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SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT 
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2017-18 

Hallitus on kokouksessaan 5.10.2017 päättänyt viedä syksyn 2017 liittokokoukseen oheiset ehdotukset. 
 

Perusteluita: 

Ehdotus on tehty ehkäisemään kauden 2017-18 lopun 1-divisioonan kaltaisia tapahtumia (tapaus OPT-
86 2 – TIP-70 2) jatkossa. Siksi poikkeuksellisesti ehdotetaan, että ko. sääntömuutos astuisi voimaan 
heti syksyn 2017 liittokokouksen jälkeen. 
 

Nykyinen sääntö: 

6.12 Rangaistukset 

6.12.1 Sarjaottelun luovuttaneen tai sarjan keskeyttäneen joukkueen seura joutuu maksamaan liitolle sarjamaksun 
suuruisen luopumissakon. Seura ei saa osallistua liiton sarjoihin seuraavalla kaudella millään joukkueella ennen 
kuin sakkomaksu on maksettu. 

6.12.2 Jos joukkue käyttää ottelussa pelaajaa, joka ei ole edustuskelpoinen, se tuomitaan, paitsi kohdan 6.12.3 
tapauksessa, mestaruussarjan välierissä, loppuottelussa ja pronssiottelussa sekä I divisioonan karsintasarjan 
ottelussa hävinneeksi numeroin 0-4 erin 0-12 ja eräpistein 0-132, mestaruussarjan ja I divisioonan runkosarjan 
ottelussa hävinneeksi numeroin 0-5 erin 0-15 ja eräpistein 0-165 ja muissa sarjoissa hävinneeksi numeroin 0-6 erin 
0-18 ja eräpistein 0-198. Pelaaja katsotaan edustuskelvottomaksi sarjaottelussa seuraavissa tapauksissa: 

6.12.2.1 pelaajalla ei ole kilpailulisenssiä kyseiseen seuraan lukuun ottamatta kohdassa 6.12.3 mainittua tapausta, 

6.12.2.2 pelaajalla on ollut jonkin toisen seuran edustusoikeus saman kauden aikana eli seurasiirtoa ei ole tehty 31.8. 
mennessä, 

6.12.2.3 pelaaja ei asu Suomessa vakinaisesti, eikä häntä ole ilmoitettu kohdan 6.2.3 mukaisella tavalla liittoon tai 

6.12.2.4 pelaaja on pelannut samalla kaudella oman seuransa toisessa joukkueessa siten, että kohtaa 6.9 ei voi soveltaa. 

6.12.3 Jos pelaajan edustuskelvottomuus johtuu siitä, että pelaajalla ei ollut kilpailulisenssiä, ottelutulos jää 
voimaan edellyttäen, että vaadittu lisenssi maksetaan viimeistään kolmen vuorokauden sisällä siitä, kun 
lisenssittömyys on havaittu ja siitä ilmoitettu lisenssittömän pelaajan seuralle. Lisäksi seura tuomitaan maksamaan 
sarjamaksun suuruinen sakko. Sakon suuruuteen ei vaikuta se, monessako ottelussa pelaaja on pelannut ilman 
lisenssiä tai se, kuinka monta joukkueen pelaajaa on pelannut ilman lisenssiä. Ellei seura maksa sakkoa 
seuraavan sarjakauden alkuun mennessä, kaikki seuran joukkueet suljetaan sarjatoiminnasta, kunnes sakko on 
maksettu. 

6.12.4 Sarjajaosto voi määrätä liiton vahvistaman sakkomaksun seuralle, jonka joukkue on rikkonut sarjasääntöjä 
muissa kuin kohtien 6.12.1-3 tapauksissa. 

6.12.5 Eettinen lähtökohta on, että seurat, joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen 
mahdolliseen suoritukseen. Jos seura on sopinut kilpailutapahtuman tuloksesta etukäteen, liittohallitus määrää sille 
rangaistuksen soveltaen kohdan 6.12 määräyksiä ja liiton sääntöjen 7 §. Urheilijaan ja toimitsijaan, joka on 
osallistunut tuloksen sopimiseen, sovelletaan samaa normistoa. 

 

Ehdotettu sääntö (muutettavaksi ehdotetut kohdat): 

6.12.4 Sarjajaosto voi määrätä liiton vahvistaman sakkomaksun seuralle, jonka joukkue on rikkonut sarjasääntöjä 
muissa kuin kohtien 6.12.1-3 tai 6.12.5 tapauksissa. 

6.12.5 Eettinen lähtökohta on, että seurat, joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen 
mahdolliseen suoritukseen. Jos seura on sopinut kilpailutapahtuman tuloksesta etukäteen, liittohallitus määrää sille 
rangaistuksen soveltaen kohdan 6.12 määräyksiä ja liiton sääntöjen 7 §. Urheilijaan ja toimitsijaan, joka on 
osallistunut tuloksen sopimiseen, sovelletaan samaa normistoa. 

Rankaisukeinona liittohallitus käyttää yhtä tai useampaa seuraavista: 

- toinen tai molemmat joukkueet tuomitaan hävinneeksi ottelu kohdassa 6.12.2 kuvatulla tavalla 
- toinen tai molemmat joukkueet tuomitaan luovuttaneeksi ottelu kohdassa 6.11 kuvatulla tavalla 
- toiselle tai molemmille joukkueille määrätään sakkomaksu kohdassa 6.12.4 kuvatulla tavalla. 
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