
OTTELUSIIRROT 
 

Ottelusiirtokäytännöissä toimitaan seuraavalla tavalla:  

 

1) Otteluun on jo nimetty erotuomari 
1)      ottelu peruuntuu sen vuoksi, ettei ole salia käytössä 

- ottelu on tietysti pakko siirtää, mutta peruutuksesta tarvitaan kirjallinen 

vahvistus (sähköposti käy) 

- ottelusiirto on maksuton, mikäli ilmoitus salivuoron peruuntumisesta 

toimitetaan sarjavastaavalle heti ilmoituksen saavuttua 

- uusi otteluaika on hyväksyttävä vastustajalla 

- ottelu voidaan siirtää vain ajankohtaan, joka on vähintään viikon päässä 

ilmoituksesta sarjavastaavalle 

 

2)      ottelu peruuntuu minkä muun kuin yo. syyn takia 

- ottelu voidaan siirtää uuteen aikaan, mikäli vastustaja hyväksyy siirron syyn ja 

uuden otteluajan 

- vastustajan ei ole pakko hyväksyä tullutta ottelusiirtopyyntöä, mikäli siirron 

peruste ei ole salin peruuntuminen 

- ottelusiirtoa anoneelle joukkueelle lähetetään 70 euron ottelusiirtomaksu 

- ottelu voidaan siirtää vain ajankohtaan, joka on vähintään viikon päässä 

ilmoituksesta sarjavastaavalle 

- viikonlopulta arkipäivälle siirretystä ottelusta ei peritä ottelusiirtomaksua 

 

Toimintatapa ottelusiirtotapauksessa, kun otteluun on nimetty erotuomarit 
Joukkue tai seura 

- salin peruutumisen tapauksessa ilmoittaa vastustajalle ja sarjavastaavalle 

välittömästi tiedon saatuaan, ettei ottelua pystytä pelaamaan 

- muun syyn takia peruuntumisen tapauksessa neuvottelee vastustajan kanssa 

mahdollisesta ottelusiirrosta 

- ottelun siirtyessä sopii vastustajan kanssa uudesta otteluajasta  

- ilmoittaa sarjavastaavalle viestissä vastustajan hyväksynnän uudelle otteluajalle 

sekä vanhan että uuden otteluajan 

- maksaa ottelusiirtomaksun laskun saatuaan 

 

Sarjavastaava 

- lähettää nimeäjälle viestin, jossa pyytää perumaan erotuomarit ottelusta 

- saatuaan nimeäjältä vahvistuksen erotuomareiden perumisesta poistaa joko 

ottelusta ajan (jos uusi aika ei ole tiedossa) tai;  

- tarkistaa, että ottelusiirron pyynnön viestissä on sekä vanha otteluaika, 

uusi otteluaika että vastustajan hyväksyntä 

- hyväksyy ottelusiirron eli ilmoittaa joukkueille asian olevan kunnossa 

- siirtää itse ottelun uuteen aikaan ja ilmoittaa nimeäjälle uuden ajan 

- lähettää kenttäpäällikölle viestin, mikäli ottelu on yo. sääntöjen mukaisesti 

laskutettava seuralta 



 
2) Otteluun ei ole nimetty erotuomaria 

3)      ottelu peruuntuu sen vuoksi, ettei ole salia käytössä 

- ottelu on tietysti pakko siirtää, mutta peruutuksesta tarvitaan kirjallinen 

vahvistus (sähköposti käy) 

- ottelusiirto on maksuton 

- uusi otteluaika on hyväksyttävä vastustajalla 

- ottelu voidaan siirtää vain ajankohtaan, joka on vähintään viikon päässä 

ilmoituksesta sarjavastaavalle, mieluusti aikaan johon ei ole lainkaan nimetty 

erotuomareita 

 

4)      ottelu peruuntuu minkä muun kuin yo. syyn takia 

- ottelu voidaan siirtää, mikäli vastustaja hyväksyy siirron syyn ja uuden 

otteluajan 

- vastustajan ei ole pakko hyväksyä tullutta ottelusiirtopyyntöä, mikäli siirron 

peruste ei ole salin peruuntuminen 

- ottelusiirtoa anoneelle joukkueelle voidaan lähettää 30 euron ottelusiirtomaksu 

- ottelu voidaan siirtää vain ajankohtaan, joka on vähintään viikon päässä 

ilmoituksesta sarjavastaavalle, mieluusti aikaan johon ei ole lainkaan nimetty 

erotuomareita 

 

 

Toimintatapa ottelusiirtotapauksessa, kun otteluun ei ole nimetty erotuomareita 
Joukkue tai seura 

- salin peruutumisen tapauksessa ilmoittaa vastustajalle ja sarjavastaavalle 

välittömästi tiedon saatuaan, ettei ottelua pystytä pelaamaan 

- muun syyn takia peruuntumisen tapauksessa neuvottelee vastustajan kanssa 

mahdollisesta ottelusiirrosta 

- ottelun siirtyessä sopii vastustajan kanssa uudesta otteluajasta  

- ilmoittaa sarjavastaavalle viestissä vastustajan hyväksynnän uudelle otteluajalle 

sekä vanhan että uuden otteluajan 

- maksaa ottelusiirtomaksun laskun saatuaan 

 

Sarjavastaava  

- poistaa ottelusta peliajan heti kun on selvillä, ettei ottelua tulla pelaamaan 

alkuperäisenä aikana (jottei otteluun nimetä erotuomareita vahingossa) 

- tarkistaa, että ottelusiirron pyynnön viestissä on sekä vanha otteluaika, uusi 

otteluaika että vastustajan hyväksyntä 

- hyväksyy ottelusiirron eli ilmoittaa joukkueille asian olevan kunnossa 

- siirtää itse ottelun uuteen aikaan  

- lähettää kenttäpäällikölle viestin, mikäli ottelu on yo. sääntöjen mukaisesti 

laskutettava seuralta 

 

 

 



3) Ottelu, joka peruuntuu paikan päällä 
 

5)      ottelu peruuntuu syystä tai toisesta kun tuomarit ovat ehtineet jo ottelupaikalle 

- ottelu voidaan siirtää tai luovuttaa 

- ottelusiirto on maksullinen tai maksuton yo. ohjeiden mukaisesti 

- paikalle tulleet erotuomarit ovat oikeutettuja matkakorvauksiin (kotijoukkue 

velvollinen maksamaan riippumatta peruuntumisen syystä), ei palkkio-osuuteen 

 
Toimintatapa ottelusiirtotapauksessa, joka peruuntuu paikan päällä 
Joukkue tai seura 

- ilmoittaa sarjavastaavalle sähköpostitse, ettei ottelu pystytty pelata 

- ottelun siirtyessä sopii vastustajan kanssa uudesta otteluajasta  

- ilmoittaa sarjavastaavalle viestissä vastustajan hyväksynnän uudelle otteluajalle 

sekä vanhan että uuden otteluajan 

 

Sarjavastaava  

- ilmoittaa sekä nimeäjälle että payref-palkkioiden tarkastajalle, että tuomarit ovat 

saapuneet ottelupaikalle, vaikkei ottelua pelattu 

- mikäli ottelu pelataan uudelleen, ei saa koskea ottelun tietoihin ennen kuin saa 

vahvistuksen payref-tarkastajalta, että tuomarit ovat tehneet ottelusta 

kulukorvauslaskun 

- hyväksyy ottelusiirron tai merkitsee ottelun luovutetuksi saatuaan vahvistuksen 

payref-tarkastajalta 

- lähettää kenttäpäällikölle viestin, mikäli ottelu on yo. sääntöjen mukaisesti 

laskutettava seuralta 

 

 

Huomioitavaa, että ottelusiirtoja voidaan hyväksyä vain, mikäli uusi otteluaika on viikon päästä 

ilmoituksesta – kaikissa tapauksissa. Yhtään ottelusiirtoa ei myönnetä alle viikon päähän 

ilmoituksesta, vaikka molemmat joukkueet uuden otteluajan olisivatkin hyväksyneet.  


