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OHJEET SÄÄNTÖ- JA KURINPITOYKSIKÖN TOIMINNASTA 

1. MÄÄRITELMÄT 

Sääntö- ja kurinpitoyksikkö Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka valtakunnallisissa sarjoissa valvoo pelisääntöjen ja liiton 
muiden sääntöjen noudattamista, käsittelee vastalauseet ja tekee tarvittaessa kurinpitopäätökset. 

Liiton kurinpitopäällikkö Liittohallituksen nimeämä henkilö, joka tekee kurinpitopäätökset valtakunnallisissa sarjoissa sil-
loin, kun niitä ei tule siirtää sääntö- ja kurinpitoyksikön päätettäväksi. Sääntö- ja kurinpitoyksikön 
puheenjohtaja toimii kurinpitopäällikön sijaisena tilanteissa, joissa varsinainen kurinpitopäällikkö 
on esteellinen tai jäävi. 

Kilpailupäällikkö  Sääntö- ja kurinpitoyksikön vastuuvirkailija. 

Kilpailujaos  Liiton virkailijoista koostuva ryhmä, johon kuuluvat kilpailujohtaja ja kilpailupäällikkö. 

Liittohallitus Liittokokouksen toimintavuosittain valitsema toimintasäännöissä määritelty ryhmä, joka käyttää 
liiton ylintä toimeenpanovaltaa ja toimii muutoksenhakuelimenä sääntöjen soveltamis- ja kurinpi-
toasioissa. 

Toimintasäännöt  Kaikkea liiton toimintaa sääntelevät liittokokouksen vahvistamat säännöt. 

Kurinpitosäännöt Liittokokouksen vahvistamat säännöt, joilla määritetään kurinpitomenettelyt ja seuraamukset 
kaikissa liiton ja alueiden sarjoissa. 

Kilpailusäännöt Liittohallituksen vahvistama säännöstö, jolla määritetään toiminnot ja pelaamisen ehdot kaikessa 
liiton, alueiden ja seurojen järjestämässä kilpailutoiminnassa. 

Sarjamääräykset Liittohallituksen ja aluehallitusten vahvistamat määräykset, joiden mukaisesti kaikki liiton ja aluei-
den järjestämät sarjat pelataan.  

Manuaalit Aikuisten pääsarjaryhmän vahvistamat toimintaohjeistot, joilla määritellään kaikissa valtakunnalli-
sissa sarjoissa pelattavissa otteluissa tapahtuvat toiminnot. 

Sarjalisenssisopimus Seuran virallisten nimenkirjoittajien ja liiton allekirjoittama sopimus, jossa sovitaan seuran ja liiton 
vastuut ja velvoitteet ja jossa osapuolet sitoutuvat sopimuksessa määriteltyihin asioihin. 

Sarjalisenssikriteerit Liittohallituksen vahvistama kriteeristö, jonka perusteella sarjalisenssiyksikkö päättää seuran osal-
listumisoikeudesta sarjaan ja vahvistaa sen sarjalisenssin. 

Sopimusyhteisösopimus Yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan tehtävä sopimus, jossa sovitaan ehdoista, joilla osakeyhtiö tai 
rekisteröity yhdistys saa vastattavakseen ja hallinnoitavakseen sarjassa pelaavan joukkueen, jolle 
seura on liittohallituksen vahvistuksella ja molempien osapuolten allekirjoituksilla hallinnoinnin 
siirtänyt. 

Junioriyhteistyösopimus Yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan tehtävä sopimus, jossa seura sitoutuu hoitamaan laajamittaisen 
seuratoiminnan edellytysten mukaisen junioriyhteistyön ja siihen liittyvät aktivointitoimenpiteet 
toisen jäsenseuran kanssa. 

Koripallon viralliset pelisäännöt Liittohallituksen vahvistamat, Suomessa sovellettavat Kansainvälisen Koripalloliiton laatimat peli-
säännöt. 

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Tässä ohjeessa määrätään sääntö- ja kurinpitoyksikön tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa. 

1. Sääntö- ja kurinpitoyksikköön kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain ajalle 1.7-30.6 nimeämä puheenjohtaja ja kurinpitopääl-
likkö sekä 3-6 muuta jäsentä. Yksikkö nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kilpailupäällikkö toimii yksikön 
esittelijänä. 

2. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö kokoontuu pääasiassa sähköpostikokouksin, mutta pitää myös perinteisiä kasvokkain tapaamisia. Yk-
sikkö kokoontuu puheenjohtajansa tai kilpailupäällikön kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava kaikille ryhmän jäsenille viimeis-
tään viikkoa ennen kokousta, sähköpostikokouksista kuitenkin heti kokouksen tarpeen tultua tietoon. Ryhmän kokous on 
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päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla tai tavoitettu sähköpostilla. Kaikkien kokousten, myös sähköpos-
tikokousten, pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille sekä liiton hallintopäällikölle viikon kuluessa ko-
kouksesta. 

3. Sääntö- ja kurinpitoyksikön kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmis-
töllä. Mikäli seuraamusta ratkaistaessa äänet menevät tasan, tulee päätökseksi lievempi esitetty kurinpitosääntöjen mukainen 
seuraamus. Esittelijällä ei ole äänioikeutta 

4. Sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan ja kurinpitosääntöjen 13 §:n 1. kohdan mu-
kaisesti liittohallitukselle. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittoko-
kouksen vuosittain vahvistaman valitusmaksun maksamisesta. 

5. Sääntö- ja kurinpitoyksikön tehtävänä on mm: 
A. Käsitellä ja määrätä seuraamukset liiton kilpailu- sekä muiden sääntöjen ja määräysten vastaisesta toiminnasta. 
B. Käsitellä ja määrätä seuraamukset liiton kurinpitosääntöjen vastaisesta toiminnasta. 
C. Käsitellä ja tehdä päätökset liiton sarjoissa tehdyistä vastalauseista. 
D. Tehdä ehdotuksia kilpailu- ja kurinpitosääntöjen edelleen kehittämiseksi. 

6. Sääntö- ja kurinpitoyksikön toimintaa ohjaavat muut säännöt ja ohjeistukset. 
A. Koripalloliiton kurinpitosäännöt. 
B. Kurinpidon prosessin kuvaus (vahvistetaan myöhemmin) 

7. Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen tiedoksi. 

 

 


