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Kurinpitovaliokunnan päätös   13.11.2017 

Nro 15 / 2017-18 
 
 
 
Asian tausta 
 
Suomen Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta on ottanut käsiteltäväksi asian, joka koskee  
Etelän alueen Harraste Ilta Kevyt sarjan lohkossa 5 pelaavaa Kurkojen joukkuetta. Asiaa 
koskien on tutkittu seuraavat asiakirjat:  

 
– Aluepäällikkö Staffan Koskin ilmoitus liitteineen 
– Kurkojen joukkueenjohtaja Mikko Valkin vastine 
– Tapio Korven vastine 

 
Esitetystä selvityksestä tehdyt havainnot 
 

Asiassa on riidatonta, että kysymyksessä olevan sarjan ottelussa Kurkot – TFD Rupusakki 
26.10.2017 ottelupöytäkirjaan Kurkojen pelaajaksi numero 13 oli merkitty Ilpo Korpi, vaikka 
tosiasiassa tuolla numerolla ottelussa pelasi pelipassiton Tapio Korpi, eikä Ilpo Korpi ollut 
lainkaan Kurkojen kokoonpanossa. Edelleen riidatonta on, että Kurkojen joukkueenjohtaja 
Mikko Valkki oli tehnyt kysymyksessä olevan merkinnän pöytäkirjaan vaikka oli ollut 
tietoinen kaikista edellisessä virkkeessä kuvatuista seikoista. 
 

RATKAISU 
 
Sovellettavat kilpailusääntöjen kohdat 
 
§ 3.1 § Pelaajien ja toimihenkilöiden pelipassit 

Liiton ja sen jäsenseuran järjestämässä toiminnassa mukana olevilla pelaajilla ja 
joukkueen toimihenkilöillä on oltava voimassa oleva pelipassi. Pelaajan pelipassi on 
voimassa, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu (tili ja viitenumero) ja tieto 
maksetusta pelipassista on rekisteröitynyt liiton sähköiseen edustusoikeusjärjestelmään. 
 
§ 7.5. Ottelupöytäkirja 
 
Virallisissa otteluissa sekä harjoitusotteluissa on tehtävä pöytäkirja.  

 
Pöytäkirjaan laitettavien pelaajien pelaajaluettelo on vahvistettava ennen ottelua 
molempien joukkueenjohtajien sekä ottelupöytäkirja ottelun jälkeen erotuomareiden ja 
pöytäkirjanpitäjän allekirjoituksella. Ottelupöytäkirjassa/pelaajaluettelossa joukkueen 
kokoonpanon allekirjoituksellaan vahvistavalla henkilöllä on oltava voimassaoleva SJL:n 
pelipassi, ja hän vahvistaa allekirjoituksellaan, että pöytäkirjaan/pelaajaluetteloon merkityt 
pelaajat ovat edustuskelpoisia kyseisessä ottelussa. Pöytäkirjasta on annettava kopiot 
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molemmille joukkueille. Kotijoukkue/seura säilyttää alkuperäisen pöytäkirjan ja on 
velvollinen toimittamaan sen sarjan järjestäjälle pyydettäessä. 

 
Ottelupöytäkirja on täytettävä tarkasti ja siihen on merkittävä pelaajat (max. 19 
kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia), joukkueen toimihenkilöt sekä täytettävä kaikki 
ottelutapahtumia koskevat merkinnät sekä maalivahtien torjunnat.  
Tämän lisäksi Mestiksessä, Nuorten SM-Liigassa ja niiden karsinnoissa on tehtävä lisäksi 
sarjan järjestäjän määräämät muut tilastot. 

 
Pelaajan katsotaan pelanneen sellaisessa ottelussa, jonka pöytäkirjaan hänet on merkitty. 
 
§ 10.5. Kurinpitomenettelyssä määrättävät rangaistukset  
 
Kurinpitomenettelyssä määrättäviä rangaistuksia ovat: 
 
a. huomautus  
 
b. varoitus  
 
c. taloudellinen sanktio (kurinpitosakko), Nuorten SM-Liigassa ja Mestiksessä enintään 
4.000 euroa, muissa sarjoissa enintään 1.000 euroa.  
 
d. pelikielto (pelaajat) tai toimintakielto (joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja toimitsijat) 
joko tietyksi ottelumääräksi kuluvan ja seuraavan kauden aikana (enintään 50 ottelua), tai 
määräajaksi (enintään viisi vuotta), doping-tapauksissa peli- tai toimintakielto voidaan 
määrätä ainaiseksi.  
 
e. erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi.  
 
f. otteluiden tuomitseminen hävityksi, uusintaottelun määrääminen, pistevähennys tai 
joukkueen sulkeminen sarjasta 
 
Lisäksi: 

g. Peli- tai toimintakieltoon määrätty erotuomari, valmentaja tai toimitsija voidaan määrätä 
luovuttamaan peli- tai toimintakieltonsa ajaksi hänelle SJL:n myöntämät henkilökohtaiset 
vapaakortit. 

h. seura voidaan määrätä pelaamaan kotiottelunsa ns. suljetuin ovin ilman katsojia tai 
muualla kuin kotikentällään 

i. eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti 
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Johtopäätökset sääntörikkomusta koskien 
 
Aluepäällikön viestillä ja Valkin sekä Tapio Korven myöntämisillä on tullut selvitetyksi, että 
Kurkot on tahallaan vastoin sääntöperustetta 3.1 peluuttanut pelipassitonta Tapio Korpea ja 
että Kurkot on pyrkinyt salaamaan tämän sääntöperusteen 7.5 vastaisesti merkitsemällä 
pöytäkirjaan väärän nimen tosiasiassa pelanneen Tapio Korven tilalle. 

Seuraamus 

Kurinpitovaliokunta on vakiintuneesti määrännyt edustusoikeusrikkomuksista hieman 
niiden laadusta riippuen, sarjapisteisiin kohdistuvia menetyksiä, sakkoja ja joidenkin 
otteluiden pituisia peli- ja toimintakieltoja. Tässä tapauksessa on kysymys varsin vakavasta 
edustusoikeusrikkomuksesta, koska teko on ollut tarkoituksellinen. Tästä syystä 
määrättävät rangaistukset ovat sakon sekä henkilökohtaisten rangaistusten osalta 
tavanomaista ankarammat. 

LOPPUTULOS 

Pelaajaluettelon allekirjoituksellaan 26.10.2017 pelatuissa otteluissa vahvistaneelle Mikko 
Valkille määrätään toimintakielto, joka päättyy 31.12.2017. 
 
Tapio Korpi määrätään pelikieltoon, joka päättyy 31.12.2017.  
 
Joukkueelle Kurkot määrätään 500 euron sakko edustuskelvottomien pelaajien 
peluuttamisesta ja valvonnan puutteesta. 

Etelän alueen Harraste Ilta Kevyt sarjan lohko 5 ottelu 31919 Kurkot – TDF Rupusakki 
26.10.2017 lopputulos 7-1 muutetaan lopputulokseksi 0-5. 

MUUTOKSENHAKU 
  
Tästä päätöksestä on valitusoikeus Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle seitsemän 
(7) vuorokauden kuluessa kurinpitopäätöksen antamisesta. SJL:n liittohallituksen 
päätöksen mukaisesti valituksen käsittelymaksu (seuralla 500 euroa ja yksityishenkilöllä 
200 euroa) palautetaan mikä valitus aiheuttaa muutoksia päätökseen. Valitusmaksu on 
suoritettava Suomen Jääkiekkoliiton tilille Danske Bank FI20 8000 1602 1002 25 ja kuitti 
maksetusta maksusta on liitettävä valitukseen. 
 
Valitusvaliokunta käsittelee valitukset kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta liittoon, 
ellei asianosaisten kuuleminen tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyaikaa. 
 
Valituksen tekeminen ei keskeytä tämän päätöksen toimeenpanoa vaan seurojen on 
toimittava tämän päätöksen mukaisesti mahdollisesta valituksesta huolimatta. 
 
 
SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY 
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Antti Aine        Harri Tuhkanen 
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja    Kurinpitovaliokunnan  
         valmistelija 
 


