
 
 
 
 
 
 

OHJESÄÄNTÖ: AIKUISTEN PÄÄSARJARYHMÄ 1(2) Liittohallituksen vahvistama 21.11.2019 

OHJEET AIKUISTEN PÄÄSARJARYHMÄN TOIMINNASTA 

1. MÄÄRITELMÄT 

Aikuisten pääsarjaryhmä Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka hallinnoi Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten I-
divisioonan A ja B ja naisten I-divisioonan sekä miesten ja naisten I-divisioonan karsintojen toimin-
toja. 

Korisliiga Koripallon miesten Suomen mestaruussarja. 

Naisten Korisliiga Koripallon naisten Suomen mestaruussarja. 

Miesten I-divisioona Koripallon miesten I-divisioona A ja B. 

Naisten I-divisioona Koripallon naisten I-divisioona. 

Seura Koripalloliiton jäsenseura, jolle on myönnetty sarjalisenssi aikuisten huippu- ja kilpakoripallosar-
joihin ja joka sekä juridisesti että taloudellisesti on vastuussa sarjassa pelaavan joukkueen toimin-
nasta. 

Sopimusyhteisö Osakeyhtiö tai rekisteröity yhdistys, jolle seura on liittohallituksen vahvistamalla sopimuksella siir-
tänyt sarjassa pelaavan joukkueensa hallinnoinnin yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan. 

Seurakokous Kaikkien kyseisen sarjan seurojen yhteinen kokous. 

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

Sarjamääräykset Liittohallituksen vahvistamat määräykset, joiden mukaisesti sarjat pelataan. 

Manuaalit Aikuisten pääsarjaryhmän vahvistamat toimintaohjeistot, joilla määritellään kaikki edellä maini-
tuissa sarjoissa tapahtuvat toiminnot. 

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

Kilpailujohtaja Aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton 
virkailija. Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonien vastuuvirkailija. 

Kilpailupäällikkö Aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoimintaa avustava liiton virkailija. 

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Tässä ohjeessa määrätään aikuisten pääsarjaryhmän tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa. 

1. Aikuisten pääsarjaryhmään kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain ajalle 1.7.-30.6. nimeämä puheenjohtaja sekä 3-5 seuro-
jen edustajaa. Pääsarjaryhmä nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kilpailujohtaja toimii ryhmän esittelijänä. 

2. Aikuisten pääsarjaryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai kilpailujohtajan kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava kaikille ryh-
män jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on 
paikalla. Pääsarjaryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi liiton puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä kilpailu-
päälliköllä. Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille ja liiton hallintopäällikölle viikon kuluessa 
kokouksesta. 

3. Aikuisten pääsarjaryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmis-
töllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Esittelijällä ei ole äänioi-
keutta. 

4. Aikuisten pääsarjaryhmän päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvis-
taman valitusmaksun maksamisesta. 

5. Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonien taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja ne suunnitellaan 
ja niitä seurataan liiton tilikauden mukaisesti. 

6. Aikuisten pääsarjaryhmän tehtävänä on hoitaa Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonien asioita liit-
tohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, joita seurakokoukset ovat esittäneet, sekä toimia seurojen ja liiton välisenä yhdyssi-
teenä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. 
Aikuisten pääsarjaryhmän tehtävänä on mm: 



 
 
 
 
 
 

OHJESÄÄNTÖ: AIKUISTEN PÄÄSARJARYHMÄ 2(2) Liittohallituksen vahvistama 21.11.2019 
A. Vastata aikuisten kilpailutoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä 
B. Valmistella kilpailusääntöihin tehtävät muutosesitykset omalla toimialueellaan 
C. Valmistella esitykset hallinnoimiensa sarjojen pelaamistavasta liittohallitukselle 
D. Valmistella esitykset hallinnoimiensa sarjojen sarjamääräyksistä liittohallitukselle 
E. Vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen manuaalit 
F. Vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen otteluohjelmat 
G. Nimittää kilpailuvuosittain valmentajien tasoluokitusryhmä, jonka tehtävänä on määritellä kaikkien liiton sarjoissa toimivien 

valmentajien koulutustasot ja johon kuuluvat valmennuksen johtaja, koulutusvastaava, nuorten maajoukkueiden päävalmen-
taja sekä 1-2 muuta yksikön nimeämää jäsentä. 

H. Vahvistaa kaikkien liiton sarjoissa toimivien valmentajien koulutustasot valmentajien tasoluokitusryhmän esityksestä kilpai-
luvuosittain tammikuun loppuun mennessä. Nämä päätökset on tiedotettava kaikille luokitetuille valmentajille sekä myös 
kaikille valtakunnallisissa sarjoissa pelaaville seuroille viikon kuluessa päätösten tekemisestä ja ne on myös julkaistava liiton 
verkkosivuilla. 

I. Pitää yhteyttä hallinnoimiensa sarjojen seuroihin ja järjestää niiden seurakokoukset 
J. Tehdä liittohallitukselle esityksiä vastuualueeseensa liittyvistä muista asioista 

7. Kilpailujaoksen tehtävät on määritelty sen omassa ohjesäännössä. 
8. Varsinaisia seurakokouksia pidetään kaksi vuodessa; kevätkokous välillä 1.2.-31.3. ja kesäkokous välillä 15.6.-31.8. ja niissä käsi-

tellään seuraavat asiat: 
A. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
B. Tarkastetaan seurojen edustajien valtakirjat. 
C. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
D. Käsitellään asiat, jotka aikuisten pääsarjaryhmä on tuonut seurakokouksen käsiteltäväksi. 

- Kevätkokouksessa seuraavan pelikauden pelaamistapa, sarjalisenssien myöntämisperusteet sekä sarjan taloudellinen 
tilanne ja perusteet. 

- Kesäkokouksessa sarjamanuaalit, vahvistetut sarjamääräykset sekä pelikauden joukkuekohtaiset erotuomarimaksut. 
- Aikuisten pääsarjaryhmän esittämät muut sarjaan ja siinä pelaamiseen liittyvät asiat. 

E. Käsitellään asiat, jotka miesten Korisliigan johtoryhmä on tuonut Korisliigan seurakokouksen käsiteltäväksi. 
- Kesäkokouksessa seuraavan toimintavuoden johtoryhmän puheenjohtajan ja 2-3 jäsenen esittäminen liittohallitukselle 

päätettäväksi sarjassa pelaavien seurojen edustajien keskuudesta. 
F. Käsitellään asiat, jotka seurat ovat esittäneet seurakokouksen käsiteltäväksi. 

- Seurat voivat tuoda seurakokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi asioita toimittamalla kilpailujohtajalle niistä kirjalli-
sen esityksen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

- Sellaisia asioita, joita ei ole seurakokouksen esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi vain, mikäli sitä kir-
jallisesti ennen kokouksen alkua pyydetään ja vähintään 3/4 paikalla olevista seuroista sitä kannattaa. 

8.1 Seurakokouksessa saavat olla edustettuina kaikki ne seurat, joilla on voimassa oleva sarjalisenssi, enintään kahdella (2) edustajalla 
kukin. Jokaisella seuralla on kokouksessa käytössään yksi (1) ääni. 

8.2 Seurojen edustajien on oltava seurakokouksessa edustamansa seuran jäseniä ja heillä tulee olla edustamansa seuran antama 
valtakirja, jossa mainitaan edustajien nimet sekä äänioikeuden käyttäjä. Kukin kokousedustaja voi edustaa vain yhtä seuraa. 

8.3 Aikuisten pääsarjaryhmän jäsenillä sekä liiton puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on seurakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Seurakokous voi antaa läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin läsnäolijoille, kuten esim. liiton virkailijoille ja liittohallituksen jäsenille. 

8.4 Seurakokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä ohjeissa ei ole toisin määrätty. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. 
Seurat sitoutuvat noudattamaan tehtyjä päätöksiä. 

8.5 Seurakokouksen ajankohta ja paikka on tiedotettava kaikille seuroille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tarkennettu ko-
kouskutsu on toimitettava seuroille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja siihen on liitettävä kokouksen esityslista sekä kokouk-
sessa päätettäviin asioihin liittyvä muu aineisto. 

9. Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten I-
divisioonan A ja B ja naisten I-divisioonan seuroille ja ne on lisäksi julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen 
tiedoksi. 

 


