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Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt
Hyväksytty syysliittokokouksessa 23.11.2019

1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt
Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat:
1.1 liiton jäsenseurat
1.2 kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt
1.3 jäsenseurojen jäsenet
1.4 jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet,
toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
1.5 ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä
määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin
1.6 voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt

2 Rikkomuksen laatu
Rangaista voidaan sitä
2.1 joka rikkoo liitonvoimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton
sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan
2.2 joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai sen asettamia elimiä
2.3 joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy
epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti
2.4 joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston
fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen
2.5 joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen
kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä
urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia
2.6 joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan tai
2.7 joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun
lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan
kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle
tai seuralle
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2.8 joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan
2.9 joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton
sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen
2.10 jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6)
kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen
perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin 2.1-2.8 kohtien tunnusmerkistön.
Tämän kohdan 2.4,2.6, 2.7 ja 2.8 -kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava
vakaviksi.
Kohdissa 2.1 –2.10 mainittujen tapausten lisäksi voi rangaistuksen perusta olla:
2.11 Urheilijoiden, urheilijan tukihenkilöiden tai muiden kurinpitosääntöjä koskevien
henkilöiden uhkaava ja epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai
kieltäytyminen yhteistyöstä antidopingorganisaation tutkiessa dopingrikkomusta.
2.12 Urheilijan tukihenkilö, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää kiellettyä ainetta tai
kiellettyä menetelmää ja on yhteistyössä ADT:n tai liiton toimivallan piiriin kuuluvan
urheilijan kanssa.

3 Rangaistuslajit
3.1. Varoitus
3.1.1 Alin rangaistus on kirjallinen varoitus. Seuraava rangaistus on julkinen varoitus, joka
julkaistaan liiton www-sivuilla. Julkisesta varoituksesta tulee ilmetä sääntörikkomus ja
rangaistuksen perusteet. Seuraava pelaajalle annettava rangaistus on kilpailukielto, johon
voidaan liittää kielto osallistua liiton järjestämään valmennukseen. Seuraava toimitsijalle tai
näiden sääntöjen kohdassa 2.11 mainituille henkilöille annettava rangaistus on
toimitsijakielto.
3.1.2 Liiton kurinpitäjän määräämä sakko annetaan rangaistukseksi silloin, kun ottelun
tuomari on edellisen 12 kuukauden aikana antanut pelaajalle huonosta käyttäytymisestä
pelisääntöjen mukaisen varoituksen kolmesti sekä jokaisesta tuomitusta virheestä tai
kilpailun ylituomari kilpailusääntöjen mukaisesti on antanut vastaavat varoitukset tai
tuominnut virheen (Taulukko rikkomuksista ja rangaistuksista). Jos käyttäytyminen on ollut
erityisen huonoa, kurinpitoryhmä käsittelee asian.
3.1.3 Kurinpitoryhmä määrittelee pelaajan rangaistuksen, kun ylituomari on huonon
käyttäytymisen tähden sulkenut pelaajan pois käynnissä olevasta ottelusta.
3.2. Sakko
3.2.1 Kurinpitäjä määrää taulukon mukaisen sakon rikkoneelle pelaajalle tuomarin
antamasta varoituksesta tai virheestä tai peliasurikkomuksesta. Sakotusoikeus tulee
voimaan kauden 2020-2021 alusta lähtien.
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3.2.2 Kurinpitoryhmä voi asettaa rikkoneelle osapuolelle sakon, jonka suuruuden liiton
liittohallitus päättää.
Sakko on maksettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että
sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta tai kaikesta liiton toiminnasta.
3.3. Kilpailukielto
3.3.1 Kurinpitoryhmän määräämä kilpailukielto annetaan rangaistukseksi ainakin silloin,
kun pelaaja edellisen 24 kuukauden aikana on saanut julkisen varoituksen ja sen jälkeen
kaksi varoitusta tai yhden virheen huonosta käyttäytymisestä tai ylituomari on huonon
käyttäytymisen tähden sulkenut pelaajan pois käynnissä olevasta ottelusta. Kilpailukieltoa
voidaan antaa pelaajalle heti myös silloin, kun hän erityisen karkeasti on rikkonut pelaajien
käytössääntöjä esim. käyttäytymällä fyysisesti aggressiivisesti.
3.3.2 Kilpailu- tai toimitsijakielto koskee aina sekä kotimaassa että ulkomailla järjestettäviä
kilpailuita. Kilpailukiellon saaminen merkitsee aina myös saman ajanjakson ajan
toimitsijakieltoa ja vastaavasti toimitsijakiellon saaminen kilpailukieltoa.
3.3.3 Kilpailu- tai toimitsijakielto määritellään ensisijaisesti kilpailujen lukumäärän
perusteella.
3.3.4 Kurinpitoryhmä voi harkintansa perusteella antaa kurinpitorangaistuksen, joka on
lievempi tai ankarampi kuin edellä kohdassa 3.3.1 on määritelty. Liiton kurinpitäjä voi
harkintansa mukaan alistaa myös kohdissa 3.1.2.-3.1.3 esitetyt rikkomukset
kurinpitoryhmän käsiteltäväksi, jos rikkomuksen raskaus sitä vaatii. Kaikki liiton
kurinpitäjän ja kurinpitoryhmän antamat rangaistukset annetaan liittohallituksen tiedoksi.
3.3.5 Rangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:
3.3.5.1 Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus
3.3.5.2 määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 4 vuotta ensimmäisestä
rikkomuksesta)
3.3.5.3 elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista.
3.3.6 Jäsenseuraa, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden
verotukseen liittyvät velvoitteensa, rangaistaan seuraavasti:
3.3.6.1 jäsenseura suljetaan kilpailutoiminnasta yleensä vähintään yhdeksi
kilpailukaudeksi
3.3.6.2 seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosääntöjen
määräämään toimitsijakieltoon yleensä vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi
3.4 Joukkuekilpailun rangaistukset
Joukkuekilpailussa rikkomuksesta voi seurata:
3.4.1 ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
3.4.2 joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa
kilpailussa
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3.4.3. joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa
3.4.4.joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta.
3.5 Peli/kilpailu- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton otteluissa ja kilpailuissa.
3.6 Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin
liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen/kilpaileminen.
3.7 Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

4 Rankaisuoikeus
4.1 Rankaisuvaltaa käyttävä elin on liiton kurinpitoryhmä. Siihen kuuluvat liittohallituksen
valitsema puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Heidän ei tule olla liiton liittohallituksen jäseniä
tai varajäseniä. Kurinpitoryhmän yhden jäsenen, mieluiten puheenjohtajan, tulee olla
oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut.
4.2 Kurinpitoryhmän lisäksi liittohallitus valitsee liiton kurinpitäjän, joka toimii myös
kurinpitoryhmän sihteerinä.
4.3 Liiton kurinpitäjä seuraa pelaajille tai toimitsijoille annettujen varoitusten tai virheiden
kertymää ja viimeistään silloin, kun kohdissa 3.1.2 –3.1.3 määritellyt ohjeelliset rajat ovat
ylittyneet, tekee rangaistuspäätöksen tai -esityksen kurinpitoryhmälle.
4.4 Kurinpitoryhmän päätettäväksi kuuluvat sääntörikkomusasiat pitää kurinpitoryhmän
ottaa liiton kurinpitäjän esityksestä käsiteltäväkseen kahden viikon kuluessa.

5 Ilmoitus rikkomuksesta
5.1 Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutapahtuman ylituomari tai
hänen varahenkilönsä, ottelun erotuomari tai syöttötuomari, tarkkailija, delegaatti tai
kurinpitoryhmän erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.
5.2 Muu kuin 5.1:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen
rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon
kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan
tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa
rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.
5.3 Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset
käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

6 Asianosaisen kuuleminen
6.1 Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian
ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.
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6.2 Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn
kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.
6.3 Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia
voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine
voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.
6.4 Kurinpitoryhmä voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn
väliaikaiseen peli-, kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.

Liite 1. Taulukko rikkomuksista ja rangaistuksista
Pelaajan rike

Seuraamus

1. ja 2 varoitus (keltainen kortti) saman
kilpailukauden aikana

Varoitukset kirjataan kurinpitäjän
ylläpitämään tiedostoon. Toisen
varoituksen jälkeen kurinpitäjä informoi
pelaajaa kertyneistä varoituksista.

3. tai useampi varoitus (keltainen kortti) Kustakin sakko 50 eur
saman kilpailukauden aikana
Virhe tai useampi (punainen kortti)
saman kilpailukauden aikana

Kustakin virheestä sakko 50 eur

Diskvalifiointi (musta kortti)

Kurinpitovaliokunnan käsittely

SM-kisoissa peliasurikkomus

Kustakin rikkeestä sakko 50 eur

