
 
 
 

HAKUOHJEET : 
 VUOTTA 2017 KOSKEVAT SEURASIIRROT 

 KASVATTAJARAHAT  

 ULKOMAAN KANSALAISTEN (2003 ja aiemmin syntyneet) SM- 
KILPAILUOIKEUDET 

 LINKIT LOMAKKEISIIN 
 

SEURASIIRTO KAUDELLE 2017 
 
Mitä urheilija tekee vaihtaessaan seuraa? 
Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2017) täyttää 14 vuotta tai sitä enemmän ja on kuluvana 
kalenterivuonna (2016) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa: 

 M/N-sarjoissa vähintään   5 pisteen 

 M/N 22/19-sarjoissa vähintään  3 pisteen tai  

 M/N 17-sarjoissa vähintään  2 pisteen arvoisen tuloksen  
 
on 30.11.2016 klo 24 mennessä: 

 toimitettava Suomen Urheiluliiton (SUL) toimistoon uuden seuran edustusoikeusilmoitus, 

 lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle,  

 maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15 

 tulevana vuonna (2017) 14 tai 15 vuotta täyttävät, 240 € 

 tulevana vuonna (2017) 16 vuotta tai sitä enemmän täyttävät: 

 480 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos on vähintään 5-pistettä 

 240 €, mikäli saavutettu tulos jää alle 5-pistettä 
SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2016 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus 
on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2016 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 
1.1.2017.  
 
SUL lähettää 31.12.2016 mennessä piireille luettelon hyväksymistään ja hylkäämistään seurasiirroista.  
SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle sen anomuksesta kasvattajarahan  
(680 euroa) huhtikuussa 2017 pidettävän anomuskäsittelyn jälkeen.  
 
Selvennys edustussääntöihin 
Urheilijoiden luokittelua koskevassa ohjeistossa todetaan, että 17-sarjaan kuuluvat kaikki ne urheilijat, jotka kyseisen 
kalenterivuoden aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Näin ollen 17-sarja katsotaan ikäsarjan alapäästä 
avoimeksi, joten myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan luokittelussa  
17-sarjalaisiksi. Tämä tulee huomioida seurasiirroissa. 

 
Vapaa seurasiirto-oikeus 
 
Urheilija, joka ei vuonna 2016 saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista ja 
kalenterivuoden 2017 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, 
jonka nimissä hän osallistuu ensimmäiseen viralliseen kilpailuunsa, johon hän on velvollinen hankkimaan 
lisenssin, vuonna 2017. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita SUL:oon 
eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on informoitava tapahtuneesta seurasiirrosta. 
 
Pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jolla on edellä olevan mukainen vapaa seurasiirto-oikeus, 
edustaa kuluvalla kilpailukaudella (2017) SUL:n jäsenseuraa, jonka nimissä hän kilpailee ensimmäisen 
kerran virallisessa Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailussa (johon hän on velvollinen hankkimaan 
lisenssin).  
 



 
 
 

 
 
 

KASVATTAJARAHA  
 
Mitä vanha seura tekee? 
Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää kasvattajarahaa koskevat vaatimukset (kts. SUL:n edustussäännöt 
*), vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 680 euron suuruisen kasvattajarahan kolmen kuukauden 
kuluessa urheilijan seurasiirron voimaan tulemisesta.  
 
Kasvattajaseura on seura, jota edustaessaan urheilija on ensimmäisen kerran saavuttanut 
henkilökohtaisessa lajissa: 

 M/N-sarjoissa vähintään   7 pisteen 

 M/N 22/19-sarjoissa vähintään  5 pisteen tai 

 M/N 17-sarjojen vähintään  3 pisteen arvoisen tuloksen. 
Tulos on tullut tehdä kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, kuitenkin aikaisintaan sinä vuonna, 
jona urheilija täytti/täyttää 14 vuotta.   
 
Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta toiseen 
seuraan. Kasvattajarahan hakemisaika on 1.12.2016 – 31.3.2017 
 
 
 
 

ULKOMAALAISEN URHEILIJAN SM-OIKEUDET 
 (2003 ja aiemmin syntyneet)  
 
Ulkomaalainen urheilija voi saada oikeuden osallistua SM-kilpailuihin, jos hän on asunut pysyvästi 
Suomessa ennen 1.1.2016. 
 
Mitä ulkomaalaisen urheilijan seuran tulee tehdä SM-kilpailuoikeuksien saamiseksi? 
Halutessaan jatkossa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin on Suomessa pysyvästi asuvan 
ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2016 klo 24 mennessä: 

 toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus, josta ilmenee seura, jota hän aikoo edustaa; 

 toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys perusteista, joiden nojalla Suomessa asumista 
voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä (lue huolellisesti tämän ohjeen lopussa oleva  
SUL:n edustussääntöjen ulkomaan kansalaisia koskeva ote);  

 maksettava SM-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 480 euroa Suomen Urheiluliiton  
pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15, mikäli on Suomessa asumisensa aikana saavuttanut tätä  
edellyttävän tuloksen. 

 liitettävä hakemukseen pysyvää asumista koskeva kotipaikkatodistus. Maistraatin antamasta 
kotipaikkatodistuksesta tulee ilmetä pysyvän asumisen alkamisajankohta sekä mahdolliset 
asuinpaikkojen muutokset osoitteineen ja asumisaikoineen. Tälle hakukierrokselle osallistuminen 
edellyttää, että pysyvä asuminen Suomessa on alkanut 1.1.2016 tai sitä aikaisemmin.  

 
Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, ja jos asumista koskeva selvitys täyttää edustussääntöjen 
tarkoittamat edellytykset, SUL:n järjestövaliokunta myöntää SM -kilpailuoikeudet astumaan voimaan 
1.1.2017. 
 
 
 



 
 
 

Hakemuksen liitteenä tulee olla urheilijan, joka on saavuttanut Suomessa asumisensa aikana ulkoradoilla 
vähintään: 

 M/N-sarjoissa vähintään   5 pisteen 

 M/N 22/19-sarjoissa vähintään  3 pisteen tai  

 M/N 17-sarjojen vähintään  2 pisteen arvoisen tuloksen  
 osalta myös tosite rekisteröintimaksun suorittamisesta. 
 
Jos urheilija tekee ilmoitukseen rekisteröintimaksun edellyttävästä seurasiirrosta ja vastaanottava seura on 
samanaikaisesti hakemassa hänelle SM-kilpailuoikeuksia, kohtuullistetaan seuran osalle tulevaa 
kokonaismaksua perimällä SM-edustusoikeuksista vain puolet. 
 
Huom!   Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asumisensa 
aikana saavuttanut miesten/naisten tai mies/naisjuniorien 22-19-17 -sarjoissa henkilökohtaisessa lajissa 
vähintään edellä mainittua tulosta. Hakemus SM -lupaa varten on kuitenkin aina jätettävä! 
 
Niin kauan, kun ulkomaalainen Suomessa asuva ja SUL:n alaisessa seurassa urheileva nuori kuuluu 
13-sarjaan tai on sitä nuorempi, hän ei tarvitse lupaa osallistua SM-kilpailuihin, vaan hän voi vapaasti 
edustaa seuraansa SM-viestien 15-sarjassa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti. 
 
Ulkomaan kansalaisen saama SM-kilpailujen osallistumislupaa on voimassa niin kauan, kun pysyvä 
asuminen Suomessa jatkuu. 
 
 
 

EDUSTUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN KESKEN KALENTERIVUOTTA 
 (ns. ”kesken kauden” -seurasiirto) 
 
Kuluvana kalenterivuonna enintään 13-vuotta täyttävä urheilija voi kerran kalenterivuoden seitsemän 
ensimmäisen kuukauden aikana vaihtaa seuraa jättämällä Suomen Urheiluliitolle seurasiirtoilmoituksen. 
Ilmoituksessa on oltava urheilijan henkilökohtainen tai hänen huoltajansa allekirjoitus sekä uuden seuran 
edustajan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä todiste seurasiirtoasian tiedoksiannosta vanhalle seuralle.  
 
Seurasiirto tulee voimaan kahden viikon kirjaamisajan jälkeen siitä, kun seurasiirtoilmoitus on saapunut 
Suomen Urheiluliittoon. 
 
 
Lomakkeet:  
Seurasiirtoilmoitus vuodelle 2017  
Ulkomaalaisen urheilijan SM-kilpailuoikeudet  
Kasvattajarahahakemus 2017 sähköisesti 1.12.2016 -31.3.2017: yleisurheilurekisteri.fi 
Palvelutunnus; 2017KASVATTAJARAHA 
 
 


