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1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi asioiden käsittelyjärjestyksen
muutoksen jälkeen; kohta 4 siirrettiin kohdaksi 8.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen 11/2015 pöytäkirja hyväksyttiin.
Kilpailuvaliokunnan edellisen kokouksen 1/2016 (13.1.2016) tekemät päätökset vahvistettiin, koska kokousta ei saatu päätösvaltaiseksi kokousajankohtana. Kilpailuvaliokunta käsitteli ja vahvisti seuraavat päätökset:
- Sarja- ja lohkojaot jalkapallokaudelle 2016
- Uudenmaan piirin turnauskalenteriin merkitään kaikki hyväksytyt turnaukset
riippumatta siitä, onko turnauksissa tilaa uusille joukkueille. Kalenteri on tarkoitettu infokanavaksi piirin seuroille ja joukkueille.
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Piirihallituksen todettiin hyväksyneen ”Maksut kilpailumääräysten ja ohjeiden
rikkomisesta” kaudelle 2016 erotuomareiden laiminlyöntejä koskevan kohdan
muutoksen jälkeen. Korjattu muoto on: ”Erotuomareiden laiminlyödessä velvollisuutensa sähköisen ottelupöytäkirjan täyttämisessä (kun täyttäminen on
mahdollista, viimeistään seuraavana arkipäivänä / tietojen oikeellisuuden tarkastaminen); sanktio on ensimmäisellä kerralla huomautus ja laiminlyönnin
toistuessa puolet erotuomaripalkkiosta / laiminlyöntikerta.
Seuraavat sarjapaikkojen siirrot oli hyväksytty ehdollisina:
 C15 Aluesarjapaikan siirto IH-K:lta => FC Legirus Interille ja
 TC14 ja TC15 Aluesarjanpaikkojen siirto TuPS:lta => PKKU:lle
Molempien siirtojen osalta vaadittavat asiapaperit olivat puutteelliset ja ennen siirtojen hyväksymistä seurojen oli toimitettava vaaditut asiapaperit
piirin toimistolle 25.1.2016 mennessä.
Erotuomaripalautekanava aktivoidaan käyttöön jalkapallokaudelle 2016.

Lisäksi todettiin edellisessä kokouksessa käsitellyt valmisteluasiat:
- Mietitään keinoja ja sanktioita sarjojen viimeisillä kierroksilla tapahtuvien luovutusten vähentämiseksi (joukkue luovuttaa itselleen sarjasijoituksen kannalta
merkityksettömän ottelun esimerkiksi pitkästä ottelumatkasta johtuen). Yhtenä
sanktiona kahden viimeisen kierrosten luovutusten vähentämiseksi pohdittiin
luovuttavan joukkueen sarjasta sulkemista.
- Käsiteltiin työryhmien kokoamat kausipalautteet kaudelta 2015, joiden perusteella määritetään keskeisimmät kehityskohteet vuodelle 2016.
4. Kausipalaute 2015 nostot
Kilpailuhallintajärjestelmän toimivuus määritettiin yhdeksi tärkeimmäksi painopistealueeksi. Toimivuuden lisäksi kiinnitetään huomiota järjestelmän käyttöön liittyvän viestinnän tehostamiseen ja joukkueenjohtajakoulutukseen.
Kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden monitahoisuus vaativat selkeyttämistä –
tällä hetkellä olemassa oleva tieto on turhan pirstaloituneessa muodossa piirin kotivivuilla. Kokonaisuuden selkeyttämisen keinoina nähtiin tiedon esittämisen yksinkertaistaminen (teksti + kuvat), muutosviestintä ja henkilöstön opettaminen (joukkueenjohtajakoulutus). Samoin mielikuva piirin kilpailuvaliokunnan ja toimiston henkilöstön
tehtäväjaosta vaatii terävöittämistä;
- kilpailuvaliokunta määrittää toiminnan raamit (valmistelee, hyväksyy ja esittää
kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden sisällön)
- toimiston henkilökunta vastaa sääntöjen tulkinnoista, noudattamisen valvonnasta sekä oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta käytöstä.
Oikean tiedon löytäminen ja tiedon saati nousivat tehtävälistalla varsin korkealle varsinkin hakutoimintojen helppouden ja viestinnän kehittämisen osalta.
Sarjatarjonnan monipuolistamiseksi ja matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehittämiseksi seuroilta ja joukkueilta on tullut toiveita ja esityksiä talvisarjatoiminnan lisäämisestä kilpailutoimintaan.
Yhteissarjat Helsingin ja Uudenmaan piirien välillä edellyttävät yhteisiä sääntöjä.
Erotuomari- ja pelinohjaajatoimintaa tulisi saada mukaan aikuisia henkilöitä nykyistä
enemmän tavalla tai toisella. Lisäksi kilpailuvaliokunta korostaa, että peruskurssin

alaikäraja on 15 vuotta, josta on pidettävä kiinni; tätä ikärajaa nuoremmat ohjataan
pelinohjaajakursseille. Lisäksi kiinnitettiin huomiota
- erotuomarina toimimisen motiiveihin, joista plussia (+) on vahvistettava ja miinukset (–) on eliminoitava
- katsomokäyttäytymiseen, jonka osalta päätettiin ottaa käyttöön Helsingin piirin
mallin mukainen oranssikortti ja
- valmentajakoulutukseen, jossa on korostettava RESPECT–käytöstä kaikkia
otteluun osallistuvia henkilöitä (ml erotuomarit) kohtaan.
Seurojen / joukkueiden ja erotuomarien välisen vuoropuhelun ja yhteistyön vähäisyys
nousivat palautteista esille useampaan otteeseen. Tämän vuorovaikutuksen lisääminen on selkeä kehityskohde jo kaudella 2016.
Yhdeksi kehityssuunnaksi esitettiin otteluvastaavan nimeämistä; jokaiseen piirin otteluun joukkueet nimeäisivät henkilön, jonka tehtävänä olisi huolehtia muun muassa
turvallisuuteen ja poikkeaviin tilanteisiin liittyvistä tehtävistä. Otteluvastaava olisi henkilö, joka tarvittaessa soittaisi virkavallan tai ensiavun paikalle ns matalan kynnyksen
puuttumisen periaatteella. Samoin otteluvastaava raportoisi piirille ottelutapahtumien
sujumisesta ja mahdollisista poikkeamista. Kilpailuvaliokunta päätti jatkaa asian valmistelua hankkimalla lisäperusteita otteluvastaavan nimeämiselle; tehtäväkentän kartoittaminen, vastuukysymykset ja mahdolliset muut nimeämiseen vaikuttavat tekijät.
Kilpailutoimintaan liittyvien maksujen perusteet nousivat myös esille; mistä maksut
koostuvat ja mitä ne sisältävät? Maksut perustuvat nykyisiin määräyksiin ja vakiintuneisiin käytäntöihin, joiden tarkoituksenmukaisuus päätettiin selvittää. Samalla kartoitetaan mitä palveluja sisältyy osallistumismaksuun ja mitkä lisäpalvelut ovat maksullisia, jotta kilpailu- ja sarjajärjestelmän tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja sujuva
toiminta taataan.
5. Jalkapallo
Kilpailupäällikkö esitteli jalkapallosarjojen tilanteen:
- sarjoihin ilmoittautuminen on päättynyt
- sarjaohjelmat ovat työn alla ja ottelujen asettelu kentille on käynnistynyt
- ottelujen vapaa siirtoaika päättyy 31.3., jonka jälkeen siirrot ovat maksullisia
- sarjat alkavat pääsääntöisesti viikoilla 15 ja 16.
Jalkapallon kilpailumääräysten työstäminen kaudelle 2017 käynnistettiin. Yhteistoimintaa pelaaja-, valmennus- ja seurakehitysvaliokuntien kanssa päätettiin tiivistää
erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmää unohtamatta. Yhteistoiminnassa eri valiokuntien ja työryhmien kanssa tarkastellaan muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:
- ottelusiirtomaksut; maksun suuruus ja sisältyykö osallistumismaksuun jokin
yhteisesti sovittu määrä ottelusiirtoja
- yhteisjoukkuesääntöihin pyydetään lausunnot ainakin pelaajakehitys- ja seurakehitysvaliokunnilta
- E11-ikäluokan sarjatoiminnan järjestämiseen pyydetään lausunnot ainakin pelaajakehitysvaliokunnalta ja valmentajakoulutustyöryhmältä
6. Futsal 2015 - 2016
Pelaajien osallistumisoikeus harrastesarjoihin on päivittämisen tarpeessa; tarkastustyö toteutetaan yhteistoiminnassa harrastetyöryhmän kanssa.

7. Poikkeusluvat ja anomukset
Yli-ikäisyyslupien myöntämisperusteet on päivitetty kaudelle 2016. Näiden pohjalta
työryhmä Kaj Wiander, Virpi Orda ja Raine Manselius ratkaisee kilpailuvaliokunnan
päätösvaltaan kuuluvat anomukset kilpailupäällikön esityksestä.
8. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 9.2. – info
a) NouLa luopui pelaamisesta miesten Kolmosessa ja ilmoitti myöhemmin halustaan
siirtää sarjapaikan JäPS:lle. Piirin henkilöstö eväsi sarjapaikan siirron, koska sarjapaikan siirtoaika oli jo päättynyt eikä kyseistä toimenpidettä ollut käynnistetty ennen
määräaikaa (30.11.). Tämän perusteella paikka meni täydennysmenettelyyn, jolloin
TiPS otti tarjotun paikan vastaan pelata miesten Kolmosessa. Yhteistyöryhmä vahvisti
Uudenmaan piirin henkilöstön tekemän päätöksen painottaen määräaikojen noudattamisen tärkeyttä varsinkin sarjapaikkojen siirtoihin liittyen.
Samalla kilpailutoiminnan yhteistyöryhmä päätti ohjeistaa sarjapaikkojen siirrot tarkemmin lisäämällä ohjeistukseen piirien erityispiirteet. Samoin päätettiin selvittää
mahdollisuus määräaikojen myöhentämiseen (matriisi). Ohjeistukseen lisätään myös
vakiintuneen käytännön mukainen vaatimus pelaajien tosiasiallisesta siirtymisestä
seurasta toiseen; vähintään joukkueellisen pelaajia tulee siirtyä sarjapaikan siirron
yhteydessä.
Asian valmistelua jatketaan siten, että täydennetty ohjeistus otetaan käyttöön vuonna
2017.
b) Kilpailutoiminnon yhteistyöryhmä päätti selvittää E11-sarjatoiminnan taustat sekä perusteet kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän mahdolliselle esitykselle yhteissarjan järjestämiseksi.
Helsingin ja Uudenmaan piirien seurat järjestävät jo nykyään itse E11-sarjatoimintaa,
johon on kutsuttu mukaan ikäluokan tasoltaan kärkipään joukkueita. Osallistuessaan
tähän sarjatoimintaan kyseiset joukkueet eivät pelaa piirin järjestämissä sarjoissa,
koska piirisarjojen taso ei vastaa kysyntää. Yhteistyöryhmä päätti selvittää sarjoihin
osallistuvilta joukkueilta tietojen konkreettiset taustat ja faktat.
Mahdollisen yhteissarjan perustamiseksi yhteistyöryhmä päätti hankkia lausunnot
keskeisiltä valiokunnilta; ainakin pelaaja-, valmennus- ja seurakehitysvaliokunnilta
(vast), jotta tarpeesta saadaan mahdollisimman kattava näkemys eri tahoilta.
Jatkotyön pohjaksi ja ennen mahdollisen esityksen laatimista hankitaan tietoa seuraavista asiakokonaisuuksista:
- seurojen järjestämien sarjojen toteutus ja osallistujat
- yhteiset sarjat futsalissa
- miten kokonaisuus saadaan paremmin piirien hallintaan
- mahdolliset uudet ulottuvuudet.
c) Piirit hyväksyivät yksimielisesti SK-pelaajasäännön käyttöönoton; kymmenen (10) piiriä jo kaudelle 2016 ja kahden (2) piirin hyväksyessä säännön käyttöönoton vuoden
siirtymäajalla (täysimääräisesti käyttöön vuonna 2017). Helsingin ja Uudenmaan piirit
päättivät ottaa säännön käyttöön jo kaudesta 2016 alkaen.
Säännön käyttöönottoon liittyen yhteistyöryhmä pohti poikkeuslupien myöntämisperiaatteita ja säännön valvontaa kaudella 2016. Keskustelun pohjaksi puheenjohtaja
kertoi yhdenvertaisuusvaltuutetun lähettäneen kyselyn säännön käytöstä miesten

Kolmosessa SK-pelaajan sekä esitti prosentuaalisen laskelman säännön käytännön
vaikutuksista ja rajoituksista pelaajien kokonaispeliaikaan:
- SK-pelaajille vaadittava peliaika on prosentuaalisesti varsin pieni; 28 %
kokonaispeliajasta.
- Poikkeusluvat myönnetään vain yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan ja ne ovat
aina pelaajakohtaisia sekä harkinnanvaraisia. Lupa voidaan myöntää seuran
anomuksesta esimerkiksi seuraavien kriteerien perusteella:
o pelaaja työskentelee tai opiskelee vakituisesti Suomessa – pelaaja
saa palkkaa työstään (pl jalkapallon pelaaminen) vähintään minimiansiotason verran
o pelaajan pelihistoria joukkueessa on kolme (3) vuotta tai enemmän
o turvapaikanhakijat eivät täytä SK-pelaajamääräyksiä
Ennen poikkeuslupien käyttöönottoa hankitaan oikeusopillinen lausunto SPL:n lainoppineilta.
Seurojen on toimitettava ennen kauden alkua piirille joukkueiden pelaajaluettelot, joihin on merkitty pelaajien SK-pelaajastatus (täyttää / ei täytä SK-pelaajamääräyksiä).
Tämä tieto kirjataan TASO:on, niin että kaikilla sarjaan osallistuvilla joukkueilla on
mahdollisuus nähdä pelaajien SK-statukset. Piirien henkilöstö selvittää asian teknisen
toteutuksen ohjelmiston valmistajan kanssa sekä informoi joukkueita määräyksen toteuttamisesta. Samoin informoidaan joukkueita mahdollisista sanktioista, mikäli sääntöä rikotaan.
d) Uudenmaan piirin kilpailupäällikkö esitteli lyhyesti eri palautekyselyjen keskeisimpiä
havaintoja kilpailutoimintaan liittyen. Havainnot käsitellään piirien kilpailuvaliokunnissa
tarkemmin käynnistettävien toimenpiteiden perusteeksi.
e) Tyttöjen sarjojen puolella pelaajien vähäinen määrä aiheuttaa jatkuvasti vaikeuksia
joukkueiden kokoamisessa. Yhdeksi ratkaisuksi hahmoteltiin TB16, TB17 ja TB18
sarjojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi TB18 sarjaksi. Tällöin eri ikäluokat
pyrittäisiin jakamaan eri sarjatasoille ohjeellisesti seuraavasti:
- TB18 Kakkonen (suositus 18v tyttöjoukkueet)
- TB18 Kolmonen (suositus 17v tyttöjoukkueet)
- TB18 Nelonen (suositus 16v tyttöjoukkueet)
Kaikilla sarjatasoilla voi käyttää pelaajia, jotka ovat 18v tai nuorempia eli esimerkiksi
pääosin 18v tytöistä muodostuva joukkue voi ilmoittautua TB18 Neloseen, jos heidän
taitotaso vastaa tätä sarjatasoa. Vastaavasti 16v tyttöjoukkue voi ilmoittautua TB18
Kakkoseen, jos taitotaso edellyttää kovempia otteluja. Joustavuuden lisäämisellä pyritään vähentämään yli-ikäisyyslupien tarvetta, kun joukkueet voisivat ilmoittautua eri
sarjatasoille ikänsä ja taitotasonsa perusteella.
f)

Liiton farmisopimus kaudelle 2016 muuttui siten, että sopimuksen piiriin kuuluvan pelaajan edustusoikeuden on oltava ylemmän sarjatason seurassa. Farmisopimussäännön 4 § perusteella: ”Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on ylemmän sarjatason seurassa, pelioikeuden 6-8 §:n mukaisesti alemman
sarjatason joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.” Tämä säännön kohta rajoitti alemmalle sarjatasolle rekisteröityjen pelaajien mahdollisuuden pelata ylemmän
sarjatason joukkueessa. Siirtymismahdollisuus on vain ylhäältä alas.
Vuoden 2015 farmisopimuksen 4 § mukaan ”Sopimuksen tultua voimaan saavat ne
pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 6-8 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman edustusoikeuden
muutosta.”

Piireille tehdyn kyselyn perusteella kaikki vastanneet piirit olivat päättäneet noudattaa
piirisarjoissa kauden 2015 tulkintaa, joten yhteistoimintaryhmä päätti noudattaa yhteistä linjaa säännön tulkinnassa. Tämä on Palloliiton kilpailutoiminnon mukaan mahdollista, sillä pelaajan status on ratkaisevassa asemassa, jolloin liitolla ja piireillä voi
olla eri käytännöt.
g) Yhteistyöryhmän esitys Futsal 2015 – 2016 Ykkösen nousukarsintojen osallistumiskyselylle (nousuhalukkuuden selvittämiselle) on mitalijoukkueet eli kolmelle parhaalle.
Jos näiden joukosta ei löydy osallistujaa yksiosaiseen karsintaotteluun, niin silloin
Helsinki-Uusimaa –akselilta ei joukkuetta karsintaotteluun ilmoiteta.
h) Käynnistettiin futsalin kauden 2016 – 2017 ja jalkapallon kauden 2017 kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden valmistelu kokoamalla asioita, jotka vaativat tarkennuksia / muutoksia. Alla olevaa listaa täydennetään sitä mukaa, kun uusia asioita ilmenee:
- kaksoisedustus aikuisten sarjoissa (PuiU:n esitys)
- yhteisjoukkueet aikuisten sarjoissa
- kentältäpoistojen aiheuttamat pelikiellot.
i)

Yhteisjoukkuesopimusten maksukäytännöissä on ero Helsingin ja Uudenmaan välillä;
Helsingissä sopimusmaksu on ikäluokkakohtainen ja Uudellamaalla joukkuekohtainen. Päätettiin selvittää perusteet maksukäytännön yhdenmukaistamiseksi.

j)

Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnon yhteistyöryhmän seuraava kokous on tiistaina
12.4.2016 klo 08:00 Uudenmaan piirin toimistolla.

9. Muut esille tulevat asiat
Edellisessä kokouksessa valmistelussa olleista sarjapaikkojen siirroista oli toimitettu
vaadittavat asiakirjat ja molemmat sarjapaikkojen siirrot hyväksyttiin.
Palautteena Isännän Ääni seminaarissa toteutetusta ryhmätyöstä todettiin sen olleen
osittain päällekkäinen seurakyselyn kanssa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ryhmätyön mielekkyys jäi kyseenalaiseksi.
Uudenmaan piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015 todettiin olevan työn
alla. Valiokunnan jäseniltä odotetaan kommentteja ja havaintoja kaudesta 2015 mitä
on saatu aikaan; missä on onnistuttu ja missä on kehittämistarvetta.
10. Seuraava kokous ja kevään työsuunnitelma
Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.3.2016 klo 17:00 erikseen ilmoitettavassa paikassa.
Kevään muut kokousajankohdat ovat
- tiistai 19.4. klo 17:00 piirin toimistolla
- keskiviikko 18.5. klo 17:00 piirin toimistolla (+ mahdollisesti UEFA Europa Liigan finaalin katsominen)
- tiistai 14.6. klo 17:00 piirin toimistolla.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.
Vantaalla 14.3.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

