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JOHDANTO  
 
Nämä ovat kaukalopallon viralliset kilpailusäännöt, joita tulee käyttää kaikissa kaukalopallo-
otteluissa Suomessa. Nämä kilpailusäännöt ovat voimassa 1.6.2018 lähtien ja kumoavat 
aikaisemmin voimassa olleet kilpailusäännöt. 
 
Muut kilpailuihin liittyvät mahdolliset poikkeukset sekä kilpailuja säätelevät erilliset ohjeet 
löytyvät pelisäännöistä, liiton mestaruusturnauksissa käytettävistä erillissäännöistä, 
rangaistussäännöistä sekä kilpailun järjestäjän toimittamasta muusta ohjeistuksesta. 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kaukalopallon kilpailusäännöt ovat voimassa 
toistaiseksi. Jos liitto muuttaa kilpailusääntöjä, muutokset tulevat voimaan 
hyväksymispäivämäärästä. 
 
29.5.2018 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry  
kaukalopallon lajiryhmä 
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      29.5.2018         
 

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITON 
KAUKALOPALLON KILPAILUSÄÄNNÖT 
 

1 § PELI-, KILPAILU- JA RANGAISTUSSÄÄNNÖT 

 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto (jäljempänä liitto) valvoo ylimpänä elimenä, että 
kilpailutoiminnassa noudatetaan liittohallituksen vahvistamia peli-, kilpailu- ja 
rangaistussääntöjä, liiton tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita sekä reilun pelin periaatetta. 
Liitto voi antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä. Kun säännöissä puhutaan ajasta ja 
päivämääristä, merkitsevää on posti- tai pankkileiman päivämäärä. 
 

2 § VIRALLISET KILPAILUT JA OTTELUT 

 
Virallisia kilpailuja järjestää liitto tai sen alue, jotka myös 
vahvistavat kilpailutavan ja muut kilpailumääräykset. Liitto voi myös myöntää virallisen 
kilpailunjärjestämisoikeuden jäsenseuralleen. Otteluiden keskinäinen tärkeysjärjestys on 
seuraava: liiton, alueen, seuran järjestämä ottelu. SM-arvon kilpailuille myöntää Liitto. 
Päällekkäistapauksissa on pelaajan ja erotuomarin ensisijaisesti osallistuttava liiton 
järjestämään kilpailuun tai otteluun. 
 

3 § OSALLISTUMISOIKEUS LIITON KILPAILUIHIN 

 
Virallisiin kilpailuihin voivat osallistua liiton jäsenseurat. Kaikkien osallistuvien joukkueiden 
tulee olla suorittanut liiton jäsenmaksu. Avoimiin SM-turnauksiin voi osallistua ilman liiton 
jäsenyyttä, tällöin jäsenmaksu sisällytetään osallistumismaksuun. 
 

4 § OTTELUIDEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT 

 
Liitto tai alue voi sarjakohtaisesti rajoittaa otteluiden alkamis- ja päättymisaikoja. Mikäli 
kotijoukkue poikkeaa annetuista ajankohdista, sitä voidaan rangaista sakolla. SM-sarjan 
otteluiden alkamisaika on oltava ennen klo 20.00 arkisin. SM-sarjan viikonloppupelit voivat 
alkaa aikaisintaan klo 12 ja viimeistään klo 19. Poikkeuksia SM-sarjan otteluiden 
alkamisaikaan on anottava sarjan järjestäjältä. 

5 § PELIAIKA 

 
Peliaika määritetään Pelisäännöissä.  



5 

 

Turnausmuotoisissa kilpailuissa otteluiden peliaika määrätään turnauskohtaisesti.  
 

6 § JATKOAIKA, RANGAISTUSKULJETUSKILPAILU 

 
Jos ottelun päätyttyä tasan voittaja ratkaistaan pelaamalla jatkoaika ja / tai suorittamalla 
rangaistuskuljetuskilpailu, noudatetaan liiton peli- ja kilpailusääntöjä sekä kilpailun 
järjestäjän antamia määräyksiä. Jatkoaika on 1x5 minuuttia "maalista poikki" periaatteella. 
Tämän jälkeen suoritetaan tarvittaessa sääntöjen mukainen rangaistuskuljetuskilpailu, ellei 
järjestäjä toisin määrää. Tilanteen ollessa tasan jatkoajan jälkeenkin suoritetaan 
rangaistuskuljetuskilpailu kolmella pelaajalla/joukkue. Mikäli tämän jälkeenkään ei synny 
ratkaisua, jatketaan pelaaja pelaajaa vastaan ratkaisuun saakka. 
 
SM-runkosarjassa pelataan jatkoaika ottelun ollessa tasan varsinaisen peliajan jälkeen. 
Jatkoaika pelataan edellä kuvatulla tavalla. Ottelun voittaja saa kaksi pistettä ja hävinnyt 
joukkue yhden pisteen. Mikäli SM-sarjan runkosarjan ottelu on jatkoajan jälkeenkin tasan, 
suoritetaan rangaistuskuljetuskilpailu kolmella pelaajalla/joukkue. Mikäli tämän jälkeenkään 
ei synny ratkaisua, jatketaan pelaaja pelaajaa vastaan ratkaisuun saakka. 
 
SM-sarjan playoff-otteluissa ottelun päättyessä tasan pelataan 20 min jatkoaika ”maalista 
poikki” periaatteella. Tilanteen ollessa tasan jatkoajan jälkeenkin suoritetaan 
rangaistuskuljetuskilpailu kolmella pelaajalla/joukkue. Mikäli tämän jälkeenkään ei synny 
ratkaisua, jatketaan pelaaja pelaajaa vastaan ratkaisuun saakka.  

7 § KESKEYTTÄMINEN 

 
Jos erotuomari on olosuhteiden pakosta keskeyttänyt ottelun tuntia pidemmäksi ajaksi, on 
ottelu pelattava uudelleen. Erotuomareilla on oikeus keskeyttää ottelu, jos he huomaavat, 
ettei sitä pelata sääntöjen ja/tai urheiluhengen mukaisesti. Jos rikkomukseen syytön 
joukkue on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kymmenellä maalilla, jää tulos voimaan. 
Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. 

8 § PISTEET 

 
Voittanut joukkue saa kaksi pistettä, hävinnyt nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan 
kumpikin joukkue saa yhden pisteen, ellei liittohallitus toisin määrää. Tasapisteiden 
sattuessa ratkaistaan sarjassa järjestys seuraavasti:  
1. maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus  
2. tehtyjen maalien lukumäärä 
3. keskinäisten otteluiden tulokset  
4. arpa.  
 
Jos joukkueet päättyvät turnausmuotoisessa kilpailussa tasapisteisiin, ratkaistaan järjestys 
seuraavasti: 
1. keskinäinen ottelu  
2. maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus  
3. tehtyjen 
maalien lukumäärä  
4. arpa.  
Jälkimmäistä menetelmää voidaan järjestyksen määräämiseksi käyttää myös 
karsintakilpailuissa liittohallituksen päätöksellä.  
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Poikkeus: mikäli kolme (3) tai useampia joukkueita päätyy tasapisteisiin 
turnausmuotoisessa kilpailussa ratkaistaan järjestys seuraavasti:  
1. keskinäisten otteluiden pisteet  
2. keskinäisten otteluiden maaliero  
3. kaikkien otteluiden maaliero  
4. kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä  
5. arpa. 

9 § UUSINTAOTTELU 

 
Liitto tai sen jäsen voi määrätä pelattavaksi uusintaottelun hyväksytyn vastalauseen 
jälkeen. Kaksinkertaisessa sarjassa asianomaiset seurat saavat keskenään sopia 
uusintaottelun paikasta. Elleivät seurat tai joukkueet voi siitä sopia eivätkä suostu 
myöskään pelipaikan arpomiseen, on ottelu pelattava liiton tai sen jäsenen määräämällä 
puolueettomalla kentällä. Yksinkertaisessa sarjassa tai CUP - kilpailussa pelataan 
uusintaottelu, mikäli mahdollista, aikaisemmassa ottelussa vierailleen joukkueen 
kotipaikkakunnalla. 

10 § EROTUOMARI 

 
Erotuomariksi pyrkivän on suoritettava liiton tai alueyhdistyksen määräämät kokeet ja testit. 
Erotuomarin toimivaltuutena on erotuomarikortti. Voimassa oleva erotuomarikortti oikeuttaa 
vapaaseen sisäänpääsyyn liiton järjestämiin kansallisiin ja kansainvälisiin otteluihin. 
Erotuomari on vastuussa toiminnastaan liitolle.  
Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomarina, maalituomarina tai 
ottelusihteerinä liiton tai alueyhdistyksen määräyksien mukaisesti. Erotuomari saa toimia 
muussa kuin liiton tai alueen järjestämässä ottelussa, ellei toiminta ole ristiriidassa liiton 
sääntöjen tai määräyksien kanssa. Erotuomarin tulee huolellisesti tarkastaa ottelun 
pöytäkirja, tarkistaa joukkueenjohtajilta, haluavatko he tehdä ottelusta vastalauseen ja onko 
ottelussa loukkaantuneita pelaajia ja allekirjoittaa pöytäkirja sen jälkeen, kun 
joukkueenjohtajat ovat sen ensin allekirjoituksillaan hyväksyneet. 

11 § OTTELUSIHTEERI 

 
Miesten ja naisten SM-sarjassa, SM-turnauksissa sekä I-V divisioonissa ottelusihteerillä on 
oltava voimassa oleva toimitsijakortti. Sihteerien lukumäärän määrittää liitto tai alue 
vuosittain sarjakohtaisesti. Muista virallisista kilpailuista ja sarjoista liitto antaa 
ottelusihteeriä koskevan erillismääräyksen. Ottelusihteeri ei ole velvollinen hankkimaan 
liiton lisenssiä tai tapaturmavakuutusta, mutta mahdollisen tapaturman sattuessa on 
järjestävä seura vastuussa seurauksista. 

12 § OTTELUILMOITUKSET 

 
Noudatetaan otteluohjelman mukaisia aikatauluja ja erotuomariasetteluja. 
Ottelusiirtoa on anottava seitsemän (7) vuorokautta ennen alkuperäistä ottelun 
alkamisaikaa sarjan järjestäjältä. Ellei liitto tai alue toisin ole määrännyt, on järjestävän 
seuran, puhelimitse tai sähköpostilla, ilmoitettava varmistus ottelun pelaamisesta, sen 
alkamisajasta ja paikasta vastajoukkueelle, erotuomareille, maalituomareille ja 
ottelusihteereille viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen ottelua, mikäli otteluajankohta 
muuttuu alkuperäisestä otteluohjelmasta. Ottelusiirto on ilmoitettava myös sarjan 
järjestäjälle. Siirretyn ottelun otteluilmoituksen laiminlyönnistä seuraa 50 euron sakko. Jos 
erotuomari tai vastajoukkue ei saa ajoissa tietää hänelle määrätyn siirretyn ottelun 
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alkamisaikaa ja paikkaa, on hänen itse otettava siitä selko. Ilmoituksen laiminlyönnistä on 
raportoitava järjestävälle organisaatiolle. 

13 § OTTELUN TOIMIHENKILÖT (EROTUOMARIT, TOIMITSIJAT) 

 
Kaikissa virallisissa otteluissa on käytettävä liiton tai alueen hyväksymiä erotuomareita ellei 
toisin ole määrätty. Erotuomarit ja maalituomarit eivät voi olla kummankaan ottelevan 
seuran jäseniä. Ottelun läpiviemiseksi force-major tapauksissa, voidaan tehdä poikkeus 
edellä mainittuun kohtaan. Erotuomarin on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle 
tarpeellisia tarkastustoimenpiteitä varten. Erotuomari on velvollinen huolehtimaan, että 
ottelusta täytetään liiton hyväksymä ottelupöytäkirja sekä lähettämään sen kilpailun 
järjestäjälle ottelupäivänä. Jollei erotuomari ottelun alkamishetkellä ole paikalla, voivat 
otteluun osallistuvat seurat valita erotuomariksi jonkun sopivaksi katsomansa henkilön. 
Tästä valinnasta ei voida tehdä vastalausetta. Järjestävän seuran on tehtävä ilmoitus 
erotuomarin poisjäämisestä kilpailun järjestäjälle sekä lähetettävä ottelupöytäkirja kilpailun 
järjestäjälle ottelupäivänä. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista. Ellei 
toisin ole sovittu, on järjestävän seuran huolehdittava maalituomareiden ja ottelusihteeri(e)n 
hankkimisesta.  
Ottelun toimihenkilöiden lukumäärästä ja toiminnasta ottelun yhteydessä on laadittu 
erillisohjeet, joita on noudatettava. SM-sarjassa kotijoukkue huolehtii, että jokaisessa 
ottelussa on otteluvastaava, joka valvoo, että ottelutapahtuma sujuu moitteettomasti ja 
ilman turhia viivytyksiä. 

14 § VARUSTEET 

 
Kaikissa otteluissa käytetään Pelisääntöjen mukaisia mailoja ja muita varusteita sekä 
noudatetaan kaikilta osin Pelisääntöjen asettamia määräyksiä varusteista.  
 
Peliasusta tai mainosten käytöstä voi liitto antaa kilpailukohtaisia erillismääräyksiä. Jos 
kahdella kilpailevalla joukkueella on erehdyttävästi samanväriset tai -kaltaiset peliasut, 
pelaa kotijoukkue omassa peliasussaan. Turnauksissa otteluohjelmassa ensin mainittu 
joukkue pelaa omassa peliasussaan. Vierailevan joukkueen on etukäteen varmistauduttava 
kotijoukkueen peliasusta.  

15 § OTTELUPÖYTÄKIRJA 

 
Kaikissa virallisissa otteluissa pöytäkirja tulostetaan järjestävän organisaation nettisivuilta, 
ellei toisin ole määrätty. Kotijoukkue huolehtii ottelun pöytäkirjasta ja vie sen 
vierasjoukkueelle hyvissä ajoin ennen ottelun alkua ja vierasjoukkue toimittaa pöytäkirjan 
ottelusihteerille tai erotuomarille. Ottelupöytäkirja on täytettävä kaikilta osin tarkasti, liiton tai 
sen jäsenen antamien ohjeiden mukaisesti. Pöytäkirjan pelaajaluettelo on vahvistettava 
ennen ottelua molempien joukkueenjohtajien nimikirjoituksilla. Erotuomarit ja 
joukkueenjohtajat vahvistavat ottelupöytäkirjan ottelun jälkeen allekirjoituksillaan. Sääntöjen 
vaatimat erotuomariraportit on lähetettävä ottelun järjestäjälle ottelupöytäkirjan yhteydessä. 
Ottelupöytäkirjan puuttuminen aiheuttaa kotijoukkueelle 40 euron sakon. 

16 § OTTELUN JÄRJESTÄMINEN 

 
Järjestävän seuran on ajoissa ryhdyttävä ottelun järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin, 
joihin kuuluvat mm. pelikentän varaaminen, otteluluvan hankkiminen ja tarpeellisten 
pukeutumishuoneiden varaaminen vierailevalle joukkueelle ja erotuomareille. Järjestävä 
seura on myös vastuussa siitä, että yleinen järjestys katsomossa ja ottelupaikalla säilyy 
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ennen ottelua, sen aikana sekä sen päätyttyä. Järjestyshäiriöiden johdosta joukkue voi 
menettää kotikenttäoikeutensa. Tupakointi pelaaja- ja toimitsija-aitioissa on kielletty. 
Järjestävän seuran on varattava otteluun riittävä määrä virallisia palloja.  
Miesten ja naisten SM-sarjassa sekä miesten I-III-divisioonassa on ottelut pelattava 
jäähallissa ja joukkueille on taattava verryttelyaikaa jäällä kenttävuorojen sallimissa 
puitteissa, kuitenkin vähintään 10 minuuttia ennen ottelun alkua (suositus 20 minuuttia). 
SM-sarjan playoff-otteluissa kotijoukkue vastaa ottelun videoinnista. Mikäli joukkue 
laiminlyö videointia, joukkuetta rangaistaan 200 euron sakolla. 

17 § VIERAILEVAN JOUKKUEEN VELVOLLISUUDET 

 
Matkustavalla joukkueella on oltava vastuullinen johtaja, joka tarvittaessa raportoi liitolle tai 
alueelle pelimatkan (sisältäen ottelun) aikana joukkuettaan vastaan tehdyistä rikkomuksista. 
Vierailevan joukkueen on riittävän ajoissa ilmoitettava joukkueensa kokoonpano ottelun 
järjestävälle seuralle. 

18 § LUOVUTUKSET 

 
Liiton tai alueen sarjoissa ei saa luovuttaa. Turnausmuotoisessa kilpailussa luovutuksesta 
voidaan joukkuetta rangaista sakolla ja kilpailukiellolla. Sarjamuotoisessa kilpailussa 
luovuttanut joukkue voidaan sulkea sarjasta ja se voidaan velvoittaa korvaamaan 
aiheuttamansa taloudelliset menetykset. Luovuttamisesta seuraa aina sakko 400 euroa. 
SM-sarjassa luovutussakko on 1000 euroa. Joukkueen, joka luopuu sarjasta tai suljetaan 
siitä pois, ko. sarjassa pelaamat ottelut mitätöidään. Liiton tai alueen järjestämissä 
kilpailuissa kilpailun keskeyttäneen, ottelun luovuttaneen tai sarjasta muusta syystä suljetun 
joukkueen on aloitettava pelaaminen alimmasta tai muusta liiton tai alueyhdistyksen 
määräämästä alemmasta sarjasta. Joukkue voi pudota suoraan alempaan sarjaan ilman 
karsintasarjaa. Mikäli joukkueessa ei ottelun alkamishetkellä ole pelisääntöjen edellyttämää 
vähintä pelaajamäärää tai mikäli joukkueen pelikelpoisten pelaajien määrä kesken ottelun 
putoaa alle pelisääntöjen edellyttämän minimin, tuomitaan joukkue hävinneeksi 10 - 0 (jos 
vastapuoli johtaa ottelua vähintään kymmenellä maalilla, tulos jää voimaan) ja sille voidaan 
määrätä sakko. Joukkuetta kohdanneesta "force majeure"-esteestä on viipymättä 
ilmoitettava erotuomareille ja vastustajalle. 

19 § NOUSU- TAI PUTOAMISKARSINNASTA KIELTÄYTYMINEN 

 
Jatkopeleistä (playoff) tai nousukarsintasarjasta kieltäytymistä tai siinä luovuttamista ei 
tulkita kilpailun keskeyttämiseksi. Kieltäytyminen tapahtuu kirjallisesti liiton tai alueiden 
ohjeiden mukaan. 
 

20 § OTTELUSIIRROT 

 
Liiton tai alueen määräämiä ottelupäiviä ei saa siirtää ilman liiton tai alueen lupaa. Siirtoon 
voi saada liitosta tai alueelta luvan, kun vastustajan kanssa on kirjallisesti sovittu uudesta 
pelipäivästä (kts 12 § Otteluilmoitukset). Mikäli sopimusta ei synny, liitto tai alue määrää 
uuden otteluajankohdan. Kirjallisen sopimuksen (allekirjoittajina henkilöt, joilla on seuran 
nimenkirjoitusoikeus) rikkoja maksaa vastapuolen kustannukset kuitteja vastaan. Jos 
vierasjoukkue laskuttaa matkakuluja omien autojen käytöstä, noudatetaan liiton 
talousohjeistusta. Laiminlyönneistä organisaatio rankaisee sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
Joukkueen, joka haluaa siirtää ottelunsa, eikä itse informoi asiasta vastustajaa, 
erotuomareita ja ottelupaikan kentänhoitajaa vaan antaa nämä tehtävät kilpailun järjestäjän 
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hoidettaviksi, on maksettava ottelusiirtomaksu 50 euroa. Kotijoukkue on velvollinen 
pyydettäessä hankkimaan kirjallisen todistuksen asianomaiselta taholta, mikäli ottelusiirto 
johtuu kotijoukkueesta riippumattomista kentän varauksissa tapahtuneista muutoksista. 
 

21 § SÄÄOLOSUHTEISTA JOHTUVA OTTELUN PERUUTTAMINEN 

 
Jos pelikelpoista jäätä ei määrättynä ottelupäivänä ole paikkakunnalla, on siitä heti 
ilmoitettava vierailevalle joukkueelle ja erotuomareille, kuitenkin viimeistään neljä (4) tuntia 
ennen ilmoitettua ottelun alkamisaikaa. Jos sää on epävakainen, eikä varmuudella voida 
sanoa, voidaanko ottelu pelata, on kotijoukkueen annettava "varoitusilmoitus" viimeistään 
neljä (4) tuntia ennen ilmoitettua ottelun alkamisaikaa. Tällöin on todistettavasti sovittava 
siitä, että katsotaan säätilanteen kehittymistä ja järjestävä seura ilmoittaa lopullisen 
päätöksen kaksi (2) tuntia ennen ilmoitettua ottelun alkamisaikaa. Mikäli toisin menetellään, 
joutuu näitä määräyksiä rikkonut seura korvaamaan matkakustannukset. Jos 
pelipaikkakunnalla on pelipäivänä pakkasta enemmän kuin -22 C, voidaan ulkokentän 
ottelu peruuttaa toisen joukkueen sitä vaatiessa.  
Jäähallin sisällä mitattuna pakkasraja on -25 C. Myöhemmin tehtäviä tarkistuksia varten 
on, missä se on mahdollista, lämpötilan seuraamisessa ja määräämisessä käytettävä 
lähimpien virallisten sääasemien tuloksia ja mittausaikoja. Muulloin on puolueeton mittaus 
tehtävä kentän välittömässä läheisyydessä. Olosuhteiden niin vaatiessa voidaan ottelussa 
pitää ylimääräisiä taukoja, mikäli joukkueet näin yhteisesti sopivat ennen ottelun alkua ja 
ottelulle varattu jääaika sen sallii. Ottelun pelaamisesta tekee lopullisen päätöksen ottelun 
erotuomarit ottelupaikalla. Liitto tai alue ei vastaa peruuttamisesta aiheutuneista kuluista tai 
vahingoista. Matkakustannukset jaetaan tasan järjestäjän ja vierailijan kesken, mikäli 
kumpikaan ei ole laiminlyönyt näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksiaan. 

22 § OTTELULUVAT 

 
Seura voi järjestää kilpailu- ja/tai ystävyysotteluja. SM-kilpailuarvon käyttöön on oltava liiton 
lupa. Liitolla on oikeus kieltää ottelun pelaaminen, jos se katsoo siihen olevan pätevää 
syytä. 

23 § HYVÄNTEKEVÄISYYSOTTELUT 

 
Hyväntekeväisyysottelut ovat sallittuja, kun niihin on saatu asianomainen lupa. Ottelut, jotka 
toimeenpannaan yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi, ovat kiellettyjä. 

24 § EDUSTUSTEHTÄVÄT 

 
Liiton otteluun kutsuttu pelaaja on velvollinen noudattamaan kutsua eikä saa liiton 
määräämänä aikana ilman eri lupaa osallistua muuhun otteluun. Seura, josta maaotteluun 
tai muuhun liiton edustusotteluun on valittu vähintään yksi pelaaja, on oikeutettu pyynnöstä 
saamaan liiton määräämän ottelun siirretyksi siten, että ottelujen välillä on vähintään yksi 
(1) lepopäivä. Ottelusiirto koskee sitä joukkuetta, jossa pelaajalla on edustusoikeus. 
Ottelusiirtoa on anottava välittömästi maa- tai muun joukkueen nimeämisen jälkeen, 
viimeistään viikkoa ennen ottelua. Mikäli pelaajan nimeäminen joukkueeseen tapahtuu 
loukkaantumisen tai muiden syiden johdosta myöhemmin, on siirtoa anottava välittömästi 
nimeämisen tultua tietoon. 
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25 § EDUSTUS- JA PELIOIKEUS 

 
Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla ei edellisellä kaudella ole ollut liiton 
pelaajalisenssiä. Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä 
joukkuetta virallisessa ottelussa. Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on 
edustusoikeus. Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana otteluun. Jokainen 
seura vastaa siitä, että sen joukkueiden pelaajilla on otteluissa pelioikeus. 
 
Pelaajalisenssillä tarkoitetaan pelaajan ja liiton välistä sopimusta siitä, että pelaajalla on 
näiden sääntöjen mukaisesti oikeus osallistua liiton tai alueen järjestämiin kilpailuihin. 
Lunastamalla pelaajalisenssin ja allekirjoittamalla sen pelaaja sitoutuu noudattamaan 
kaikkia liiton voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Liitolla on oikeus evätä tai poistaa 
pelaajalisenssi erityisen painavista syistä. 
Pelaajalla on edustusoikeus, kun: 1. hänellä on voimassa oleva pelaajalisenssi 2. hän ei 
ole peli- tai kilpailukiellossa 3. hänellä on kilpaurheilijalle tarkoitettu voimassa oleva 
vakuutus 4. hänen siirryttyään toisesta joukkueesta siirto on tapahtunut sääntöjen 
mukaisesti. 
 
Pelaajalla on pelioikeus, kun: 1. hänellä on sääntöjen mukainen edustusoikeus 2. hänet on 
merkitty ottelupöytäkirjaan 3. hän kykenee ottelun yhteydessä liiton edustajan pyynnöstä 
todistamaan henkilöllisyytensä. Uuden pelaajan edustusoikeus kirjautuu seuraan, johon 
hänestä maksetaan lisenssi ja johon hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan. Uusia pelaajia 
voidaan kauden aikana kirjata 31.01. klo 24.00 tai seuran edustusjoukkueen runkosarjan 
päättymiseen asti, kumpi ensin toteutuu. 01.01 jälkeen tehdystä uuden pelaajan 
rekisteröinnistä tulee suorittaa kirjaamismaksu 20 euroa (divisioonat) ja 100 euroa (SM-
sarja) sekä toimittaa edustustodistus pelaajasta liittoon. SM-sarjassa joukkueen pelaajat 
(uudet sekä vanhat) on oltava rekisteröitynä 31.01 mennessä.  
 
Siirtyvän pelaajan edustusoikeus on siinä joukkueessa, johon hänestä on tehty sääntöjen 
mukainen siirto. Pelaaja saa edustaa liiton kilpailuissa samanaikaisesti vain yhtä joukkuetta 
miesten/naisten sarjoissa ja yhtä joukkuetta nuorten sarjoissa ikäryhmää kohden (tämä ei 
koske avoimia sm-kilpailuja, työpaikka- eikä ikämieskilpailuja). Nainen/tyttö voi pelata 
miesten/poikien sarjassa mutta mies/poika ei voi pelata naisten/tyttöjen sarjassa. Jos 
nainen haluaa pelata sekä miesten, että naisten sarjoissa, on tähän saatava erillinen lupa 
naisvaliokunnalta. Seuran on toimitettava joukkuekohtainen pelaajalista liittoon ennen 
kunkin joukkueen ensimmäistä ottelua pelikausittain. Listoihin voi lisätä pelaajia kauden 
aikana näiden sääntöjen määrittelemissä rajoissa. Jos kauden aikana halutaan siirtää 
pelaajan pelioikeus toiseen saman seuran joukkueeseen on tehtävä normaali 
edustusoikeuden siirto. 
 
Nuorten edustusoikeus on seurakohtainen siten, että se käsittää pelaajan iän mukaisen 
alimman ikäluokan joukkueen sekä sitä vanhemmat ikäluokat joukkue / ikäluokka ja tämä 
lasketaan yhdeksi edustusoikeudeksi. Jos seuralla on useampia joukkueita samassa 
ikäryhmässä koskee edustus vain yhtä ko. ikäryhmän joukkuetta. Seuran on toimitettava 
joukkuekohtainen pelaajalista liittoon ennen kunkin joukkueen ensimmäistä ottelua 
pelikausittain. Listoihin voi lisätä pelaajia kauden aikana näiden sääntöjen määrittelemissä 
rajoissa. Jos kauden aikana halutaan siirtää pelaaja toiseen saman seuran saman 
ikäryhmän joukkueeseen on tehtävä normaali edustusoikeuden siirto. Nuorten SM-
turnauksiin seuralla on mahdollisuus yhdistää joukkueistaan yksi joukkue turnausta varten. 
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Nuorella pelaajalla on juniorijoukkueiden lisäksi mahdollisuus pelata myös yhdessä 
aikuisjoukkueessa, kunhan tästä on ilmoitettu liittoon.  
Jos kauden aikana halutaan siirtää junioripelaajan pelioikeus toiseen saman seuran 
aikuisten joukkueeseen on tehtävä normaali edustusoikeuden siirto. 
Mikäli pelaaja on kirjattu aikuisten joukkueeseen ja hän siirtyy nuorten joukkueeseen, 
määräytyy kirjaamismaksu 100 euroa aikuisjoukkueen sarjatason mukaan. Avoimessa SM-
turnauksessa, Suomen Cupissa, ikämies- ja työpaikkaturnauksissa annetaan 
edustusoikeuksista kilpailukohtaiset erillismääräykset. 
 

26 § EDUSTUS- TAI PELIOIKEUDEN PUUTTUMINEN  

 
Jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelioikeutta vailla olevaa pelaajaa ja tästä 
ottelusta tehdään vastalause, joukkue tuomitaan hävinneeksi. Jos rikkomukseen syytön 
joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. 
Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. Lisäksi joukkuetta rangaistaan sakolla 
200 euroa. 
Mikäli liitto havaitsee rikkeen, joukkuetta rangaistaan sakolla 200 euroa. 

27 § SIIRTO 

 
Pelaajasiirrot on tehtävä 15.6. – 31.01. klo 24.00 välisenä aikana tai runkosarjan 
päättymiseen mennessä, kumpi ensin toteutuu. Pelaajasiirrot ovat kirjaamismaksuista 
vapaita ajalla 15.6.-30.9. Ajalla 1.10 – 31.12 pelaaja voi kerran siirtyä maksutta toiseen 
seuraan, seuraavista siirroista on suoritettava liiton määräämä kirjaamismaksu 100 euroa. 
01.01. jälkeen tehdyistä siirroista on suoritettava aina 100 euron kirjaamismaksu.  
 
Kaikista pelaajasiirroista on toimitettava edustustodistus, pois lukien ikämies-, reservi- ja 
työpaikkasarjat. Pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen joukkueeseen, kun pelaajan 
edellinen ottelu vanhassa seurassa on ollut eri vuorokauden puolella, kun tarvittava 
kirjaamismaksu 100 euroa on suoritettu ja edustustodistus on toimitettu liittoon. Siirtoa 
tehtäessä on käytettävä liiton virallista lomaketta, joka on täytettävä kaikilta osiltaan. Siirto 
katsotaan oikeana aikana tehdyksi kun edustusoikeuden muutostodistus on kirjallisesti 
toimitettu liittoon ja maksu on todistettavasti suoritettu edellä mainittujen aikarajojen 
puitteissa. Näihin aikarajoihin voi kirjallisesti anoa muutosta liittohallitukselta käytettäväksi 
aluesarjoissa.  
 
Pelaajan on saatava vanhalta seuralta allekirjoitus siirtoon viikon kuluessa siitä, kun sitä on 
pyydetty. Jos pelaajan vanhaa seuraa ei enää ole olemassa tai siirtyminen on muista syistä 
mahdotonta, liitto voi hyväksyä ja vahvistaa siirron. Mikäli pelaajalla ei ole edellisen 
pelikauden aikana ollut liiton lisenssiä, hän voi vapaasti siirtyä haluamaansa uuteen 
seuraan. Siirto tulee kuitenkin kirjata edustusoikeuden muutoslomakkeella. Pelaaja 
luokitellaan uudeksi pelaajaksi. Hänen edustusoikeutensa tulee siihen seuraan, jossa hän 
pelaa ensimmäisen virallisen ottelun ja hänelle on voimassa oleva lisenssi. Jos seuralla on 
pelaajan kanssa voimassa oleva sopimus tai siirtoa pyydetään varsinaisen siirtoajan 
jälkeen, ei seura ole velvollinen allekirjoittamaan siirtoa. Mikäli pelaajasopimusta ei ole 
tehty, on vanhan seuran allekirjoitettava siirto vaikka pelaaja ei olisikaan palauttanut seuran 
hänen käyttöönsä antamia peli-, harjoitus- tai muita varusteita tai täyttänyt taloudellisia 
velvoitteitaan seuraa kohtaan. Liitto suosittelee, että seura tekee pelaajasopimuksen 
kaikkien pelaajiensa kanssa omien oikeuksiensa takaamiseksi. 



12 

 

28 § LISENSSI 

 
Kaikki pelaajat ja erotuomarit on rekisteröitävä eli heillä on oltava liiton lisenssi eli pelilupa. 
Lisenssin lunastanut henkilö sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä sekä kilpailu- ja 
kurinpitosääntöjä. Lisenssi on lunastettava ennen ensimmäistä ottelua. Lisenssimaksun 
suuruuden määrittää liitto kausikohtaisesti. Liitto suosittelee, että lisenssi ja siihen liittyvä 
tapaturmavakuutus otetaan kaikille pelaajille heti harjoituskauden alkaessa, mutta kuitenkin 
viimeistään vuorokautta ennen ensimmäistä ottelua. Joukkue voi ennen ottelua vaatia 
erotuomareita tarkistamaan vastustajan peli-oikeus.  
Pelaajan on tällöin pelioikeuden epäämisenuhalla ottelupaikalla pystyttävä osoittamaan 
erotuomarille henkilöllisyytensä. Liitto ylläpitää ajantasaista lisenssirekisteriä ja tarkistaa 
pelioikeuden erotuomareiden raportin perusteella. Jos joukkueen pelaajien pelioikeuden 
puutteesta raportoidaan toistuvasti, joukkuetta voidaan rangaista sakolla 200 euroa ja/tai se 
voidaan sulkea sarjasta. Jos pelaaja siirtyy seurasta toiseen kauden aikana ei lisenssiä 
tarvitse ottaa uudelleen.  
Ikämies- ja työpaikkajoukkueet voivat rekisteröidä pelaajia turnausmuotoisiin kilpailuihin 
myös em. päivämäärän jälkeenkin. Avoimessa SM-turnauksessa sekä Suomen Cupissa 
pelaajalla on oltava vähintään Harraste-lisenssi. Avoimessa SM-turnauksessa pelaajalla on 
lisenssi oltava ostettuna 31.3 klo 23.59 mennessä. Turnauslisenssillä ei voi pelata edellä 
mainituissa turnauksissa. Seura voi rekisteröidä pelaajia rajattomasti. 

29 § VAKUUTUS 

 
Pelaaja ei saa pelata liiton ottelussa ennen kuin hänellä on tapaturma- tai muu vakuutus, 
joka korvaa kilpailu- ja harjoitustilanteissa sattuneet vahingot. Vakuutus on pakollinen myös 
liiton otteluita tuomitseville erotuomareille. Vakuutuksen ei ole pakko olla liiton lisenssin 
yhteydessä tarjoama vakuutus.  
Pelaajan on pelioikeuden epäämisen uhalla ottelupaikalla pystyttävä todistamaan 
henkilöllisyytensä. Vakuuttamaton pelaaja katsotaan edustusoikeutta vailla olevaksi. Jos 
pelaaja siirtyy seurasta toiseen vakuutuskauden aikana, ei vakuutusta tarvitse ottaa 
uudelleen. Vakuutuskauden ja vakuutuksien ikärajat päättää vakuutusyhtiö. Mikäli pelaaja 
loukkaantuu ottelussa, tulee seuran edustajan pyytää erotuomaria merkitsemään se 
pöytäkirjaan ennen kuin pöytäkirja hyväksytään. Jälkeenpäin tehtyjä merkintöjä ei 
huomioida. Tämän jälkeen loukkaantunut pelaaja on ohjattava lääkärinhoitoon ja 
loukkaantuneen pelaajan on tehtävä tapauksesta vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Mikäli 
pelaaja loukkaantuu ohjatussa harjoittelussa, tulee seuran edustajan merkitä tapaus 
loukkaantuneen pelaajan tekemään vahinkoilmoitukseen. 

30 § KASVATTAJARAHA 

 
Seura on oikeutettu kasvattajarahaan niistä pelaajista, jotka on rekisteröity pelikaudella 
vain ko. seuran nuorten joukkueisiin. Seuralla on oikeus siirron tapahtuessa 
kasvattajarahaan niiltä pelikausilta, joilla pelaaja on edustanut vain ko. seuraa ja joista sillä 
on esittää maksutosite ko. pelaajan lisenssistä, mutta ei siltä kaudelta kun pelaaja kirjataan 
seuran aikuisjoukkueeseen eikä sen jälkeisiltä kausilta. Kasvattajaseura on oikeutettu 
kasvattajarahaan vasta kun siirtyvä pelaaja on täyttänyt 17 vuotta. Kasvattajarahat 
kuoleentuvat, mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan alle 17-vuotiaana tai jos seura lopettaa 
nuorten toiminnan. Seuran junioritoiminnan loppumisesta johtuva kuoleentuminen ei koske 
niitä pelaajia jotka ovat ennen toiminnan lopettamista siirtyneet toiseen seuraan ja joista 
kasvattajaraha on maksettu. Kasvattajarahan pelaajasta jo maksanut seura voi kuittia 
vastaan vaatia puolet maksamastaan summasta siirtoa pyytävältä seuralta siihen asti, 
kunnes pelaaja täyttää 25 vuotta. Kasvattajarahaa ei tarvitse enää maksaa, jos pelaaja on 
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ollut pelaamatta kahtena peräkkäisenä kautena (hänellä ei ole ollut lisenssiä). 
Kasvattajaraha on 50 euroa/pelaaja. Kasvattajaraha on kausikohtainen, eikä muutu 
taannehtivasti. 

31 § FARMI- ja TRYOUTSOPIMUS 

 
Kahden joukkueen keskinäisellä kausikohtaisella farmisopimuksella voidaan pelaajia siirtää 
joukkueesta toiseen ilman siirtomaksua ja edustusoikeuden muutosta. Sopimus on 
hyväksytettävä liitossa. Farmisopimus hyväksytään, kun maksu on suoritettu annettujen 
aikarajojen puitteissa. Jos sopimus tehdään 1.10. klo 24.00 mennessä, hyväksymismaksu 
on 100 euroa ja 1.10. jälkeen hyväksymismaksu on 200 euroa. Farmisopimus on tehtävä 
viimeistään 30.11 mennessä. Hinta yhden henkilön sisältävästä sopimuksesta on puolet 
normaalista. Sopimuksesta on ilmettävä niiden pelaajien nimet, joita sopimus koskee. Nimiä 
ei voi kauden aikana lisätä eikä poistaa. Sopimus voi kattaa korkeintaan yhteensä 25 
pelaajaa. Pelaajien siirtymisistä farmisopimuksen puitteissa joukkueiden välillä ei tarvitse 
tehdä erillistä ilmoitusta liittoon.  
Farmisopimusta ei voida tehdä samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen kesken. Sopimus 
pelaajaluetteloineen on aina oltava esitettävissä molempien sopimuksen alaisten 
joukkueiden otteluissa. Pelaajan nimen perään merkitään ’F’ pöytäkirjaan aina hänen 
kuuluessaan farmisopimuksen mukaiseen toiseen joukkueeseen. Farmisopimus on 
voimassa koko kauden.  
Alemman sarjatason pelaajat sekä junioripelaajat voivat liikkua vapaasti sopimuksen sisällä. 
Ylemmän sarjatason joukkueeseen kuuluva pelaaja saa pelata alemman sarjatason 
joukkueessa seuraavin edellytyksin ja rajoituksin: 
- Pelaajalla on peli- ja edustusoikeus 
- Ei runkosarjan jälkeisiä pelejä 
- Korkeintaan kolme ylemmän sarjatason pelaajaa voi kerrallaan osallistua alemman 
sarjatason otteluun  
- Pelaaja voi pelata ainoastaan 1/3 alemman sarjan otteluista 
 
Saman seuran eri sarjatasojen välillä pelaavien joukkueiden kesken voidaan solmia try-
outsopimus. Try-outsopimuksen puitteissa voi alemmalla sarjatasolla peli- ja 
edustusoikeuden omaava pelaaja pelata kolme ottelua ylemmän sarjatason joukkueessa. 
Pelaaja katsotaan pelanneeksi, kun hänet on kirjattu joukkueen kokoonpanoon. Pelaajan 
nimen perään merkitään ’T’ pöytäkirjaan aina hänen kuuluessaan try-outsopimuksen 
mukaiseen toiseen joukkueeseen.  
Ylemmän sarjatason joukkueeseen kuuluva pelaaja saa pelata alemman sarjatason 
joukkueessa seuraavin edellytyksin ja rajoituksin: 
- Pelaajalla on peli- ja edustusoikeus 
- Enintään yksi runkosarjan peli 
- Ei runkosarjan jälkeisiä pelejä 
- Vain yksi ylemmän sarjatason pelaajaa saa osallistua yhteen otteluun kerrallaan 
Try-outsopimusmaksu on 50€. Try-outsopimus on tehtävä viimeistään 30.11 mennessä. 
Try-outsopimus hyväksytään, kun maksu on suoritettu annettujen aikarajojen puitteissa. 
Sopimuksesta on ilmettävä niiden pelaajien nimet, joita sopimus koskee. Nimiä ei voi 
kauden aikana lisätä eikä poistaa. Sopimus voi kattaa korkeintaan yhteensä 25 pelaajaa. 
Pelaajien siirtymisistä try-outsopimuksen puitteissa joukkueiden välillä ei tarvitse tehdä 
erillistä ilmoitusta liittoon. Sopimusta ei voida tehdä saman seuran kahden samalla 
sarjatasolla pelaavan joukkueen kesken. Sopimus pelaajaluetteloineen on aina oltava 
esitettävissä molempien sopimuksen alaisten joukkueiden otteluissa. Try-outsopimus on 
voimassa koko kauden. 
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32 § FUUSIO ELI SULAUTUMINEN 

 
Fuusiolla tarkoitetaan kahden tai useamman seuran miesten, naisten ja/tai nuorten 
kaukalopallotoiminnan osa-alueen sulauttamista yhteen seuraan. Fuusio on mahdollinen, 
mikäli kunkin seuran päättävä elin ja 3/4 kunkin sopijaseuran kyseisen osa-alueen 
rekisteröidyistä pelaajista erikseen allekirjoittavat sopimusasiakirjan. Tällöin fuusion 
toteuttaneiden seurojen kyseessä olevien osa-alueiden kaikkien pelaajien edustusoikeudet 
siirtyvät ilman kirjaamismaksua muodostettavaan seurayhtymään. Seurayhtymä voi 
tarvittaessa jakaa pelaajansa eri joukkueisiin, joista pitää toimittaa pelaajaluettelot 01.09. 
mennessä liittoon. Seurayhtymä voi anoa liittohallitukselta fuusiosopimuksen 
allekirjoittaneiden seurojen sarjapaikkoja. Seurayhtymän pelaajalla on mahdollisuus siirtyä 
siirtosäännösten edellyttämällä tavalla muuhun seuraan. Fuusioituminen voidaan tehdä 
01.06. - 15.08. välisenä aikana. 
Seurayhtymään aikovan seuran on sulauttamisesta päättämiseksi pidettävä yhdistyksen 
kokous. Suomen Kaukalopalloliiton liittohallitukselle osoitettavaan fuusioitumisanomukseen 
on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset seuraavista asiakirjoista: 1. Yhdistyksen 
kokouksentekemä fuusiopäätös. 2. Seurayhtymän nimenkirjoittajien vahvistama 
fuusioitumissopimus, johon on liitettävä sopimusseurojen kunkin erikseen mainitun 
kaukalopallotoiminnanosa-alueen rekisteröityjen pelaajien edellisen kauden virallinen 
pelaajaluettelo sekä niistä kustakin 3/4 pelaajien omakätinen allekirjoitus halustaan liittyä 
muodostettavaan seurayhtymään. 3. Sarjapaikka-anomukset. 

33 § KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT 

 
Ulkomaalainen saa ottaa osaa virallisiin kilpailuihin Suomessa välittömästi, kun hänellä on 
entisen seuransa ja Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton lupa. Kun ulkomaalaisessa 
seurassa pelannut Suomen kansalainen palaa takaisin Suomeen, on hän 
edustuskelpoinen, kun hän on saanut entisen seuransa ja Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliiton luvan. Suomen kansalaisella on oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa, kun 
hän on saanut entisen seuransa ja Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton luvan. 

34 § EDUSTUSOIKEUS KANSAINVÄLISISSÄ OTTELUISSA 

 
Maaotteluissa voi Suomea edustaa vain Suomen kansalainen. Seurojen välisissä 
kansainvälisissä otteluissa voi suomalaista seuraa edustaa ulkomaalainen, mikäli hänen 
edustusoikeutensa ko. seurassa on kunnossa. 

35 § PELAAJAN JOUKKUE 

 
Pelaajan edustusoikeus on seuransa siinä joukkueessa, missä hänellä on hyväksyttävä 
edustustodistus. Ikämiesten otteluissa voi pelaaja pelata ikänsä edellyttämässä luokassa, 
vaikka hänet olisikin luetteloitu johonkin toiseen seuran joukkueeseen. Liiton nuorten 
kilpailuihin osallistuva pelaaja ei saa pelata useammassa kuin yhdessä seuransa kyseisen 
ikäluokan joukkueessa liiton kilpailussa. Liiton nuorten kilpailuihin osallistuva pelaaja saa 
edustaa samaa tai toista seuraa liiton avoimessa sarjassa. Pelaajan katsotaan pelanneen 
ottelun, jos hän on pelannut ottelun kokonaan tai osittain. Miesten kilpailut kaikilla 
sarjatasoilla ovat ns. avoimia kilpailuja. Esim. nainen voi osallistua miesten kilpailuihin. 

36 § IKÄRAJAT 

 
A-nuorten kilpailuissa pelaaja saa pelata sen vuoden kevään loppuun (keväällä päättyvän 
pelikauden loppuun), jonka aikana hän täyttää 22 vuotta. Ikäraja B-nuorissa on 18 v, C-
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nuorissa 16 v, D-nuorissa 14 v, E-nuorissa 12 v, F-nuorissa 10 v ja G-nuorissa 8 v. 
Ikämiesten eri sarjoissa (35 - 70 v) saa pelata sen vuoden alusta lukien, jonka aikana 
pelaaja täyttää sarjan ikärajan edellyttämän vuosimäärän (35, 40, 45, 50, 55 tai 60 vuotta). 

37 § VASTALAUSEET 

 
Kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä 
erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun 
osapuolilla. Vastalause osoitetaan asianomaiselle kurinpitoelimelle (kurinpitovastaava tai 
kurinpitolautakunta). Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava 
erotuomarille kymmenen (10) minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. 
Vastalauseesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan ennen sen allekirjoittamista. Mikäli 
merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä. Olosuhteista tehty vastalause on ilmoitettava 
erotuomarille ja merkittävä pöytäkirjaan ennen ottelun alkua. 
Vastalauseen tekijän on suoritettava vastalausemaksu viimeistään vastalauseen 
pöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun 
vastalause on merkitty pöytäkirjaan.  
Vastalausemaksun suuruus on 100 €, joka palautetaan mikäli vastalause hyväksytään. 
Vastalausemaksua ei palauteta silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. 
Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole maksettu. Pöytäkirjaan merkitty 
vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena ottelun järjestäjälle viimeistään 
kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00 ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta 
vastalausemaksusta. 
Edustusoikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä pöytäkirjaan, mutta se on 
toimitettava ottelun järjestäjälle viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 
16.00 ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. 
Myöhässä tai puutteellisena saapunutta vastalausetta ei käsitellä. 

38 § VASTALAUSERATKAISUT 

 
Kurinpidosta vastaava elin voi vastalauseen perusteella määrätä vastalauseen tehneen 
joukkueen voittajaksi, jolloin ottelun tulos on 10-0. Mikäli voittaneen joukkueen tekemä 
vastalause hyväksytään ja joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä maalilla, jää 
saavutettu tulos voimaan. Kurinpidosta vastaava elin voi määrätä myös ottelun pelattavaksi 
uudelleen tai hyväksyä hävinneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen 
voimaan. Valitusmenettely on kuvattu Liiton kurinpitosäännöissä. Valituksesta on 
maksettava sama maksu kuin vastalauseesta ja valitukseen on liitettävä tosite suoritetusta 
valitusmaksusta. Valitusmaksun palauttamisessa menetellään samoin kuin 
vastalausemaksun palauttamisessa.  

39 § SIIRRETTYYN JA UUSINTA-OTTELUUN OIKEUTETUT PELAAJAT 

 
Siirrettyyn tai uusintaotteluun eivät saa osallistua sellaiset pelaajat, jotka alkuperäisenä 
ottelupäivänä eivät ole olleet edustuskelpoisia tai ovat olleet pelikiellossa. 
 

40 § EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS 

 
Mikäli pelaaja, joukkueen johtohenkilö, erotuomari tai muu virallisessa asemassa oleva 
toimitsija käyttäytyy väkivaltaisesti, käyttää törkeää kieltä, arvostelee muita epäasiallisesti 
tai esiintyy julkisesti häiritsevästi alkoholin vaikutuksen alaisena voidaan häntä rangaista 
liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti. 
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41 § EETTINEN OHJEISTUS 

 
41.1 Yleiset määräykset 
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. 
 
41.2 Antidopingmääräykset 
Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa  

- Suomen Antidopingtoimikunta ADT vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä,  
- lajiliiton antidopingsäännöstöä ja -määräyksiä ja  
- kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.  

 
Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia 
tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin. 
 
Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailuluvan lunastaneet urheilijat ovat 
kuuluvat dopingtestauksen piiriin kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. 
 
Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa 
antidopingsäännöstöissä.  
 
Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:  

- urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai 
merkkiainetta 

- kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys 
- dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen 
- olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti 
- dopingvalvonnan manipulointi ja manipuloinnin yritys 
- kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito 
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen 

yritys 
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai 

luovuttamisen yritys urheilijalle kilpailun aikana, tai kilpailun ulkopuolella minkä 
tahansa kilpailun ulkopuolella kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän 
luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle 

- osasyyllisyys 
- kielletty yhteistoiminta 

 
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena: 

- kilpailutuloksen hylkääminen 
- sarjapisteiden menetys 
- sarjasta sulkeminen 
- urheilun toimintakielto 
- taloudelliset seuraamuksia 
- kirjallinen varoitus. 

 
Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan 
dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon urheiluseuralleen ja kansalliselle liitolle sekä 
kansainväliselle liitolle. 
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41.3 Sukupuolinen häirintä 
Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat toimihenkilöt – mukaan lukien valmentajat, 
huoltajat ja pelaajat – sitoutuvat toimimaan siten, ettei toimintaa tai käyttäytymistä voida 
tulkita sukupuoliseksi tai seksuaaliseksi häirinnäksi. Lisäksi jokaisen on toimittava siten, että 
oma toiminta ja esimerkki edistävät sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisyä. 
 
41.4 Taloushallinto - verotus 
Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa 
säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Seuraa / joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden 
verotukseen liittyvät velvoitteensa, rangaistaan liiton kurinpitosäännön mukaisesti 
pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.  
 
Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään 
toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. 
 
41.5 Sosiaaliturva 
Jos urheilijan ja urheiluseuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta 
kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden 
eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn 
euromäärän (luontoisetuineen), seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja 
tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti. 
 
Jos seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, seurajohdon 
vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosäännön mukaiseen toimitsijakieltoon. Kilpailusta, 
johon urheilija on osallistunut, päätetään liiton kilpailusääntöjen mukaan, eikä seura voi 
käyttää urheilijaa edustustehtävissä. 
 
41.6 Seuran konkurssi 
Kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista Kilpailusääntöjen mukaan. 
 
Pelaajat ovat pääsääntöisesti vapaat siirtymään muihin seuroihin työsopimuslain 
määräykset huomioon ottaen. 
 
Uusi seura voi liittohallituksen päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla vain ehdolla, että 
se hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset 
vastuut. 
 
Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun, jolloin pelaajilla ei 
ole vapaata siirto-oikeutta.  
 
Seuran taustayhteisön konkurssi:  
Taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailuoikeuteen, jos urheilutoimintaan liittyvät 
taloudelliset velvoitteet hoidetaan. 
 
41.7 Sopupeli 
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät 
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 
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Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää 
kilpailuoikeutensa liiton kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään 
kahdeksi kilpailukaudeksi. 
Pelaaja, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön 
määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi 
kilpailukaudeksi. 
 
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön 
määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi. 
 
41.8 Vedonlyönti 
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja, ei saa 
itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan.  
 
Erotuomari, otteluvalvoja tai ottelutoimitsija ei saa lyödä vetoa sellaisesta 
kilpailutapahtumasta, jossa hän on tuomarin, tarkkailijan tai toimitsijan tehtävissä. 
 
Rikkomuksesta seuraa liiton kurinpitosäännön mukainen, pääsääntöisesti vähintään yhden 
kilpailukauden mittainen kilpailu- ja toimitsijakielto. 
 
41.9 Yhteiset ohjeet 
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta asetetaan liiton kurinpitosäännön 
määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon enintään kahdeksi vuodeksi.  
 

42 § OTTELURANGAISTUKSET 

 

Liiton tai alueen kilpailuissa ottelussa punaisen kortin saanut pelaaja on pelikiellossa 
vähintään yhden saman sarjan ottelun. Kielto koskee seuraavaa ko. sarjan ottelua sekä 
myös muita liiton tai alueen otteluita kunnes rangaistus on kärsitty. Ottelurangaistuksista 
määrätyt sanktiot on määritelty sakotustaulukossa ja taloudellisissa määräyksissä. 
 
Sakotustaulukko 
 
40 €:  
- 1-ottelun rangaistus 
- erotuomarin sääntöjen vastainen asu 
- pelaajien erivärisestä pelipaidasta 
- numeroimattomasta pelipaidasta 
- teippinumerosta 
- puuttunut pöytäkirja 
 
80 €: 
- 2-ottelun rangaistus 
 
120 €: 
- 3-ottelun (tai useamman ottelun) rangaistus 
 
Näistä puutteista joukkueilla tai erotuomareilla on oikeus laittaa maininta ottelupöytäkirjaan. 
Kurinpitoelimet käsittelevät tarvittaessa em. rikkeet sääntöjen mukaisella tavalla. 
 



19 

 

43 § PELIRANGAISTUS 

 

Liiton tai alueen kilpailuissa ottelussa pelirangaistuksen saanut pelaaja on pelikiellossa sen 
ottelun loppuun, jossa pelirangaistus annettiin. 

44 § ERI OTTELUISSA SAADUT 10 MINUUTIN RANGAISTUKSET 

 
Kolmannesta eri otteluissa tuomituista 10 minuutin rangaistuksista pelaaja saa 
automaattisesti yhden (1) ottelun pelikiellon ja seura 40 euron sakkorangaistuksen. 
Vastaavasti viidennestä kahden (2) ottelun pelikielto ja 80 euron sakko sekä 
seitsemännestä lähtien, kahden välein, kolmen (3) ottelun pelikielto ja 120 euron sakko. 
Pelikielto astuu voimaan välittömästi seuraavassa ottelussa. 

45 § SÄÄNTÖMUUTOSKÄYTÄNTÖ 

 
Liiton jäsenseuroilla, alueilla ja liittohallituksella, sekä sen nimeämillä työryhmillä on oikeus 
esittää muutoksia kilpailusääntöihin. Kaikki sääntömuutosesitykset, jotka koskevat 
kilpailusääntöjä, on esitettävä liitolle kirjallisesti sääntömuutosesitys kaavaketta käyttäen.  
Sääntömuutoskäytäntö aina seuraavalle pelikaudelle noudattaa seuraavaa aikataulua:  

1. Kilpailusääntömuutosesitykset tulee toimittaa liiton toimistoon 31.12. mennessä.  
2. Liiton määrittelemä Kilpailutyöryhmä käsittelee esitykset ja valmistelee tarvittavat 

sääntömuutokset liitolle päätettäväksi 28.02. mennessä.  
3. Kaukalopallon Kilpailusäännöt otetaan käyttöön 1.6. 

 

 


