
  

  

 

 

 

ALLE 18-VUOTIAAN ULKOMAALAISEN PELAAJAN 
EDUSTUSKELPOISUUS 
Tämä ohje koskee pelaajia, jotka pelaavat 14-19 -vuotiaiden SM-sarjassa tai –karsinnassa. Huomioitavaa on 

siis, että sääntö koskee myös 14-vuotiaiden SM-karsintaa (syksyn alueellinen 1. divisioona). 

 

Alla on ohjeita alle 18-vuotiaan ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuudesta ja rekisteröinnistä Suomessa. 

FIBAn ja Koripalloliiton sääntöjen mukaan kaikista alle 18-vuotiaista ulkomaalaisista pelaajista on tehtävä 

rekisteröinti tai ilmoitus kilpailun järjestäjälle.  

 

Ilmoitus alle 18-vuotiaasta ulkomaalaisesta pelaajasta, joka on aloittanut koripallon 
pelaamisen Suomessa 
 

Alle 18-vuotiaasta ulkomaalaisesta pelaajasta, joka on aloittanut koripallon pelaamisen Suomessa, pitää tehdä 

ulkomaalaispelaajan ilmoitus kilpailun järjestäjälle, kun hän ensimmäisen kerran pelaa nuorten SM-sarjassa tai 

–karsinnassa. Pelaajasta tarvitaan perustietojen lisäksi vahvistetut tiedot siitä, että pelaaja on aloittanut 

koripallon pelaamisen suomalaisessa seurassa.  

 

➔ Täytä lomake http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurasiirrot-ja-edustuskelpoisuu/u18-

pelaajailmoitus/   

➔ Koripalloliitto lähettää ilmoituksen edustuskelpoisuudesta seitsemän (7) vuorokauden sisällä 

lomakkeen täyttämisestä lomakkeen täyttäjälle. 

 
Ilmoitus alle 18-vuotiaasta ulkomaalaisesta pelaajasta, joka on aloittanut koripallon 
ulkomailla 
 

FIBAn ja Koripalloliiton sääntöjen mukaan alle 18-vuotiaasta pelaajasta, joka on pelannut joskus ulkomailla (ns. 

aloittanut koripallon ulkomailla), on tehtävä alle 18-vuotiaan rekisteröinti edustuskelpoisuuden saamiseksi 

nuorten SM-sarjoihin ja –karsintaan. 

 

Pelaajasta on toimitettava Koripalloliitolle seuraavat tositteet 

 

• Pelaajan passikopio (voimassa oleva) 

• Perheen vapaamuotoinen selvitys siirron syistä (englanniksi) 

• Todistus opiskelupaikasta koulusta (englanniksi) 

• Todistus pysyvästä osoitteesta Suomessa (englanniksi) 

Esim. Väestörekisteriote, virkatodistus maistraatista, isännöintitodistus tai vuokranantajan selvitys 

• Seuran selvitys pelaajan historiasta seurassa ja harjoitusohjelmasta (englanniksi)  

• Suostumus maajoukkuetoimintaan osallistumisesta (Koripalloliitto toimittaa pohjan) 

 

Koripalloliitto hakee tarvittavat vapautuspyynnöt ja toimittaa materiaalin FIBAlle, joka käsittelee kaikki alle 18-

vuotiaiden siirrot. Riippuen toimitetusta materiaalista, kestää edustuskelpoisuuden saanti 1-2 kuukautta 

prosessin aloittamisesta.  

 

Alle 18-vuotiaan edustuslepoisuuden hakeminen Suomeen on maksuton, mikäli siirto ei liity koripallon 

pelaamiseen eli esimerkiksi perhe / pelaaja on muuttanut pakolaisena tai työn perässä Suomeen. Mikäli FIBA 

katsoo siirron liittyvän ensisijaisesti koripallon pelaamiseen eli perhe / pelaaja on siirtynyt vain pelaamaan 
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koripalloa Suomeen, on siirto maksullinen eli FIBA laskuttaa siirrosta kannatusmaksun tukirahastoonsa (esim. 

3000 Sveitsin Frangia). 

 

➔ Täytä lomake http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurasiirrot-ja-

edustuskelpoisuu/siirto_ulkomailta/   

➔ Toimita yo. todistukset Koripalloliittoon 

➔ Koripalloliitto lähettää ilmoituksen edustuskelpoisuudesta saatuaan FIBAlta vapautuksen/päätöksen 

 

----------------------------------------------- 

 

Huom! Yli 18-vuotiaan ulkomaalaisen pelaajan, joka pelaa nuorten SM-sarjaa tai -karsintaa riippumatta 

koripallon pelaamisen aloitusmaasta, on haettava myös edustusoikeus Suomeen  

 

➔ Täytä lomake http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurasiirrot-ja-

edustuskelpoisuu/siirto_ulkomailta/  

 

Pelaajasta ei tarvitse maksaa FIBA-rekisteröintimaksua, paitsi jos hän pelaa Korisliigassa tai aikuisten I 

divisioonassa. 

 

----------------------------------------------- 

 

Huom! Alle 18-vuotiaan ulkomaalaisen pelaajan, joka pelaa Korisliigaa tai aikuisten valtakunnallista 1. 

divisioonaa riippumatta koripallon pelaamisen aloitusmaasta, on haettava myös edustusoikeus Suomeen  

 

➔ Täytä lomake http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurasiirrot-ja-

edustuskelpoisuu/siirto_ulkomailta/  

 

Alle 18-vuotiaiden siirrot käsittelee FIBA. 
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