
Suomen Käsipalloliitto ry.      

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 

 
1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA 

 
Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry.  
Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund r.f.  
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Finnish Handball Federation. 
 
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto.  
 
Liiton kotipaikka on Helsinki. 
 

2 § LIITON TARKOITUS 
 
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää käsipalloilua sekä toimia käsipalloilussa toimivien 
jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona. 
 
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa pyritään noudattamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.  
 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tarkoitustaan liitto toteuttaa 
 
1. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa 
2. edistämällä käsipalloilua harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla 

jäsenseurojen toiminnan tehostamista 
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä 
4. vahvistamalla Suomessa noudatettavaksi kansainvälisten käsipalloliittojen (IHF, EHF) peli- ja 

muut säännöt sekä laatimalla ja vahvistamalla kansalliset käsipalloilua koskevat kilpailu-, 
kurinpito-, ansiomerkki- ym. säännöt 

5. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja 
erimielisyydet 

6. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja järjestämällä 
kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja 

7. ylläpitämällä miesten, naisten sekä nuorten maajoukkueita 
8. edustamalla kansallisena jäsenliittona Suomessa kansainvälisiä käsipalloliittoja (IHF, EHF) sekä 

valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista 
9. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta 

 
 Toimintansa tukemiseksi liitto voi 
 

1. periä osallistumis-, toimitus- ja muita maksuja liiton toimintaan osallistuvilta liittokokousten ja 
liittohallituksen päätösten mukaisesti 

2. omistaa kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä muita arvopapereita 
3. toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia 
4. vastaanottaa lahjoja ja testamentteja 
5. myydä ilmoitus- ja mainostilaa  
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4 § LIITON JÄSENYYDET   
 

Liitto kuuluu Kansainväliseen Käsipalloliittoon (IHF), Euroopan Käsipalloliittoon (EHF) ja Suomen 
Olympiakomiteaan. Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.  

 
5 § LIITON JÄSENET 

 
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset (seurat), joiden tarkoituksena 
on edistää ja kehittää käsipalloilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Liittohallitus 
hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 
 
Liittokokous voi kutsua henkilön, joka menestyksellisesti on toiminut liiton puheenjohtajana, 
liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua liittohallituksen 
kokouksiin ilman äänioikeutta. Lisäksi henkilöt, jotka toiminnallaan ovat erityisesti edistäneet 
liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan kutsua liittokokouksen päätöksellä liiton 
kunniajäseniksi tai ainaisjäseniksi taikka myöntää heille liiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki. 
Liittokokous vahvistaa ohjesäännöt liiton kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen, ainaisen jäsenen 
sekä liiton myöntämien ansiomerkkien jakoperusteista (Ansiomerkkisäännöt).  
 
Liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, ainaisjäsenillä ja kultaisen ansiomerkin saaneilla on 
vapaa pääsy kaikkiin liiton ja sen jäsenseurojen järjestämiin otteluihin. 

 
 Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksujen määrä vahvistetaan 
vuosittain syysliittokokouksessa.  
 
 

6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN   
 
Suomen Käsipalloliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisten Käsipalloliittojen (IHF ja EHF) antidopingsäännöstöjä. 
 

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET 
 
 Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, liiton puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. 
 
Jos liiton jäsenenä oleva yhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta. 

 
Liiton jäsenenä oleva yhdistys voidaan katsoa eronneeksi, ellei se vuoden kuluessa jäsenmaksun 
erääntymisestä lukien ole hoitanut jäsenmaksuaan. 

 
Liittohallitus voi erottaa jäsenseuran, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai 
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus voi myös päättää seuran 
sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, 
sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus tai sen asettama kurinpitovaliokunta sen mukaan 
kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä.  
 
Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut 
erääntyneitä jäsen-, sarja- tai toimitusmaksujaan liitolle ennen kokousta tai jos jäsenellä on 
maksamattomia sakkoja liitolle. 
 
Liittohallitus tai sen asettama kuripitovaliokunta päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen 
(pelaajaan, joukkueenjohtajaan, valmentajaan, erotuomariin tai toimitsijaan) kohdistuvasta liiton 
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alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin 
määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on 
urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden 
vastaisesti.  
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjeessä, jollei muuta näytetä. Päätöksestä saa valittaa liiton 
kurinpitosääntöjen mukaisesti kuripitovaliokunnan päätöksestä liittohallitukselle ja 
liittohallituksen päätöksestä liittokokoukselle ja/tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen 
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 

 
8 § LIITON HALLINTO 

 
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. 
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 

 
9 § LIITTOKOKOUS 

 
Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain, kevätliittokokous huhti-toukokuun aikana ja 
syysliittokokous loka-marraskuun aikana. 
Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai 
kun vähintään yksi viidesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia 
tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle pidettäväksi 
viipymättä, viimeistään kuitenkin 30 vuorokauden kuluttua päätöksestä tai vaatimuksen 
esittämisestä.   
 
Kaikissa liittokokouksissa on käsiteltävä seuraavat asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi äänten 

laskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
5. todetaan kokouksessa edustettuina olevat jäsenet ja vahvistetaan niiden äänimäärät. 
 
Varsinaisessa kevätliittokokouksessa on lisäksi käsiteltävä seuraavat asiat: 
 
6. esitetään liiton edellisen vuoden vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja 

vastuuvelvollisille 
8. valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja sekä neljä kurinpitovaliokunnan jäsentä tulevan 

pelikauden ajaksi 
9. keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista 

 
 Varsinaisessa syysliittokokouksessa on lisäksi käsiteltävä seuraavat asiat: 
 

6. valitaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi sekä liittohallituksen 
jäsenet joka kolmas vuosi eroamisvuorossa olevien tilalle 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 
8. vahvistetaan liiton liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
9. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma 
10. keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista 
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Liittokokouksessa saavat äänestää vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Liittohallitus voi 
evätä jäsenen äänioikeuden lisäksi, kuten 7 §:n 5. momentissa on määrätty. Jokaisella jäsenellä 
on kokouksessa yksi ääni sekä lisä-ääniä kutakin liiton viralliseen kilpailuun kuluvassa olevana 
kautena osallistuvaa joukkuetta kohti, ei kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää. Jos jäsenellä on 
samassa luokassa useampia joukkueita, annetaan niistä vain yksi lisä-ääni. 
 
Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen korkeintaan kolme edustajaa. Edustajilla on 
oltava kirjallinen, virallisesti allekirjoitettu valtakirja, ja valtakirjasta on käytävä ilmi kuka käyttää 
jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa. 
 
Sama edustaja voi edustaa liittokokouksessa vain yhtä jäsenseuraa.  
Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä on liittokokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
 
Liittokokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi 
henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan 
vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on 
yhtynyt. 
 
Kokouskutsu varsinaisiin liittokokouksiin lähetetään jäsenille vähintään kahdeksan viikkoa ennen 
kokousta kirjallisesti, jäsenten liitolle ilmoittamiin osoitteisiin. Asiat, joita jäsenet haluavat saada 
kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen 
kokousta. Ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta. 
 
Ilmoitus ylimääräisestä liittokokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on lähetettävä jäsenille 
kirjallisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.  
 

10 § LIITTOHALLITUS 
 

Liiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Eri sukupuolet tulee olla edustettuna liittohallituksessa. 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  
 
Liittohallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi eroamisvuorossa. 
 
Kaikkien jäsenten toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alussa. 
 
Liittohallitus kutsuu liitolle sihteerin. 
 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä hallituksen 
jäsenistä on saapuvilla. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen 
puheenjohtaja on yhtynyt. 
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Liittohallituksen tehtävät 

• hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokousten päätösten mukaisesti 

• edustaa liittoa 

• valita liiton edustajat muihin yhteisöihin 

• kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä 

• valita liiton valiokunnat ja työryhmät 

• pitää jäsenluetteloa ja luetteloa pelaajista 

• päättää liiton toimihenkilöiden nimittämisestä ja erottamisesta 

• hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta 

• huolehtia toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten 
laatimisesta 

• vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet siltä osin kuin niitä ei ole 
säädetty liittokokouksessa päätettäviksi 

• huolehtia arvokilpailujen anomisesta ja maajoukkueiden osallistumisesta kansainvälisiin 
kilpailuihin 

• päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista liittokokouksen 
vahvistamien kurinpitosääntöjen mukaisesti 

• päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä esittää liittokokoukselle 
kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenen ja ainaisjäseneksi valitsemista 

• hoitaa muut liiton ja käsipalloilun toimintaa edistävät tehtävät 
 

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä liittohallituksen jäsenillä on vapaa pääsy 
kaikkiin liiton ja jäsenien järjestämiin otteluihin.  

 
Liittohallitus päättää vapaan pääsyoikeuden myöntämisestä muille henkilöille ottelutilaisuuksiin. 

 
11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
 Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun 

henkilön kanssa, jolle liittohallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden.  
 
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto 
liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätliittokokousta. 

 
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää varsinainen liittokokous tai ylimääräinen liittokokous 
vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta. 
 

14 § LIITON PURKAMINEN 
 
Liiton purkamisesta päättää varsinainen liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. 
 
Liiton purkautuessa on varat luovutettava liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
 


