissa 
sattuneista vahingoista. 

9 § Liitolla on oikeus rangaista jokaista seuraa, pelaajaa ja toimitsijaa, joka rikkoo näitä 
kilpailusääntöjä tai joka syyllistyy muuhun liiton kurinpitosäännöissä rangaistavaksi 
määrättyyn rikkomukseen. 
 
Liitolla on samoin oikeus rangaista seuraa, joka ilman järjestäjän lupaa tai ilman laillista 
estettä antaa luovutusvoiton ohjelmanmukaisessa ottelussa tai joka laiminlyö ottelun 
järjestämiseen liittyvät velvollisuutensa. 
 
Liiton kurinpitosäännöt vahvistaa liittokokous. 

 

KANSALLISET KILPAILUT 

VIRALLISET KANSALLISET KILPAILUT 

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

10 § Virallisiksi kansallisiksi kilpailuiksi katsotaan liiton järjestämät kilpailut, joita ei 
nimenomaisesti ole päätetty järjestettäväksi epävirallisina. 

11 § Seuran on saatava tieto sille määrätystä virallisen kilpailun ottelusta vähintään seitsemän (7) 
päivää ennen ottelua. Pakottavien syiden niin vaatiessa, on seura velvollinen suorittamaan 
ottelunsa, vaikkei edellä mainittua aikamääräystä olisikaan noudatettu. 



 

 

12 § Seura, joka haluaa saada sille määrätyn kilpailuottelun siirretyksi, voi anoa siirtoa noudattaen 
kilpailun järjestäjän vahvistamia määräyksiä. 

13 § Jos kahdella joukkueella on samankaltainen peliasu, on vierailevan joukkueen tai, jos ottelu 
pelataan puolueettomalla kentällä, arvonnan perusteella ottelumääräyksessä jälkimmäisenä 
mainitun joukkueen vaihdettava paitoja. 

14 § Mikäli kotijoukkue tai arvonnan perusteella muutoin ottelumääräyksessä ensimmäisenä 
mainittu joukkue haluaa käyttää muunlaista kuin virallisesti ilmoittamaansa peliasua, sen 
täytyy ilmoittaa tästä vierailevalle joukkueelle viimeistään kolme päivää ennen ottelua. 

15 § Joukkueen johtaja vastaa siitä, että viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkua joukkueen 
kokoonpano on kirjattu tulospalveluun ja pelaajien numerointi on oikein. 
 
Joukkueen johtajat vahvistavat erotuomarille/tarkkailijalle, että kokoonpano on kirjattu, 
minkä jälkeen erotuomari/tarkkailija antaa ottelun sihteerille luvan lukita kokoonpanot 
aloittamalla otteluseuranta. 

 

VASTALAUSEET 

 

16 § Vastalauseet on liiton kilpailujen otteluista osoitettava liiton kurinpitovaliokunnalle. 

17 § Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava liitolle kolmen (3) vuorokauden 
kuluessa ottelusta. Vastalausetta tulee seurata liittohallituksen pelikaudeksi kerrallaan 
vahvistaman vastalausemaksun, jonka puuttuessa vastalausetta ei oteta käsiteltäväksi. 
Vastalauseen syyt on tarkoin määriteltävä. Pelikentän, otteluvälineiden tai muiden sellaisten 
johdosta tehtyä vastalausetta ei oteta käsiteltäväksi, ellei näistä seikoista ole esitetty 
vastalausetta myös erotuomarille ennen ottelun alkua tai välittömästi asianomaisen 
vastalauseen syyn synnyttyä ottelun aikana. 
 
Vastalauseen tekemisestä on ilmoitettava jommallekummalle erotuomarille heti ottelun 
päätyttyä viimeistään ennen kuin hän on poistunut ottelupaikalta. Ilmoituksesta on 
erotuomarin tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan. 

18 § Liiton on viipymättä saatettava vastalause tiedoksi sille, jota vastaan vastalause on tehty. 
Tämän on annettava asiasta selvitys kolmen (3) päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

19 § Jos vastalausetta päättävän elimen jäsen kuuluu seuraan, jota vastalause koskee, tai jos hän 
on kuulunut ottelun erotuomaristoon, ei hän saa osallistua asian ratkaisuun. 

20 § Asianomaisen ottelun jokaisella osapuolella on oikeus olla läsnä vastalausetta käsiteltäessä 
asianomaisen elimen kokouksessa vastalauseesta päätettäessä. 

21 § Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause osoittautuu aiheelliseksi. 

 

SARJAKILPAILUT 

 

22 § Voittamastaan ottelusta joukkue saa kaksi pistettä, häviämästään nolla pistettä. Tasapeliin 
päättyneestä ottelusta saa kumpikin joukkue yhden pisteen. 



 

 

 
 Saavutettujen pisteiden lukumäärä ratkaisee sijoittumisen sarjassa. Jos joukkueet ovat 
saaneet yhtä paljon pisteitä, ratkaisee ao. joukkueiden keskinäisissä otteluissa saavutettujen 
pisteiden lukumäärä sijoittumisen ja mikäli pisteet keskinäisissä otteluista jakautuvat tasan, 
niin keskinäisten otteluiden maaliero, eli kunkin joukkueen näissä otteluissa tekemien ja 
päästämien maalien erotus, sijoittumisen. Jos tämä erotus on yhtä suuri, ratkaisee ao. 
joukkueiden kaikkien ko. sarjan otteluiden maaliero. Tämänkin ollessa yhtä suuri, sijoittuu se 
joukkue edelle, joka on tehnyt eniten maaleja. Ellei sijoittumista tätenkään saada 
ratkaistuksi, pelataan uusintaottelu jäljempänä olevien määräysten mukaisesti.  
 
Keskinäisten otteluiden piste-ero tai maaliero älköön ratkaisko Suomen mestaruutta tai liiton 
aikuisten sarjoissa sijoittumista silloin, kun ratkaistaan pelikauden lopuksi ylemmälle 
sarjatasolle nousemista tai putoamista alemmalle sarjatasolle (uusintaottelua ei pelata esim. 
sarjan jakaantuessa kauden aikana ylempään ja alempaan jatkosarjaan tai 
pudotuspelijoukkueita määritettäessä). Jos kaksi tai useampia joukkueita on saavuttanut 
uusintaottelun edellyttämässä tilanteessa saman pistemäärän, pelataan kahden edellä 
mainituin perustein ko. sijoituksesta lähinnä kilpailevan joukkueen (esim. karsintaviivan ylä- 
ja alapuolelle sijoittuneet joukkueet) kesken uusintaottelu ratkaisuun saakka pelisääntöjen 
kohdan 2:2 mukaisesti. 
 
Yksinkertaisissa tai kolminkertaisissa sarjoissa uusinta suoritetaan ko. joukkueitten 
keskinäisessä sarjaottelussa useammin vierasjoukkueena olleen joukkueen kotikentällä. 
 
Muissa sarjoissa kotijoukkueena toimii joukkue, joka tämän pykälän toisen kappaleen 
mukaan on paremmin sijoittunut. Mikäli kotijoukkuetta ei saada tätenkään ratkaistuksi, 
kotijoukkue arvotaan. Arvonnan suorittaa kilpailuvaliokunta tilaisuudessa, jossa ao. seurojen 
edustajilla on oikeus olla läsnä. 

23 § Jos seuralle myönnetään voitto luovutuksen tai muun erityisen syyn perusteella, on ottelun 
tulos 10-0. 

24 § Jos joukkue keskeyttää pelaamisen sarjassa tai jos joukkue suljetaan siitä, mitätöidään kaikki 
joukkueen siinä sarjassa pelaamat ottelut. 

 

CUP-KILPAILUT 

 

25 § Cup-kilpailut on järjestettävä siten, että välierissä on neljä (4) joukkuetta. 

 

LIITON KILPAILUT 

 

26 § Liittokokous päättää pelikausittain pelattavien SM-kilpailujen sekä liiton muiden virallisten 
kilpailujen luokista, sarjoista, muodoista sekä sarjoista toisiin siirtymisestä. 
 
Liittohallituksella on oikeus järjestää myös muita kilpailuja. 
 
Liiton kilpailujen järjestämisestä vastaa kilpailuvaliokunta liittohallituksen alaisena. 



 

 

27 § Ennen miesten ja naisten Suomen mestaruussarjan otteluohjelman lopullista julkaisemista on 
sarjaan osallistuville seuroille suotava mahdollisuus antaa lausuntonsa ohjelmasta. 
 
Saman menettelyn käyttämisestä muissa liiton kilpailuissa päättää liittohallitus harkintansa 
mukaan. 

28 § Kukin seura on oikeutettu osallistumaan liiton virallisten kilpailujen miesten ja naisten 
luokkiin sekä poikien, tyttöjen ja ikämiesten eri sarjoihin kuhunkin yhdellä joukkueella ja 
liittohallituksen päätöksellä useammallakin joukkueella päätöksessä mainituin rajoituksin. 
 
Liittohallitus voi hakemuksesta päättää, että seura voi siirtää sille myönnetyn 
osallistumisoikeuden määräajaksi toiselle yhteisölle. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan voida 
siirtää toiselle seuralle, eikä osallistumisoikeuden saanut yhteisö voi luovuttaa sitä edelleen 
kolmannelle osapuolelle. Liittohallitus vahvistaa siirtämistä koskevan sopimuksen, jonka 
tulee täyttää liittohallituksen sille asettamat vaatimukset. Sekä seuran että sen 
osallistumisoikeutta käyttävän yhteisön on täytettävä sarjaa koskevat lisenssivaatimukset. 
 
Osallistumisoikeutta käyttävä yhteisö sitoutuu hallinnoimaan joukkuetta noudattaen liiton 
sääntöjä, niiden nojalla annettuja kilpailu- ja kurinpitomääräyksiä sekä muita sitovia 
määräyksiä. Osallistumisoikeutta käyttävän yhteisön toimielimet, toimitsijat ja pelaajat ovat 
liiton sääntöjen ja määräysten sitovuuden suhteen sekä urheilun eettisten periaatteiden 
noudattamisen osalta samassa asemassa kuin liiton jäsenyhdistysten toimielimet, toimitsijat 
ja pelaajat. 
 
Tytöt ja naiset ovat oikeutettuja osallistumaan myös liiton virallisten kilpailujen poikien ja 
miesten sarjoihin. 

29 § Mikäli mahdollista, on ottelun alkamisaikaa määrättäessä otettava huomioon vierailevan 
joukkueen matkustusyhteydet. 

30 § Seurat osallistuvat omalla taloudellisella vastuullaan liiton kilpailuihin. 

31 § Pelisäännöistä poikkeavasti voidaan määrätä erillisiä ohjeita noudattaen käytettäväksi 
varaerotuomareita. 

32 § Kaikissa otteluissa vastaa ohjelmassa ensiksi mainittu seura ottelun järjestämisestä. Mikäli 
järjestämisvastuussa olevat seurat niin sopivat, voidaan useampia otteluita järjestää 
yhteistaloudessa. 

33 § Yksinkertaisten sarjojen ja cup-kilpailujen talousmääräyksistä päättää liittohallitus. 
 
 Muissa sarjoissa joukkueet maksavat itse omat kulunsa ja järjestämisvastuussa olevat seurat 
vastaavat ottelutilaisuuksien taloudesta. 
 
Puolueettomalla kentällä pelattavien uusintaotteluiden taloudesta vastaavat ao. seurat 
yhteisvastuullisesti yhtä suurin osuuksin. 

34 § Julkisten kilpailujen televisioinnista tai esittämisestä muulla tavoin yleisölle päättää liitto, 
joka myös neuvottelee asiaan liittyvät sopimukset ja päättää mahdollisten kustannusten ja 
saatavien korvausten jaosta liiton ja seurojen kesken. 

 

 



 

 

KANSALLISET YSTÄVYYSOTTELUT 

 

35 § Seurat saavat järjestää kansallisia ystävyysotteluita ainoastaan liiton luvalla. 
 
Seurojen kansalliset ystävyysottelut on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta muutoksia 
virallisten kansallisten kilpailujen otteluihin. 
 
Aikuisten turnaukset, joihin osallistuu enemmän kuin neljä joukkuetta ja nuorten turnaukset, 
joihin osallistuu enemmän kuin 10 joukkuetta, on ilmoitettava ennakkoon liitolle ennen 
pelikauden alkua. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kilpailun aika ja paikka sekä kilpailun muoto, 
laajuus ja erotuomaritoiminnan järjestäminen. 
 
Liitolla on oikeus, jos tämä katsotaan välttämättömäksi, kieltää jo sovitun ja ilmoitetun 
ystävyysottelun pelaaminen. 

 

KANSAINVÄLISET KILPAILUT 

 

36 § Seuran, joka haluaa osallistua EHF:n tai IHF:n viralliseen kilpailuun tai muuhun ulkomailla 
järjestettävään kilpailuun taikka otteluun, tulee anoa tähän lupa liitolta liiton pelikausittain 
ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. 

37 § Seuran, joka haluaa järjestää kansainvälisen kilpailun tai ottelun, on jätettävä liitolle sen 
pelikausittain ilmoittamaan ajankohtaan mennessä kilpailulupa-anomus, jonka tulee käsittää 
seuraavat tiedot: 
 
1) kilpailun nimi, aika ja paikka 
2) osallistuvat joukkueet 
3) kilpailun muoto 
4) palkinnot 
5) muut kilpailua koskevat määräykset 

38 § Kansainvälisten kilpailujen ja otteluiden edellytyksenä on, että kaikilla osallistuvilla 
joukkueilla on oman maansa liiton lupa. 

39 § Kansainvälisten otteluiden tulokset on ilmoitettava liitolle viimeistään viikon kuluessa ottelun 
pelaamisesta tai joukkueen palaamista Suomeen. 

 

PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS 

 

40 § Vain liittoon rekisteröity pelaaja saa edustaa liittoa tai seuraa julkisissa kilpailuissa. 
 
Pelaajat ovat joko amatööripelaajia tai ammattilaispelaajia, kuten IHF:n pelaajien 
lupamääräykset määräävät. 

 



 

 

LIITON EDUSTAMINEN 

 

41 § Vain Suomen kansalainen saa edustaa liittoa maaotteluissa. 

42 § Pelaaja, jonka liitto on valinnut edustustehtävään, on velvollinen, jollei hyväksyttäviä syitä 
esitetä, asettumaan käytettäväksi tällaisessa tehtävässä. Kutsu on tällöin toimitettava 
pelaajalle vähintään viikkoa ennen kyseessä olevaa ottelua. Jos joukkueella, johon pelaaja 
kuuluu, on liiton virallisen kilpailun ottelu kaksi päivää ennen kysymyksessä olevaa ottelua tai 
kaksi päivää sen jälkeen, on pelaajalla hyväksyttävä syy kieltäytyä edustustehtävästä. 

 

SEURAN EDUSTAMINEN 

 

43 § Voidakseen edustaa seuraa käsipalloilussa on sopimuksettoman pelaajan oltava seuran jäsen 
ja sopimuspelaajalla on oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus. 

44 § Pelaajalla on oikeus edustaa haluamaansa liiton jäsenseuraa sen kotipaikasta riippumatta. 

45 § Seuran on pidettävä tulospalvelussa ajantasaista luetteloa pelaajistaan ja toimihenkilöistä 
joukkueittain ja varmistettava, että pelaajien numerointi on oikein. 

46 § Liitto voi antaa erillisiä määräyksiä pelaajan oikeudesta osallistua seuransa toisen aikuisten 
joukkueen sekä eri ikäluokkien joukkueiden virallisten kilpailujen otteluihin menettämättä 
oikeuttaan samalla pelikaudella pelata varsinaisessa joukkueessaan. 

 

EDUSTUSOIKEUS IKÄRAJAISTEN SARJOISSA 

 

47 § Pelaaja, joka täyttää 48 §:ssä tai kilpailukutsussa esitetyt ikärajavaatimukset, on oikeutettu 
edustamaan seuraansa sekä miesten että poikien tai senioreiden ikärajallisissa kilpailuissa ja 
vastaavasti sekä naisten että tyttöjen tai senioreiden ikärajallisissa kilpailuissa. 

48 § Pelaajalla, joka sen kalenterivuoden aikana, jona pelikausi alkaa, täyttää korkeintaan 19 
vuotta, on oikeus edustaa seuraansa A-nuorten sarjoissa. Kilpailun alkaessa 
edustuskelpoisella pelaajalla on oikeus pelata ko. kilpailu loppuun, vaikka hän ei täyttäisikään 
tässä mainittua ikärajamääräystä. 
 
Näitä määräyksiä on noudatettava myös B-, C-, D- ja E-nuorten sarjoissa, joissa vastaavat 
ikärajat ovat 16, 14, 12 ja 10 vuotta sekä senioreiden niissä sarjoissa, joissa on ikäraja. 
 
Pelaajan tulee olla vähintään A-juniori-ikäinen aikuisten kilpasarjoissa. 
 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus määrätä poikkeavista ikärajoista.  

 

 

 

 



 

 

EDUSTUSOIKEUS UUSINTAOTTELUSSA 

 

49 § Jos jokin ottelu määrätään uusittavaksi, saavat uusintaan osallistua vain ne pelaajat, joilla 
ensimmäisen ottelun aikana oli oikeus edustaa kyseisiä seuroja. Uusintaotteluun saavat 
kuitenkin osallistua myös ne pelaajat, jotka eivät saaneet osallistua ensimmäiseen otteluun 
kurinpitorangaistuksen takia, mutta jotka uusintaotteluun mennessä ovat kärsineet 
rangaistuksensa. 

 

KANSALAISUUS 

 

50 § Liiton virallisen kilpailun ottelussa ei pelaajan kansalaisuudella ole vaikutusta pelaajan 
edustuskelpoisuuteen. 

 

PELAAJAN SIIRTYMINEN EDUSTAMAAN TOISTA SEURAA SUOMESSA 

 

51 § Pelaajan siirtymisestä edustamaan toista seuraa Suomessa on voimassa, mitä siitä on 
liittokokouksen vahvistamassa pelaajan siirtosäännöstössä määrätty. 

 

KANSAINVÄLISET SIIRROT 

 

52 § Pelaajan siirtymisestä kansallisesta liitosta toiseen on voimassa mitä siitä on IHF:n ja EHF:n 
liitonvaihtosäännöstössä määrätty. Pelaajan edustusoikeus Suomessa määräytyy Pelaajan 
siirtosäännöstön mukaisesti. 

 

EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS, RANGAISTUKSET 

 

53 § Huomautukset pelaajan edustusoikeutta vastaan on tehtävä sarjan kuluessa, viimeistään 
kolmen (3) vuorokauden kuluessa sarjan tai lohkon viimeisestä ohjelman mukaisesta 
ottelusta, cup-kilpailuissa kuitenkin viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa kyseisestä 
ottelusta. 

Jos joukkueessa on sarjakilpailun ottelussa pelannut edustusoikeutta vailla oleva pelaaja, saa 
edustusmääräyksiä noudattanut joukkue kaksi pistettä. Jos edustusmääräyksiä noudattanut 
joukkue on voittanut ottelun vähintään 10 maalilla, jää tämä lopputulos voimaan. Muissa 
tapauksissa tulos on 10-0. 

Mikäli ottelun molemmat joukkueet ovat rikkoneet edustusmääräyksiä, tuomitaan tulokseksi 
0-0, eikä kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä. 

Vastaavasti cup-kilpailujen otteluissa edustusmääräyksiä noudattanut joukkue julistetaan 
voittajaksi. 



 

 

LIITTOON KUULUMATTOMIEN JÄRJESTÖJEN EDUSTAMINEN 

 

54 § Pelaaja saa osallistua toimipaikkojen, oppilaitosten, puolustusvoimien ja muiden vastaavien 
käsipallokilpailuihin. 

 

EROTUOMARISTO 

 

55 § Liiton kilpailujen otteluiden erotuomareiden ja muiden erotuomariston jäsenten 
nimeämisestä vastaa erotuomarivaliokunta tarvittaessa seurojen avustamana. 

Samoin liiton erotuomarivaliokunta vastaa Suomessa pelattavien kansainvälisten otteluiden 
erotuomariston jäsenten nimeämisestä siltä osin kuin se ei kuulu Kansainvälisen 
Käsipalloliiton (IHF) tai Euroopan Käsipalloliiton (EHF) tehtäviin. 

56 § Erotuomarit luokitellaan liittoerotuomareihin ja alue-erotuomareihin. Liittotuomareista 
liittohallitus nimeää pelikausittain valioerotuomarit. 

57 § Vain valioerotuomarit saavat tuomita miesten Suomen pääsarjan otteluita. Liittoerotuomari 
saa kuitenkin tuomita mainitun sarjan otteluita, jos liiton erotuomarivaliokunta on 
myöntänyt tähän kussakin tapauksessa erikseen luvan. 

58 § Alue-erotuomarit saavat toimia erotuomareina liiton erotuomarivaliokunnan määrittämissä 
muissa kilpailuissa. 

59 § Kansainvälisissä tai ulkomaisissa kilpailuissa erotuomari ei saa toimia ilman liiton 
erotuomarivaliokunnan lupaa. 

60 § Henkilö ei saman pelikauden aikana saa toimia erotuomarina liiton virallisessa kilpailussa, 
jossa hän on pelannut tai kuulunut joukkueen johtajistoon ottelun aikana. 
 
Erityistapauksissa liiton erotuomarivaliokunta voi kuitenkin poiketa 1. momentin 
määräyksistä. 

61 § Kukin erotuomari on velvollinen tarvittaessa toimimaan erotuomaritehtävissä. Pätevän 
esteen sattuessa hänen on ehdottomasti noudatettava asianomaisen kilpailun järjestäjän 
antamia ohjeita. 
 
Erotuomarin on hyvissä ajoin, vähintään viittä (5) vuorokautta ennen ottelua, saatava 
ilmoitus siitä, että hänet on määrätty erotuomariksi otteluun. 

62 § Jollei liiton otteluun erotuomariksi määrätty ole ajoissa kilpailupaikalla, on paikalla olevan 
toisen erotuomariksi määrätyn harkintansa mukaan ottaen huomioon ottelun vaativuuden ja 
merkityksen päätettävä, tuomitseeko hän jonkun toisen paikalla olevan erotuomarin kanssa 
vai yksin vaiko jätetäänkö ottelu pelaamatta. Tästä päätöksestä ei voida valittaa. 
 
Jollei kumpikaan otteluun erotuomariksi määrätyistä ole ajoissa kilpailupaikalla, voivat 
kummankin joukkueen johtajat yhteisymmärryksessä valita yhden tai kaksi erotuomaria, 
jotka tuomitsevat ottelun. Tästä valinnasta ei voida valittaa. Jollei yhteisymmärrystä 
saavuteta, jää ottelu pelaamatta. 
 



 

 

Ko. ottelun tuominneiden erotuomareiden on tehtävä näistä seikoista ilmoitus 
ottelupöytäkirjaan, jotta tehtäväänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista. 

63 § Erotuomariston jäsenet ovat oikeutetut saamaan korvausta erikseen tehtävien päätösten 
mukaisesti. 

64 § Erotuomariston jäsenet ovat velvolliset noudattamaan kilpailun järjestäjän pöytäkirjan 
toimittamisesta antamia määräyksiä. 

 

DOPINGMÄÄRÄYKSET 

 

65 § Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden 
toimihenkilöt, jäsenet ja urheilijat noudattavat kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisten lajiliittojen (IHF ja EHF) antidopingsäännöstöjä. 
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin 
antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä 
löytyvät Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt 
aineet ja menetelmät urheilussa”. 

 Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu 
elin. 

 

TALOUSHALLINTO – VEROTUS 
 

66 § Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten 
ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta 
toiminnan ja urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan 
kurinpitosääntöjen mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla seura tai sen määrätyt joukkueet 
kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi pelikaudeksi.   
 
Seuran toiminnasta vastuussa olevat henkilöt rangaistaan kurinpitosääntöjen nojalla 
toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi pelikaudeksi. 
 

SOSIAALITURVA 
 

67 § Jos pelaajan ja seuran välillä on sovittu, että pelaaja saa urheilemisesta kalenterivuodessa 
tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden eläketurvan tai tapaturman 
järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn määrän, seuran on järjestettävä hänelle 
vakuutuksella eläke- ja tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti. 
 
Mikäli seura ei ole järjestänyt pelaajalle edellä mainittua vakuutusta, seuran 
vastuuhenkilöitä rangaistaan kurinpitosääntöjen nojalla. Pelaaja, jolta puuttuu edellä 
mainittu vakuutus, katsotaan edustusoikeutta vailla olevaksi pelaajaksi, mistä seuraukset 
määräytyvät näiden sääntöjen 53 §:n nojalla. 
 



 

 

SEURAN KONKURSSI 
 

68 § Seuran konkurssin johdosta liittohallituksella on oikeus päättää seuran joukkueiden 
sarjapaikoista. Sarjapaikka ei kuulu seuran konkurssipesän varoihin ja liittohallitus voi evätä 
seuran jatkamisen kilpailussa kesken pelikauden, mikäli seuran toimintaa jatkava taho tai 
yhteisö ei uskottavasti ota vastatakseen urheilutoiminnasta johtuvista taloudellisista 
vastuista.  
 
Seuran konkurssipesällä ei ole oikeutta estää pelaajia siirtymistä toisiin seuroihin eikä 
konkurssipesän suostumusta tarvita pelaajan siirtoasiakirjoihin. Pelaajan edustusoikeus 
uudessa seurassa määräytyy siirtosäännöstön aikamääräysten mukaisesti.  

 

KILPAILUMANIPULAATIO 

 

69 § Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät 
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 

 Seuralla, joukkueella, pelaajalla sekä toimitsijalle on välitön tiedonantovelvollisuus liittoon 
sellaisissa yhteydenotoissa, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla 
pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin. 

Seuraa, joukkuetta, pelaajaa sekä toimitsijaa, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa 
pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii 
manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan 
tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, rangaistaan kurinpitosääntöjen nojalla törkeästä 
epäurheilijamaisuudesta. 
 

VEDONLYÖNTI 

 

70 § Ottelun toimitsija, urheilija, urheilujoukkueeseen kuuluva tai muutoin joukkueen kanssa 
kiinteästi tekemisissä oleva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajan 
kautta lyödä vetoa tai muulla tavoin osallistua ja vaikuttaa vedonlyöntiin oman joukkueensa 
sarjatason otteluista ja ottelutapahtumista, eikä oman joukkueensa 
yhteistyöseurajoukkueiden sarjatason otteluista ja ottelutapahtumista. Rikkomuksesta 
seuraa kurinpitosääntöjen mukainen pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- 
ja toimitsijakielto. 

Seura, joukkue, pelaaja tai toimitsija ei saa antaa seuraa koskevaa tietoa seuran 
ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa 
yleisesti saatavaksi, ja jos tiedolla on merkitystä vedonlyöntipelaamisen kannalta. 

 

 

 

 



 

 

SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO JA TULKINTA 

 

71 § Liitolla on tarvittaessa oikeus antaa näitä kilpailusääntöjä täydentäviä ja tulkitsevia 
määräyksiä. 
 
Tällöin on soveltuvin kohdin otettava huomioon IHF:n ja EHF:n säännöt ja määräykset. 

72 § Muutoksista näihin kilpailusääntöihin päättää liittokokous. 

 


