
Tennisliiton Kurinpitolautakunnan päätös 24.3.2017 

Asia 

Kurinpitolautakunnassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko HVS:n pelaaja Sabrina Santamaria 

edustuskelpoinen Tennisliigassa. Toiseksi, mikäli hän ei ole edustuskelpoinen, on kyse siitä, onko HVS 

syyllistynyt kurinpitomääräyksissä tarkoitettuun rikkeeseen peluuttaessaan Santamariaa Tennisliigassa. 

Asian vireilletulo 

Smash on ensin 20.3.2017 tiedustellut Santamarian edustuskelpoisuudesta ja sen jälkeen 23.3.2017 

vaatinut Tennisliittoa käynnistämään kurinpitoprosessin. Smashillä ei ole subjektiivista oikeutta saada asiaa 

kurinpitokäsittelyyn, mutta kurinpitolautakunta on päättänyt oma-aloitteisesti ottaa asian käsittelyyn. 

Tapahtumien kulku 

HVS:n Tennisliigajoukkueessa on pelannut Yhdysvaltojen kansalainen Sabrina Santamaria. Santamarialla ei 

ole Suomen kansalaisuutta. Santamaria on pelannut kolme ottelua tennisliigassa seuraavasti: 

11.12.16 HVS - GT Santamaria Sabrina - Nylund Nanette 6-0, 6-1 

11.12.16 HVS - GT Santamaria Sabrina / Orpana Oona - Nylund Nanette / Joukanen Paula 6-2, 6-3 

11.3.17 TaTS - HVS Santamaria Sabrina - Pasanen Milka-Emilia 6-1, 7-5 

HVS ei ole pyytänyt Tennisliitosta ennakkopäätöstä Santamarian edustuskelpoisuudesta, mutta on 

tiedustellut asiaa Tennisliitosta. HVS:lle on tuolloin vastattu, että Santamaria saa pelata, jos hänellä on 

virallinen osoite Suomessa. 

Väestörekisterikeskuksesta on 23.3.2017 selvitetty Santamarian osoitetietoja, mutta niitä ei ole siellä. HVS 

on toimittanut otteen As Oy Vespertie 5:n talonkirjasta. Sen mukaan Sabrina Santamaria on kirjoilla 

asunnossa ja muuttanut sinne 1.1.2016. Lisäksi HVS on antanut taloyhtiön puheenjohtajan allekirjoituksella 

varustetun selvityksen siitä, että Santamaria on asunut Asunto-osakeyhtiö Vesperitie 5:ssä poikaystävänsä 

luona elokuusta 2014 lähtien 1-2 kuukautta kerrallaan yhteensä 5-6 kuukautta vuodessa. 

Selvitykset 

Smashin vaatimus 23.3.2017 

HVS:n selvitys 23.3.2017 

Kilpailupäällikön selvitys 24.3.2017 

Smashin selvitys 24.3.2017 

HVS:n selvitys 24.3.2017 

Ote As Oy Vespertie 5:n talonkirjasta 24.3.2017 

Sovellettavat kilpailumääräykset 

3.1.3 Kurinpidon alaiset teot 

Kurinpitorangaistus voidaan määrätä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka: 

• rikkoo STL:n toimintasääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä 

• rikkoo STL:n vahvistamia pelisääntöjä moitittavalla tavalla tai toimii niiden vastaisesti moitittavalla tavalla 

tai jättää moitittavalla tavalla niitä noudattamatta 



• rikkoo STL:n vahvistamia kilpailumääräyksiä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä 

• rikkoo sarjaa järjestävän elimen vahvistamia sarjatoimintaa koskevia määräyksiä tai sarjaan osallistuvien 

seurojen sopimuksia 

• on harjoitus- tai pelikaudella syyllistynyt doping- tai huumausaineiden käyttöön, myyntiin, valmistukseen 

tai hallussapitoon tai toiminut tavalla, joka on aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta 

• joka on syyllistynyt edellä mainittujen aineiden mainostamiseen 

• muulla tavalla toimii epäurheilijamaisesti. 

3.1.5 Kurinpitomenettelyssä määrättävät rangaistukset 

Kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä seuraavia rangaistuksia: 

Oikeushenkilölle (esim. seuralle tai muulle rekisteröidylle yhdistykselle): 

a) Huomautus 

b) Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus 

c) Ottelun hävinneeksi tuomitseminen 

d) Uusintaottelun määrääminen 

e) Kotikenttäoikeuden menettäminen määräajaksi 

f) Taloudellinen sanktio välillä 150–1000 € 

g) Sarjasta sulkeminen tai sarjapaikan menetys siten, että seuralle osoitetaan uusi sarjapaikka alemmalta 

tasolta 

h) Erottaminen STL:sta määräajaksi tai ainaiseksi 

Luonnolliselle henkilölle: 

i) Huomautus 

j) Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus 

k) Kilpailu- ja toimintakielto määräajaksi 

l) Kilpailu- ja toimintakielto ainaiseksi 

Samanaikaisesti voidaan käyttää useampaa rangaistusta, jos se on asian laatuun nähden oikeudenmukaista. 

3.1.8 Asian saattaminen kurinpitokäsittelyyn 

Kurinpitorangaistuksista päättävä elin voi harkintansa mukaan milloin tahansa ottelun tai kilpailun jälkeen 

tutkia minkä tahansa ottelun yhteydessä sattuneen minkä tahansa tapauksen ja voi milloin tahansa ottelun 

päättymisen jälkeen määrätä lisää kurinpitorangaistuksia mistä tahansa menettelystä, joka on tapahtunut 

pelikentällä tai sen ulkopuolella ennen ottelua, sen aikana tai sen jälkeen riippumatta siitä, onko tuomari 

rangaissut tästä menettelystä. 

3.2.2 Vastalauseen jättäminen 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti, ja se on toimitettava STL:n toimistoon viimeistään kolmantena päivänä 

sarjatennisottelun päättymisestä klo 24.00 mennessä. Vastalauseen voivat sarjatenniksessä tehdä vain ne 

joukkueet, joiden sarjatilanteeseen ko. ottelulla voi olla vaikutusta. Tennisliigan runkosarjan otteluiden 

lopputulokseen vaikuttava asia ei voi tulla vireille enää, kun ensimmäisen playoff-ottelun alkuun on aikaa 

vähemmän kuin 48 tuntia. 

Vastalauseen tekijän on suoritettava etukäteen vastalausemaksu, joka on 50 €. Vastalausemaksun 

suorittaminen on edellytyksenä asian käsittelylle. Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan takaisin. 

 



4.5 Ulkomaalaiset pelaajat 

Pelaajan katsotaan olevan ulkomaalainen, jos hän ei ole Suomen kansalainen eikä asu Suomessa pysyvästi. 

Pysyvästi Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, jolla on virallinen kotiosoite Suomessa sekä hän on ollut 

maassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kuukautta. 

Ulkomaalainen pelaaja, joka on jäsenenä Kansainvälisen Tennisliiton alaisen kansallisen tennisliiton 

jäsenseurassa, saa osallistua kilpailuihin Suomessa, vaikka hän ei ole jäsen suomalaisessa seurassa. 

Ulkomaalaisen pelaajan tulee myös lunastaa kilpailulisenssi. 

Ulkomaalaisten pelaajien oikeudesta osallistua liiton mestaruuskilpailuihin ja sarjatennikseen määrätään 

tarkemmin näiden kilpailujen säännöissä. VALO:n tai Kansainvälisen Tennisliiton suosituksesta liitto voi 

rajoittaa tietyn maalaisten pelaajien osallistumista kilpailuihin Suomessa. 

4.6 Suhde muihin kilpailumääräyksiin 

Nämä säännöt määrittävät ensisijaisesti pelaajan edustuskelpoisuuden ja edustusseuran. Muissa 

kilpailusäännöissä voidaan antaa tarkentavia määräyksiä. 

6.1 TENNISLIIGA 

3. JOUKKUEEN KOKOONPANO 

Tennisliigassa saavat pelata Suomen kansalaiset sekä Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Pysyvästi 

Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, jolla on virallinen kotiosoite Suomessa. Lisäksi miesten joukkueessa 

saa kauden aikana pelata yhteensä kolme eri ulkomaalaista pelaajaa ja ottelua kohden kokoonpanossa saa 

olla yksi ulkomaalainen pelaaja. Naisten joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia. Kaikilla 

Tennisliigassa pelaavilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Suomen kansalaisten sekä 

Suomessa pysyvästi asuvien pelaajien tulee edustaa sitä seuraa, jossa hän pelaa (pysyvä tai yhden kauden 

seuraedustus). 

Kukin Tennisliigan joukkue nimeää kaksi (ei ulkomaalaista) pelaajaa, jotka pelaavat liigassa eivätkä saa 

pelata muilla sarjatasoilla. Nimettävien pelaajien tulee olla rankingissa seuran kaksi parasta pelaajaa. 

Tennisliitto voi painavasta syystä sallia myös muiden kuin rankingissa parhaiden pelaajien nimeämisen. 

Muut kuin nimetyt pelaajat voivat pelata sekä Tennisliigassa että alemmalla sarjatasolla. Sen jälkeen, kun 

pelaaja on pelannut kolmessa Tennisliigan ottelussa kaksin- tai nelinpeliä, hän ei enää voi pelata muilla 

sarjatasoilla. Jos pelaaja pelaa samassa Tennisliigan ottelussa sekä kaksin- että nelinpeliä, lasketaan se 

yhdeksi otteluksi. 

Joukkueet nimeävät kaksi parasta pelaajaa sekä kaikki joukkueessa pelaavat ulkomaalaiset pelaajat 31.8. 

mennessä. Taso- ja rankinglautakunta määrittää ennen kauden alkua kunkin ulkomaalaisen pelaajan 

pelijärjestyksen joukkueessa. 

Tennisliigan otteluissa kullakin kentällä saa istua yksi kapteeni molemmista joukkueista. Kapteeneita ei 

nimetä etukäteen. 

Playoff vaiheessa molemmat nelinpeliparit on nimettävä heti kaksinpelien jälkeen. Parien pelijärjestys 

määräytyy siten, että parin pelaajien ranking-sijaluvut lasketaan yhteen ja pienemmän vertailuluvun 

omaava pari pelaa ykkösparina ja suuremman omaava kakkosparina. 

 

 

 



6.2 SARJATENNIKSEN SÄÄNNÖT 

6 PELAAJAN OSALLISTUMISKELPOISUUS 

Ilman STL:n antamaa tasoa pelaaja ei voi osallistua sarjatennikseen. Mikäli joukkueen jollakin pelaajalla ei 

ole STL:n hyväksymää tasoa, STL määrää pelaajan tason seuran tai pelaajan anomuksesta. 

Pelaajalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi, jotta hän voi osallistua kansalliseen 

sarjatennistoimintaan. Kilpailulisenssi tulee olla maksettuna ennen pelaamista sarjatennisottelussa. Saman 

pelikauden aikana pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa. Seurasiirrot on tehtävä STL:n edustusmääräysten 

mukaisesti. Sarjatennikseen voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun 

maan kansalaiset (asunut tarkasteluhetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta Suomessa), jotka 

ovat STL:n jäsenseuran jäseniä. Naiset eivät saa osallistua miesten sarjatennikseen. Mikäli juniorisarja 

jatkuu yli vuodenvaihteen, osallistumiskelpoisuus määräytyy sarjan alkamisajankohdan perusteella. 

Lisäksi miesten 1-divisioonajoukkueessa saa sisäkauden aikana pelata yhteensä kolme eri ulkomaalaista 

pelaajaa ja ottelua kohden kokoonpanossa saa olla yksi ulkomaalainen pelaaja. Ulkomaalaisia pelaajia ei saa 

käyttää mikäli 1-divisioonan joukkue pelaa putoamiskarsinnassa 2-divisioonan joukkuetta vastaan. Naisten 

joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia. Joukkueet nimeävät kaikki joukkueessa pelaavat 

ulkomaalaiset pelaajat 31.8. mennessä. Taso- ja rankinglautakunta määrittää ennen kauden alkua kunkin 

ulkomaalaisen pelaajan pelijärjestyksen joukkueessa. 

Pelaaja sitoutuu pelaamaan koko kauden siinä joukkueessa, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelunsa. Tästä 

poikkeuksena ovat Tennisliigan ja SM-liigacupin nousukarsinnat, joissa pelaaja voi pelata, vaikka hän olisi 

pelannut muussa saman seuran joukkueessa. Pelattuaan nousukarsinnoissa, pelaaja ei saa enää pelata 

muilla sarjatasoilla. Lisäksi pelaaja voi pelata sisäkaudella sekä Tennisliigassa että alemmalla sarjatasolla 

siten, kun Tennisliigan määräyksissä on sanottu. 

Kukin Tennisliigan joukkue nimeää kaksi (ei ulkomaalaista) pelaajaa, jotka pelaavat liigassa eivätkä saa 

pelata muilla sarjatasoilla. Nimettävien pelaajien tulee olla rankingissa seuran kaksi parasta pelaajaa. 

Tennisliitto voi painavasta syystä sallia myös muiden kuin rankingissa parhaiden pelaajien nimeämisen. 

Muut kuin nimetyt pelaajat voivat pelata sekä Tennisliigassa että alemmalla sarjatasolla. Sen jälkeen, kun 

pelaaja on pelannut kolmessa Tennisliigan ottelussa kaksin- tai nelinpeliä, hän ei enää voi pelata muilla 

sarjatasoilla. Jos pelaaja pelaa samassa Tennisliigan ottelussa sekä kaksin- että nelinpeliä, lasketaan se 

yhdeksi otteluksi. 

Muut sovellettavat määräykset 

Yhdenvertaisuuslaki 3 luku 8 § 

Syrjinnän kielto 

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 

toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, 

perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten 

mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 



Päätös 

Kurinpitolautakunta toteaa, että Sabrina Santamarialla on edustusoikeus Tennisliigaan kaudelle 2016-2017. 

Näin ollen asiassa ei ole edellytyksiä käynnistää kurinpitoprosessia HVS:ää vastaan. 

Perustelut 

Asiassa on ensinnäkin kyse siitä, onko Sabrina Santamarialla edustusoikeus Tennisliigaan kaudelle 2016-

2017. Asiasta on määräyksiä Tennisliiton kilpailumääräysten edustusoikeutta koskevassa kohdassa 4.5, 

Tennisliigaa koskevassa kohdassa 3 sekä yleistä sarjatennistä koskevassa kohdassa 6. Määräysten 

sanamuoto poikkeaa hieman toisistaan. Koska asiassa on kyse Tennisliigasta, tulevat sitä koskevat 

määräykset ensisijaisesti sovellettavaksi. Tennisliigan määräysten mukaan Tennisliigassa saavat pelata 

Suomen kansalaiset sekä Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Pysyvästi Suomessa asuvaksi katsotaan 

henkilö, jolla on virallinen kotiosoite Suomessa. Lisäksi miesten joukkueessa saa kauden aikana pelata 

yhteensä kolme eri ulkomaalaista pelaajaa ja ottelua kohden kokoonpanossa saa olla yksi ulkomaalainen 

pelaaja. Naisten joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia. Määräyksiä on tulkittava siten, että 

henkilö, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta, mutta jolla on virallinen kotiosoite Suomessa, on 

edustuskelpoinen naisten Tennisliigassa. Yleisen sarjatenniksen määräyksissä vaadittua kolmen kuukauden 

yhtäjaksoista asumista ei edellytetä Tennisliigassa. Muiden kuin Suomen kansalaisten edustusoikeuden 

osalta asia ratkeaa siis sillä perusteella, mitä virallisella kotiosoitteella tarkoitetaan Tennisliiton 

kilpailumääräyksissä. 

Ulkomaalaispelaajien edustusoikeuden rajoittamisen taustalla on antaa Suomen kansalaisille riittävästi 

mahdollisuuksia pelata Tennisliigassa sekä rajoittaa yksittäisiä otteluita varten ulkomailta hankittavia 

pelaajia. Määräyksen tulkinnassa on otettava huomioon myös yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjinnän 

mm. kansalaisuuden perusteella. Rajoitukset voivat sinänsä olla hyväksyttäviä, mutta yhdenvertaisuuslaki 

huomioon ottaen rajoitusta koskevaa määräystä ei tulisi tulkita rajoitusta laajentavasti. 

Määräyksen sanamuodon mukainen tulkinta edellyttää merkityssisällön antamista sille, mitä termi 

virallinen kotiosoite tarkoittaa Tennisliiton kilpailumääräyksissä. Termille ei näytä muodostuneen 

vakiintunutta tulkintaa. Virallisella kotiosoitteella voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa ainakin viranomaisen 

antamaa tietoa asiasta kuten esimerkiksi tietoja väestörekisteristä. Säännöissä ei ole kuitenkaan asetettu 

nimenomaista vaatimusta viranomaisen antamaan selvitykseen. Tulkinnassa voidaan näin ollen huomioida 

myös muita virallisia tietoja kuten otetta talonkirjasta tai muita vastaavia selvityksiä sekä tosiasiallisia 

olosuhteita. Selvää on, että virallinen kotiosoite ei voi perustua vain henkilön tai hänen lähipiirinsä omaan 

ilmoitukseen. Sen tueksi on voitava esittää jotain muuta näyttöä. 

Edustusoikeuden puolesta puhuvat ainakin seuraavat seikat: 

• ote talonkirjasta ja muuttopäivä 1.1.2016 

• selvitys siitä, että Santamaria on tullut Suomeen ensimmäisen kerran jo elokuussa 2014 

• selvitys asumisesta avopuolison luona yhteensä 5-6 kuukautta vuodessa 

• yhdenvertaisuuslain kielto kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä 

Edustusoikeutta vastaan puhuvat ainakin seuraavat seikat: 

• väestörekisterikeskuksen tieto 

• Suomessa oleskelujaksojen rajoittuminen kerrallaan 1-2 kuukauteen 

Tennisliiton tennisliigaa koskevissa kilpailumääräyksissä tarkoitettu virallinen kotiosoite ei tarkoita sitä, että 

kotiosoitteesta pitäisi olla merkintä väestörekisterissä. Virallinen kotiosoite voidaan todeta myös muulla 



tavalla. Asiassa annettu ote talonkirjasta, jossa muuttopäivä on 1.1.2016, voidaan tulkita viralliseksi 

dokumentiksi, etenkin kun sen tueksi on esitetty muuta näyttöä. Asiassa on annettu uskottava selvitys siitä, 

että Santamaria on oleskellut Suomessa jo elokuusta 2014 lähtien yhteensä noin 5-6 kuukautta vuodessa. 

Tämä näyttö yhdessä talonkirjaotteen kanssa tukevat sitä tulkintaa, että hänellä on kilpailumääräysten 

edellyttämä virallinen kotiosoite Suomessa. 

Toiseksi asiassa on kyse siitä, onko HVS syyllistynyt moitittavaan toimintaan peluuttaessaan Santamariaa 

Tennisliigassa. Koska Santamaria on edustuskelpoinen, HVS:n toiminnassa ei ole moitittavaa. 

Päätökseen osallistuneet henkilöt 

Päätökseen osallistuivat Jyrki Sarkkinen (pj.) ja Antti Aine. Kurinpitolautakunnan jäsen Henrik Zilliacus ei 

osallistunut päätöksentekoon, koska hän oli asiaan liittyvissä aiemmissa vaiheissa käynyt keskustelua 

joukkueiden kanssa. 

Muutoksenhaku 

Kurinpitolautakunnan ratkaisuun tyytymätön voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta sen 

kulloinkin vahvistaman muutoksenhakumenettelyn mukaisesti. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän 

kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän 

esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei 

kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. 

Valitusasiakirjat on toimitettava lautakunnan toimistoon. Asiakirjat on mahdollista toimittaa postitse, 

lähetin välityksellä tai sähköisesti. Jos asiakirjat on toimitettu postitse, niiden katsotaan tulleen 

lautakunnalle, kun postilähetys tai ilmoitus sen saapumisesta on tullut toimistoon. Sähköinen viesti 

katsotaan saapuneeksi lautakunnalle, kun se on lautakunnan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 

tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Valituksessa on ilmoitettava, mihin päätökseen muutosta haetaan, sekä valittajan vaatimus perusteineen. 

Valittajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on liitettävä valituksenalainen 

päätös tai sen jäljennös sekä dopingasioissa myös Suomen Antidopingtoimikunnan lausunto. Jos päätöstä 

tai lausuntoa ei ole asiakirjoihin liitetty, valittajalle on varattava tilaisuus toimittaa se myöhemmin, 

kuitenkin viimeistään siihen mennessä, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille lautakunnan kokouksessa. 

Jos päätöstä tai lausuntoa ei tähän mennessä ole toimitettu lautakunnalle, lautakunta hankkii asiakirjan 

valittajan puolesta tämän kustannuksella. 


