
 

 

 
 
KURINPITOTAPAUSTEN KÄSITTELY 
 

1. RAPORTIT 
• Ottelutapahtumiin liittyvät raportit toimitetaan käsipalloliiton toiminnanjohtajalle 

sähköpostitse.  
• Erotuomarit ja otteluvaltuutetut käyttävät raportin tekemiseen lähtökohtaisesti 

käsipalloliiton kotisivuilta löytyvää lomaketta. Raportti voi myös olla vapaamuotoinen, 
mutta tällöin raporttia voidaan pyytää täydennettäväksi. 

• Muut kuin erotuomarit ja otteluvaltuutetut voivat toimittaa vapaamuotoisen raportin 
käsipalloliiton toiminnanjohtajalle sähköpostitse. Kurinpitomenettely voidaan aloittaa myös 
kurinpitopäällikölle tai kurinpitovaliokunnalle tehdyn ilmoituksen perusteella. 

• Raportin keskeinen tarkoitus on kuvata tapahtuma ja antaa kurinpidolle tietoa tapauksen 
ratkaisuun. 

• Raportti, ilmoitus tai kurinpitoelinten oma-aloitteinen päätös kurinpitomenettelyn 
alkamisesta on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa epäilyn 
rikkeen tapahtumisesta tai sen tultua raportintekijän, ilmoituksentekijän tai 
kurinpitoelinten tietoon. Ajallinen rajaus ei koske dopingrikkomuksia tai erityisen törkeitä 
epäurheilijamaisia rikkeitä. 
 

2. KUULEMINEN 
• Kurinpitomenettelyn käynnistyttyä toiminnanjohtaja antaa ottelun osapuolille 

mahdollisuuden ottaa kantaa kurinpitomenettelyn aiheuttaneeseen raporttiin tai 
ilmoitukseen. Mikäli raportti tai ilmoitus sisältää asian kannalta epäolennaista tietoa tai on 
olemassa muu peruste, ei raporttia toimiteta kokonaisuudessa osapuolille vaan osapuolia 
voidaan pyytää ottamaan kantaa itse tilanteeseen tai sen kuvaukseen.  

• Ilmoitus mahdollisuudesta antaa vastine toimitetaan seuran tai joukkueen yhteyshenkilön 
kautta. 

• Mikäli tapauksen kannalta on tarkoituksenmukaista, voidaan myös muita henkilöitä (esim. 
katsomossa ollutta henkilöä) kuulla tapauksen ratkaisemiseksi. 

• Kurinpitoelimet voivat myös hyödyntää videomateriaalia ratkaisun tueksi. 
 

3. TOIMIVALTA 
• Käsipalloliiton toiminnanjohtaja toimittaa raportit ja muut ilmoitukset kurinpitopäällikölle 

sekä kurinpitovaliokunnalle.  
• Kurinpitopäällikkö käsittelee lähtökohtaisesti raportit ja ilmoitukset ensiasteena. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin tapauskohtaisesti päättää, että tapaus 
siirtyy kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi ensiasteena, mikäli tämä esimerkiksi 
esteellisyysnäkökulmasta tai asian laajuudesta johtuen on perusteltua.  

• 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. 

 



 

 

• Dopingrikkomukset käsittelee Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin. Vakava 
epäasiallinen käyttäytyminen tai vakava eettinen rikkomus käsitellään liikunnan ja urheilun 
yhteisessä eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnassa eivätkä nämä ohjeet sovellu 
kyseisten tapausten käsittelyyn.  
 

4. AIKATAULU 
• Kurinpitoelimet pyrkivät tekemään ratkaisun mahdollisimman pian.  
• Pelaaja tai muu kurinpitomenettelyn kohde on peli- ja toimitsijakiellossa, kunnes asia on 

ratkaistu.  
 

5. TIETO KURINPITOPÄÄTÖKSESTÄ JA PÄÄTÖKSEN JULKAISU  
• Rangaistulle pelaajalle päätös aina seuran yhteyshenkilön kautta.  
• Asianosaisille tieto myös kurinpitopäätöksen valitusmenettelystä.  
• Päätös tiedoksi myös kohteelle esim. toinen seura tai erotuomari sekä tiedoksi myös 

ottelun tarkkailijalle.  
• Päätökset julkaistaan ao. sarjan nettisivuilla (miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja). 

Kilpailukiellot julkaistaan lisäksi tulospalvelussa. Muita sarjoja koskevat päätökset 
julkaistaan harkinnan mukaan. 
 

6. VASTALAUSEET 
• Vastalauseet voidaan toimittaa joko Käsipalloliiton toiminnanjohtajalle tai suoraan 

kurinpitoelimille.  
• Vastalauseet käsittelee kurinpitovaliokunta.  
• Käsipalloliiton toiminnanjohtaja toimittaa asianosaisille mahdollisuuden lausua 

käsiteltävästä asiasta.  
• Vastalauseasiat annetaan tiedoksi kummallekin seuralle ja asianosaisille erotuomareille 

sekä erotuomarivaliokunnalle.  
• Vastalauseiden julkaiseminen lopputuloksen osalta kaikille asianomaisille sekä lisäksi ao. 

sarjan nettisivuilla (miesten SM-liigan ja naisten SM-sarja). Muita sarjoja koskevat 
päätökset julkaistaan harkinnan mukaan. 
 

7. PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN  
• 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 tiedoksisaamisesta.  
• Valitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa liiton toimistoon määräajan kuluessa.  
• Liiton toiminnanjohtaja toimittaa valituksen eteenpäin kurinpitovaliokunnalle ja informoi 

valituksesta myös sekä kurinpitopäällikköä että otteluvaltuutettua. 
• Päätös voidaan sakkoa lukuun ottamatta panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 
• 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. 

 
 
 
 

 
 


