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1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen 3/2016 pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 12.4.
”Suomessa kasvatettu pelaaja” -sääntö
Yhteistyöryhmä käsitteli ”Suomessa kasvatettu pelaaja” –säännön poikkeuslupien tulkintaa. Säännön henki ja periaatteet, joita noudatetaan Helsingin ja Uudenmaan piirin
yhteisessä sarjassa miesten Kolmosessa kirjattiin alla olevalla tavalla:
o Pelaajakohtainen poikkeuslupa SK-sääntöön voidaan myöntää seuran tekemästä pelaajakohtaisesta hakemuksesta. Lupaa haetaan ja se voidaan
myöntää yhdeksi jalkapallon pelikaudeksi kerrallaan. Lupa-anomusta käsitellessään hakemusta käsittelevä taho harkitsee asiaa kokonaisuutena pelaajan, seuran, sarjan ja suomalaisen jalkapallon edut huomioiden.
Suomen Palloliiton
Uudenmaan piiri ry

Osoite:
Tavitie 1
01450 Vantaa

Puhelin:
+358 9 530 62 60
Email:
etunimi.sukunimi@palloliitto.fi
Kilpailutoiminta: kilpailu.uusimaa@palloliitto.fi

Lupa voidaan myöntää seuraavin perustein:
 pelaaja on edustanut samaa seuraa vähintään kolme (3) vuotta ja
pelannut kyseisessä joukkueessa sinä aikana sekä lisäksi pelaaja
opiskelee Suomessa tai saa säännöllistä toimeentuloa muusta kuin
jalkapallon pelaamisesta.
Näyttövelvollisuus siitä, että poikkeuslupaedellytykset täyttyvät, on lupaa
hakevalla. Hakemusta käsittelevä taho voi pyytää seuralta lisäselvitystä
hakemukseen. Luvan myöntämisestä päättävällä taholla on oikeus hylätä
hakemus, mikäli seura ei noudata täydennyspyynnön määräaikoja.
Turvapaikanhakijoiden osalta noudatetaan kansainvälisistä pelaajasiirroista annettuja määräyksiä.
Tulkintaesimerkkinä käsiteltiin CLE:n tekemä pelaajalistaus.
Futsal 2015 - 2016
Futsal kauden 2015 – 2016 osalta mahdollinen täydennys futsalin miesten Kakkoseen
kaudelle 2016 – 2017 toteutetaan seuraavasti:
o

ensisijaisesti luopuvasta piiristä ja sitten toisen piirin joukkue
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Kauden aikana osassa otteluja oli suuria tasoeroja; tämän johdosta päätettiin pohtia
mahdollista sääntömuutosta ottelun lopettamiseksi, jos maaliero on enemmän kuin
kymmenen maalia.
Päätettiin toteuttaa Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteinen palautekysely kaudesta
sekä aikuisten että nuorten joukkueille.
Futsal 2016 – 2017
Todettiin, että erotuomareiden lukumäärässä miesten Nelosessa on ero Helsingin (2
kappaletta) ja Uudenmaan (1) piirien välillä. Yhteistyöryhmä esitti, että Uudenmaan piirin Kilpailuvaliokunta käsittelee asian omassa kokouksessaan.
=> Kilpailuvaliokunta päätti käsitellä asian futsalin kilpailumääräysten ja sääntöjen käsittelyn yhteydessä.
Erotuomareiden lukumäärä A-poikien otteluissa on yhtenevä Helsingin (1) ja Uudenmaan (1) piireissä. Joukkueiden ja erotuomareiden taholta on nostettu esille tarve kahdelle (2) erotuomarille, jonka kustannusvaikutukset ovat noin 150,00 – 200,00€ / kausi.
Päätettiin kysyä joukkueiden ja seurojen mielipidettä palautekyselyn yhteydessä.

Palautussääntö maalivahdille ikärajan mahdollinen alentaminen portaittain tulevina pelikausina
Pelikausi
2015 - 2016
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

C14
saa
ei
ei
ei

D13
saa
saa
ei
ei

D12
saa
saa
saa
ei

=> Päätettiin harkita palautussäännön muuttamista yhdellä kertaa siirryttäessä LeikkiMailmasta KaveriMaailmaan.
Futsalin kilpailumääräyksiin esitettiin kirjattavaksi rajoite pelaajan oikeudesta pelata
vain yhdessä joukkueessa samalla sarjatasolla / ikäluokka – vastaavalla tavalla kuin
jalkapallon kilpailumääräyksissä.
Futsalin kilpailumääräyksistä esitettiin poistettavaksi rajoite, joka estää virallisen sarjaottelun ja KKI-ottelun pelaamisen samana päivänä.
Pelaajien osallistumisoikeus harrastesarjoihin on päivittämisen tarpeessa => laajentamismahdollisuudet selvitykseen.
Uudistettujen futsalsääntöjen mukaiset pelikieltojen aiheuttamat rangaistusmääräykset
2016 – 2017 otetaan käyttöön heti sarjojen alusta alkaen. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus pelikieltojen porrastamiseksi.
Jalkapallo 2016
Vahvistettiin täydennys miesten Kolmoseen
o ESC luopui sarjapaikastaan miesten Kakkosessa
o FC KontU täydennettiin miesten Kolmosesta miesten Kakkoseen
o PK-35 täydennettiin miesten Nelosesta miesten Kolmoseen
o Helsinki täydensi miesten Nelosen ja Vitosen
Jalkapallon kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden uudistamiseksi kaudelle 2017 on
tehty seuraavat esitykset:
o
o
o

o
5.

kaksoisedustus aikuisten sarjoissa
yhteisjoukkueet aikuisten sarjoissa
kentältäpoistojen aiheuttamat pelikiellot
 kentältäpoistojen aiheuttamat pelikiellot (Helsingissä koodilla K =>
yhden (1) ottelun pelikielto, kaverimaailmassa voi pelikieltoa anoa
poistettavaksi)
B-tyttöjen sarjojen yhdistäminen; kevät ja syksy eri kilpailuina

Jalkapallo
1) Käsiteltiin Turun piirin aloite yli-ikäisyyslupien myöntämiseksi pelaajan koon perusteella ELL-sarjoissa jo syyskaudesta 2016 alkaen. Esityksen pääkohdat alla:
Kaikkiin C- ja D ikäluokan sarjoihin tulee saada yli-ikäisyyssääntö voimaan mahd. pikaisesti (jo syksyksi 2016). Tavoitteena, että pienikokoinen pelaaja voisi saada luvan

pelata vuotta nuorempien EL- tai PS-liigaa. Luvan myöntää kilpailupuoli ja lupa-anomuksessa tulee olla seuran valmennuspäällikön sekä aluevalmentajan suositukset perusteluineen. Lupa myönnetään kevät/syyskaudeksi kerralla.
Käytännössä lupamenettely toimisi seuraavasti;
 Seuran (ei joukkue) valmennuspäällikkö tekee anomuksen, jossa tulee esille
perusteet (pelaajan fyysinen ja henkinen kehitys). Esim. Pituus/painovertailu
ikäluokan keskiarvoihin (SHA). Anomuksessa tulee ilmetä myös pelaajan oma
tahtotila
 Aluevalmentaja antaa asiaan puoltavan/kieltävän lausunnon. Joskus yksittäisessä tapauksessa pienikokoisen pelaajan kannattaa pelata omassa ikäluokassa, jos hän selkeästi löytää keinot pelata siihen. Silloin yksilön kannalta on
jopa parempi pelata omassa ikäluokassa
 Sen vuoden Etelä-Länsi/Alueliigan/Puolen Suomen sarjavastaava (kilpailupäällikkö) tekee virallisen puoltavan/kieltävän päätöksen, jotta asiat etenevät virallisia reittejä.
 Lupa myönnetään kevät/syyskierroksille (jatkossa ehkä talvikierros) erikseen ja
tapaukset käsitellään uudestaan ennen seuraavaa kierrosta. Joskus on hyvä
siirtyä kesken kauden toiseen sarjaan (tilanteet muuttuvat 2-3 kuukaudessa)
Jotta tämä prosessi saataisiin mahdollisimman nopeasti maaliin, niin ehdotamme seuraavaa.
1. Esitys lähetetään alueiden pelaajakehitysvaliokuntien jäsenille hyväksyttäväksi
mahd. pikaisesti (sähköpostipäätös). Länsi-Suomen pelaajakehitysvaliokunta
on jo päättänyt tämän puolesta ja asia on menossa jo Etelän pelaajakehitysvaliokuntaan.
2. Kun alueiden pelaajakehitysvaliokunnat ovat hyväksyneet asian, niin lähetämme tämän yhdessä Etelä-Länsi Liigan sekä Puolen Suomen Liigan piirien
kilpailupäälliköille sekä piirijohtajille hyväksyttäväksi.
3. Jos saamme siis seuraavilta tahoilta asiaan myöntävän vastauksen, niin miksei
asia olisi jo syyskierroksella toiminnassa.
Uudenmaan piirin Kilpailuvaliokunta ei puoltanut esityksen mukaista luvan käyttöönottoa syksyllä 2016 kesken sarjakauden. Ennen mahdollista sääntömuutosta tulee asia
tutkia tarkemmin muun muassa seuraavien asioiden osalta:
o kriteerien tarkempi määrittely; esimerkiksi kuka todella määrittää yhtenäiset pituusrajat, mitä muita perusteita otetaan huomioon
o yleisellä tasolla olevien määräysten tulkinnan ja soveltamisen hankaluus yhtenäisellä tavalla voi aiheuttaa kitkaa jalkapalloperheessä => selkeät kriteerit
o isompikokoisten pelaajien kehittymistä voidaan tukea ohjaamalla heidät pelaamaan vanhemmissa ikäluokissa
o määräysten tulee olla samat kaikilla sarjatasoilla – ei pelkästään Etelä-Länsiliigassa / Puolen Suomen Liigassa => määräyksen tulee kattaa myös piirien
alemmat sarjatasot; Aluesarja, Ykkönen, Kakkonen, Kolmonen, jne
2) Käsiteltiin HooGeen ja EsPan tekemät esitykset ”Kaksoisedustus samassa seurassa harrastetasolla” eli nuorten sarjojen Kolmosessa sekä 8v8 ja 5v5 otteluissa.
Pystyäkseen takaamaan uusille pelaajille mahdollisuuden nauttia jalkapallosta, ehdotetaan kolmea muutosta nuorten 8v8 -sarjoihin:
1. Nuorten 8v8 -sarjat ymmärretään jatkossa harrastesarjoina
2. Nuorten 8v8 -sarjojen ilmoittautumisen deadlinea siirretään vähintään kuukaudella eteenpäin.

3. Nuorten 8v8 -sarjan karenssit joko poistetaan tai pelaajien siirtämistä joukkueesta toiseen helpotetaan jommallakummalla seuraavista tavoista:
a) Kolmossarjan ja nuorten 8v8 -sarjan väliltä poistetaan karenssisäännöt
b) Karenssisäännöt pidetään voimassa, mutta sääntöä rikkovaa joukkuetta
ei rangaista sakolla vaan ainoastaan mahdollisella tuloksen kääntämisellä vastustajan hyväksi. Tämä mahdollistaisi sen, että vajaata joukkuetta voisi täydentää pelaajilla, joilla on karenssi päällä ja näin ottelut voitaisiin pelata ilman sakkoja, luopumisia tai turvautumisia kilpailullisempien sarjatasojen pelaajiin.
Tilannetta ei helpota se, että tätä (8v8) sarjaa ei käsitellä harrastesarjana vaan normaalina sarjana, jossa karenssit pelaajien siirtymiseen joukkueiden välillä ovat samanlaiset kuin muissakin sarjoissa.
Ongelma syntyy siitä, että seurat haluaisivat Palloliiton sloganin mukaisesti tarjota jalkapalloa jokaiselle. Kuitenkin ilmoittautumisesta sarjan alkuun on kolme kuukautta ja
ilmoittautumisvaiheessa eletään vielä talvikautta. Nuorten 8v8-sarjoihin osallistuvien
pelaajien aktiivisuutta kuukausien päähän on hyvin vaikea arvioida.
Tilanteen ongelmallisuutta lisää se, että näitä sarjoja, joita pelaavat harrastepelaajat,
ei käsitellä harrastesarjoina, joissa säännöt olisivat sallivammat ja tähtäisivät siihen,
kuinka saamme pidettyä mahdollisimman monen harrastepelaajan lajin parissa tarjoamalla mielekästä pelitoimintaa.
Harrastesarjakarenssien vapauttamisessa ei nähdä uhkakuvana sitä, että estottomuutta käytettäisiin laajemmin hyväksi peluuttamalla harrastetasolle kuulumattomia
pelaajia harrastesarjoissa. Se voisi vaikuttaa jopa päinvastoin.
Kilpailuvaliokunta käsitteli samassa yhteydessä HooGee:n tekemän oikaisupyynnön
kilpailupäällikön linjaukseen, jonka mukaan puhelimitse tehty suullinen ilmoitus ei ole
riittävä kaksoisedustusluvan käyttämiseksi. Kilpailupäällikön linjauksen mukaisesti luvan käyttämisestä vaaditaan aina dokumentoitu (esim sähköposti) ilmoitus ennen
määräajan täyttymistä. Kilpailuvaliokunta vahvisti tehdyn päätöksen ja linjauksen. Samalla valiokunta korosti, että
o seuroilla on vastuu joukkueistaan ja niiden ilmoittamisesta eri sarjoihin
o poikkeuslupien käyttämisestä on tehtävä kirjalliset ilmoitukset määräaikojen
puitteissa
o seurojen ja joukkueiden tasapuoliseksi kohtelemiseksi piirin työntekijöillä ei ole
mandaattia poiketa näistä määräyksistä.
Samalla Kilpailuvaliokunta päätti selvittää tarkemmin mahdollisuudet
o määräaikojen myöhentämisestä
o harrastetason pelaamisen vapauttamisesta (esimerkiksi vastaavalla tavalla
kuin KKI-sarjoissa)
o lisätä ottelumääriä / sarjataso, jolloin joukkueilla ei olisi tarvetta ilmoittautua
useampaan sarjaan.
Mahdollisten muutosten valmisteluun otetaan mukaan piirin Harrastetyöryhmä.

3) Pelioikeudet naisten Harraste- ja KKI-sarjoissa; esitykset / Halkian Helmet & ItäHakkilan Kilpa
Pornaisissa on naisten joukkue, joka pelaa kesällä harrastajasarjaa. Lisäksi kunnassamme toimii tyttöjen joukkue, joka pelaa TC15 harrastajasarjaa 8v8. Toimintamme
tyttöjen osalta on varsin pientä, joten tuohon tyttöjen joukkueeseen on yhdistetty myös
paljon nuorempia pelaajia.
Tässä tyttöjen joukkueessa on muutamia yläasteikäisiä tyttöjä, jotka haluaisivat enemmän jalkapallotoimintaa ja pelejä. Onko heidän mahdollista pelata kahta Palloliiton
harrastajasarjaa saman seuran sisällä?
I-HK:n esitys referoituna sisälsi ajatuksen pelaamisen vapauttamisesta naisten KKIsarjoissa. Esityksen mukaan naiset saisivat pelata virallisen sarjaottelun lisäksi niin
monessa KKI-ottelussa kuin kunto antaa myöten (tai ainakin vähintään kahdessa) samana päivänä.
Kilpailuvaliokunta linjasi harrastesarjojen pelioikeuksiin esitettävän / tehtävän muutoksen:
”Nuorella pelaajalla, joka pelaa ainoastaan harrastetasolla, on pelioikeus myös seuransa vanhemmissa nuorten harrastetason joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten harrastesarjojen joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.”
Lisäksi Kilpailuvaliokunta päätti selvittää tarkemmin muutosten vaikutukset sekä pyytää näihin esityksiin piirin Harrastetyöryhmän lausunnot.
4) Kilpailuvaliokunta käsitteli kahden joukkueen antamat palautteet rajoittaa pelaajien
maksimimäärä 18 pelaajaan / ottelu. Pelaajamäärärajoitukset myös aikuisten sarjojen alemmilla sarjatasoilla pidettiin voimassa.
5) Kilpailuvaliokunta käsitteli Orimattilan Petojen tekemän esityksen pelikieltojen kohtuullistamisesta KKI-sarjoissa vastaavalla tavalla kuin nuorten sarjoissa. Valiokunta
piti esitystä selvittämisen arvoisena ja se otetaan esille kauden 2017 kilpailumääräysten uudistamisen yhteydessä.
6.

Poikkeusluvat ja anomukset
Todettiin Kilpailuvaliokunnan asettaman työryhmän käsitelleen kevään aikana tulleet
yli-ikäisyyslupa-anomukset.

7.

Suomen Palloliiton strategia 2016 - 2020
Kilpailupäällikkö muistutti valiokunnan jäseniä mahdollisista linjauksista ja suuntaviivoista sekä esityksistä Uudenmaan piirin kilpailutoimintaan vuodelle 2017. Piirihallitus
käsittelee näitä asioita kokouksessaan 7.6.2016.

8.

Muut esille tulevat asiat
Piirihallituksen päätöksen mukaisesti luottamushenkilöille maksetaan toiminnasta aiheutuvien kilometrikorvausten lisäksi mahdolliset päivärahat 1.4.2016 alkaen.
Kilpailupäällikkö informoi kilpailutoiminnon päivystyspuhelimen aktivoinnista, joka on
tarkoitettu akuuttien ja äkillisten tilanteiden hoitamiseen - esimerkiksi ottelukenttä ei

ole pelikelpoinen, ottelussa tapahtuu vakava loukkaantuminen, jonka johdosta ottelu
joudutaan keskeyttämään, otteluun määrätty erotuomari ei saavu paikalle, jne.
Päivystyspuhelimen numero on 09 5306 2633 ja siihen vastataan pääsääntöisesti
- arkisin 08:00 – 20:00 ja
- viikonloppuisin (ml juhlapyhät) 10:00 – 18:00.
Asiasta on informoitu seurayhteyshenkilöitä, joita on pyydetty välittämään tieto tarpeellisessa laajuudessa seuransa sisällä.
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.6. piirin toimistolla klo 17:00 alkaen.
tärkeimpänä käsiteltävänä aiheena futsalin 2016-2017 kilpailumääräykset, säännöt ja
ohjeet.
Syksyn sarja- ja lohkojaot käsitellään kilpailuvaliokunnan kokouksessa keskiviikkona
29.6. piirin toimistolla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00.

Vantaalla 14.6.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

