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TAUSTAA 
Koripalloliitto perusti elokuussa 2019 Lasten urheilu -työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida alle 12-vuotiaiden koripallon ottelusääntöjä ja sarjajärjestelmää sekä 

tehdä esitys muutostarpeesta näissä. Työryhmän perustamisen taustalla on Punaportin Bluesin tekemä ponsi minikoripallon sääntöjen päivittämisestä. Työryhmän 

jäseninä ovat Aki Karjalainen, Juha Oikarinen, Jyri Haikonen, Timo Nieminen, Timo Virolainen ja Tristan Fay. 

Tämän dokumentin tarkoituksena on saada koripalloliiton eri toimielimiltä, toimijoilta ja seuroilta kommentteja tästä muutostarpeesta sekä esitettyjen muutosten 

toteuttamiskelpoisuudesta. Haluamme korostaa, että tässä esitetty versio on luonnos, joka kaipaa tuekseen lukijan kokemuksen ja pohdinnan nostamia kysymyksiä, 

kommentteja ja kehitysehdotuksia.  

 

TAVOITTEET 
Tämän prosessin tavoitteena on yhteisenä ponnistuksena kehittää Koripalloliiton alle 12 vuotiaiden kilpailutoimintaa seuraavat tavoitteet huomioiden:  

1. harrastajamäärien kasvu alueellinen toimintaympäristö huomioiden 
o enemmän aloittajia, vähemmän lopettajia 

o koripalloharrastuksen aloittaminen ja jatkaminen helpoksi 

o mahdollisuus toimintaympäristön vaatimusten mukaiseen joustoon 

 

2. lasten liikunnan laatutekijät ja nuoren koripalloilijan valmiuksien kehittäminen 
o kilpailutoiminta on linjassa lasten liikunnan laatutekijöiden kanssa 

o nopeaa ja innostavaa, yhteistyöhön kannustavaa joukkuepeliä 

o nopeaa reagointia ja päätöksentekoa kehittävää joukkuepeliä 

o onnistumisia ja aktiivista osallistumista edistävää joukkuepeliä 

 

3. lapsiperheen arjen tukeminen ja kasvatuksellisten arvojen näkyminen 
o resurssitehokkuus 

o ennakoitavuus 

o yhdessäolo ja yhteisöllisyys 

o urheilijaksi kasvaminen 

 

 

  



Esitys muutoksista alle 12-vuotiaiden kilpatoimintaan – luonnos kommentointia varten 
 

Ehdotus toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. Nykymuotoisen aluesarjan ottelusääntöihin muutoksia, joiden tavoitteena on  

o helpottaa ja nopeuttaa peliä 

o luoda edellytyksiä aktiiviseen osallistumiseen 

o lisätä sopivien haasteiden ja 

onnistumisten määrää 

 

2. Aluesarjatoiminnan täydentäminen 

”Pelipäivä” toiminnalla (pilotti).  

o Pelipäivä on valmis konsepti, 

jossa mahdollistuu lasten urheilun 

laatutekijöiden toteutuminen.  

o Pelipäiviä järjestetään U7-U12 ikäisille 

o 3-5 pelipäivää per alue per ikäluokka, alueet/halukkaat seurat päättävät/järjestävät 

o Aluesarjoja täydennetään eritasoisilla pelipäivillä (aloittelijat & pidempään pelanneet) 

 

3. Lasten koripallon hyvät käytännöt -julkaisu (vasta työn alla, ei vielä tarkempaa sisältöä tässä dokumentissa) 

o lasten liikunnan laatutekijät 

o lasten ohjauksen periaatteet 

o vaikuttava valmennus 

o liikunnallisuuden edistäminen  



1. Muutokset U12 ottelusääntöihin – luonnos  

  

Nykymuotoinen aluesarja – lasten säännöin 
SÄÄNTÖ/ 
IKÄLUOKKA 

U7 – ESKARIT  U8 – SUPERMIKROT U9 – MIKROT U10 – MIKROT U11 – MINIT U12 – MINIT 

pelipallo* 4 4 4 tai 5 4 tai 5 5 5 

korin korkeus* jos mahdollista <260cm (190-260 cm) 
jos mahdollista <260cm 

(190-260 cm) 
260 cm 260 cm 260 cm 260 tai 305 cm 

pelaajamäärä*, # 3vs3 tai 4vs4 3vs3 tai 4vs4 3vs3 tai 4vs4 3vs3 tai 4vs4 4vs4 4vs4 tai 5vs5 

kentän koko 
3vs3 (Pituus 10-16m, Leveys 8-12m)  
4vs4 (Pituus 14-22m, Leveys 12-15m) 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… 
4vs4 (P14-22m, L 
12-15m) 

4vs4 (P14-22m, L 12-15m) 
5vs5 (P22-28m, L14-15m) 

suositus 
pelaajamäärä/ottelu 

6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 8 pelaajaa 8-10 pelaajaa 

suositus 
minimipeliajasta 

puolet  puolet  puolet  puolet  puolet  puolet  

suositusottelumäärä 
- Pelaajalle 20-40 ottelua kauden aikana  
- Pyri järjestämään keskimäärin 1-2 vapaata viikonloppua 
kuukaudessa 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… 

- Pelaajalle 30-50 ottelua 
kauden aikana 
- Pyri järjestämään 
keskimäärin 1-2 vapaata 
viikonloppu kuukaudessa 

Sama… 

- Sama… 
+ Pyri järjestämään 
keskimäärin 3-4 
harjoitusta  yhtä 
ottelua/pelipäivää kohti 

edustusoikeus Tytöt voivat pelata poikien sarjassa 
Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… Sama… Sama… 

tuomarointi 
Ei tuomaria, vaan yksi pelinohjaaja (saa olla myös 1 
opetteleva ohjaaja mukana) --> pelaavien joukkueiden 
valmentajat voivat toimia pelinohjaajina? 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… 

Ei pelinohjaajaa vaan yksi 
tuomari (saa olla myös 1 
aloitteleva tuomari 
mukana) 

Sama… Kaksi erotuomaria 

pelin nopeuttaminen 
/ yksinkertaistaminen 

- Palloa ei käytetä tuomarilla rikkeen jälkeen, 
- Ei palautussääntöä 
- Vapaaheitot realistisen läheltä ja saa hypätä viivan yli 
- Sekuntisäännöistä vain ohjeellinen 24s sääntö voimassa 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla, mutta 
- Sekuntisäännöistä, 3s ja 
5s säännöt mukaan 
 

Sama kuin 
nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla, mutta 
- Palautussääntö mukaan 
- 8s sääntö mukaan 
 

Sama… Sama… 

3 p viiva 3 sekunnin alue 
Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… 
Espanjalainen laatikko^ 
(5,8m vapaaheittoviiva) 

Sama… Sama… 

pelaajavartionti 

suositellaan pelaajavartiointia, mutta 
- opetetaan pelaajat etsimään itse puolustettava 
- ei käytetä peliaikaa pelaajien jakamiseen 
- valmentajien ohjeistus kentälle muutakin kuin pelaajien 
löytämistä 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… Sama… Sama… 



Muutosten tavoitteena on tehdä pelistä helpompaa ja nopeampaa, luoda edellytyksiä aktiiviseen osallistumiseen sekä lisätä onnistumisten määrää! 

* Merkityt säännöt voidaan paikallisesti sopia (korin korkeus, pallon koko, pelaajamäärä). Jos valmentajien kesken ei löydy yhteisymmärrystä, mennään 

ensimmäisenä luetellun, ensisijaisen tavan mukaan.  

# Pelaajamäärän sopimisessa sovelletaan kentän koon lisäksi pelaajien tasoa. Sarjaan ilmoittauduttaessa ilmoita kotiotteluiden pelaajamäärä (3-3/4-4/5-5). 

^ Espanjalainen laatikko on Espanjassa käytössä oleva minikoripallon 3p alue, jossa vapaaheittoviivaa jatketaan 1,1m molempiin suuntiin. Kuva alla 

 

  



2. Pelipäivätoiminta, luonnos 
 

Tavoitteena on täydentää aluesarjatoimintaa lasten urheilun laatutekijät mahdollistavalla turnausmuotoisella toiminnalla 

• Pelipäivä on Pikkusudet rieha -tyyppinen tapahtuma, johon ilmoittaudutaan erikseen 

• Alueet/seurat järjestävät Pelipäivä -turnauksia U7-U12 ikäluokille 

• 3-5 pelipäivää per alue per ikäluokka 

o Aluesarjoja täydennetään eritasoisilla pelipäivillä (aloittelijat & pidempään pelanneet) 

o Pelipäiviin voi ilmoittautua yli aluerajojen 

• Tavoitteena on tehdä isoja tapahtumia 

• Yksittäiselle joukkueelle tapahtuma kestää maksimissaan 3 tuntia, jonka aikana pelataan 3-4 peliä. 

• Yksittäisen pelin peliaika on aluesarjaan verrattuna lyhyempi. 

• Seura voi ilmoittaa useamman joukkueen samaan turnaukseen 

• Pelipäivä -turnauksissa käytetään tähtiluokitusta (*aloittelijat, **yli vuoden kokemus, ***yli 2 vuoden kokemus), samassa turnauksessa voi olla eri tasoisia 

lohkoja. 

• Tapahtumat ovat joustavia ja valmentajien osaamiseen ja harkintaan luotetaan. Joukkueessa voi olla yli-ikäisiä, eri sukupuolta ja eri tasoisia pelaajia. Kunhan 

toiminnan tavoite toteutuu (hyvät ja onnistuneet kokemukset kaikille) 

• Turnauksissa on tyttöjen sarja ja sekasarja (poikien sarjaan voi tytöt osallistua sekajoukkueella tai tyttöjen joukkueella) 

 

 

Pelipäivä toiminnan organisointi 

• Liitto organisoi, mutta seurat järjestävät 

• Syksyn turnausten määrä, pitäjät ja viikonloput sovitaan elokuun loppuun mennessä. 

• Kevään turnausten määrä, pitäjät ja viikonloput sovitaan joulukuun loppuun mennessä. 

• Tavoitteena on, että pelipäiviä on tarjolla joka ikäluokassa syyskuusta toukokuun alkuun. 

• Mukana olevat seurat ilmoittavat päivämäärän yhteydessä tapahtuman vastuuhenkilön, joka vastaa tapahtuman järjestelyistä.  

• Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen tapahtumaa.  

• Turnauksen järjestäjä saa poiketa sääntösuosituksista, jos siitä on ilmoitettu etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. 

 



Pelipäivätoiminnan ottelusäännöt – luonnos  

 

 

Pelipäivä 
SÄÄNTÖ/ 
IKÄLUOKKA 

U7 – ESKARIT  U8 – SUPERMIKROT U9 – MIKROT U10 – MIKROT U11 – MINIT U12 – MINIT 

pelipallo* 4 4 4/5 4/5 5 5 

korin korkeus* jos mahdollista <260cm (190-260 cm) 
jos mahdollista <260cm 

(190-260 cm) 
260 cm 260 cm 260 cm 260 / 305 cm 

pelaajamäärä*, # 3vs3 / 4vs4 3vs3 / 4vs4 3vs3 / 4vs4 3vs3 / 4vs4 4vs4 4vs4 / 5vs5 

kentän koko 
3vs3 (Pituus 10-16m, Leveys 8-12m)  
4vs4 (Pituus 14-22m, Leveys 12-15m) 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… 
4vs4 (P14-22m, L 
12-15m) 

4vs4 (P14-22m, L 12-15m) 
5vs5 (P22-28m, L14-15m) 

suositus 
pelaajamäärä/ottelu 

6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 6-8 pelaajaa 8 pelaajaa 8-10 pelaajaa 

suositus 
minimipeliajasta 

puolet  puolet  puolet  puolet  puolet  puolet  

peliaika 1 x 20 min (viimeinen 2. min tehokasta) 
Sama kuin nuoremmalla 

ikäluokalla 
Sama… Sama… Sama… Sama… 

otteluita pelipäivän 
aikana 

3-4 kpl 
Sama kuin nuoremmalla 

ikäluokalla 
Sama… Sama… Sama… Sama… 

suositeltu peliaika / 
pelaaja pelipäivän 
aikana 

30-40 min 
Sama kuin nuoremmalla 

ikäluokalla 
Sama… Sama… Sama… Sama… 

vaihtaminen/ aikalisä 
Ohjatut vaihdot suoran peliajan aikana.  
Yksi aikalisä, jolla pallon voi halutessaan tuoda 
etukentälle. 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… Sama… Sama… 

tuomarointi 
yksi pelinohjaaja (saa olla myös 1 opetteleva ohjaaja 
mukana)  

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama…  Sama… Sama… 

pelin nopeuttaminen 
/ yksinkertaistaminen 

- Palloa ei käytetä tuomarilla rikkeen jälkeen, 
- Ei palautussääntöä 
- Vapaaheitot realistisen läheltä ja saa hypätä viivan yli 
- Sekuntisäännöistä vain ohjeellinen 24s sääntö voimassa 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla, mutta 
- Sekuntisäännöistä, 3s ja 
5s säännöt mukaan 
 

Sama kuin 
nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla, mutta 
- Palautussääntö mukaan 
- 8s sääntö mukaan 
 

Sama… Sama… 

3 p viiva 3 sekunnin alue 
Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… 
Espanjalainen laatikko^ 
(5,8m vapaaheittoviiva) 

Sama… Sama… 

pelaajavartionti suositellaan pelaajavartiointia 
Sama kuin nuoremmalla 
ikäluokalla 

Sama… Sama… Sama… Sama… 



 

Pelipäivätoiminnan hyödyt 
Pelipäivätoiminta on tiivis päivä, jonka aikana pelataan useampi peli. Siinä yhdistyy uusien sääntöjen hyödyt sekä suoran ajan / katkojen minimoimisen hyödyt. 

Tapahtumaan käytetystä ajasta mahdollisimman suuri osa on itse pelaamista.  

 

Miten Pelipäivä eroaa nykyisestä aluesarjasta pelaajan / valmentajan näkökulmasta? 

Mikrot (U7-U10) 

  Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä 

Pelaajia 14 8 12 7 10 6 8 5 7 4 

pelimuoto 5 vs 5 3 vs 3 5 vs 5 3 vs 3 5 vs 5 3 vs 3 5 vs 5 3 vs 3 5 vs 5 3 vs 3 

peliaika 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 
peliaika / pelaaja 11min 25s 7min 30s 13min 22s 8min 34s 16min 10min 20min 12min 22min 52s 15min 

Ottelun 
kokonaiskesto n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min 

Pallokosketusten 
osuus/pelaaja 20 % 33 % 20 % 33 % 20 % 33 % 20 % 33 % 20 % 33 % 

Minit (U11-U12) 

  Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä Aluesarja Pelipäivä 
Pelaajia 14 10 12 8 10 7 8 6 7 5 

pelimuoto 5 vs 5 4 vs 4 5 vs 5 4 vs 4 5 vs 5 4 vs 4 5 vs 5 4 vs 4 5 vs 5 4 vs 4 

peliaika 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 4x8min 20min 

peliaika / pelaaja 11min 25s 8min 13min 22s 10min 16min 11min 25s 20min 
13min 
22s 22min 52s 16min 

Ottelun 
kokonaiskesto n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min n. 60-80min 30min 
Pallokosketusten 
osuus/pelaaja 20 % 25 % 20 % 25 % 20 % 25 % 20 % 25 % 20 % 25 % 

 

  



Pelipäivätoiminnan organisoiminen - esimerkkikaaviot 
 

Pelipäivä (4-12 joukkueen turnaus) 
 

Joukkuemäärä – 4 joukkuetta / kenttä 

Peliaika – 1 x 20 min (viimeinen 2 min tehokasta) 

Pelejä / joukkue – 3 kpl 

Peliaikaa / joukkue – 60 min 

Tapahtuman kokonaiskesto / joukkue – 2h – 3h 

Suositus peliaika / pelaaja – puolet  

 

 

 

 

 

 

 

Pelipäivä (6 joukkueen turnaus) 

 

Joukkuemäärä – 6 joukkuetta / 2 kenttää 

Peliaika – 1 x 20 min (viimeinen 2 min tehokasta) 

Pelejä / joukkue – 4 kpl 

Peliaikaa / joukkue – 80 min 

Tapahtuman kokonaiskesto / joukkue – 2h – 3h 

Suositus peliaika / pelaaja – puolet  

 

 

 

 

 

 

  

Kierros Klo Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 3

1 10:00 A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2

2 10:30 A3 - A4 B3 - B4 C3 - C4

3 11:00 A3- A1 B3- B1 C3- C1

4 11:30 A2 - A4 B2 - B4 C2 - C4

5 12:00 A4 - A1 B4 - B1 C4 - C1

6 12:30 A2 - A3 B2 - B3 C2 - C3

Kierros Klo Kenttä 1 Kenttä 2

1 10:00 A1 - A2 B1 - B2

2 10:30 A3 - A1 B3 - B1

3 11:00 A2 - A3 B2 - B3

4 11:30 A1 - B1 A3 - B3

5 12:00 B2 - A2 A1 - B3

6 12:30 A2 - B1 A3 - B2



Prosessin jatko 
 

Tämä luonnos menee lausuntokierrokselle, koripalloliiton jäsenseuroille, aluehallituksiin sekä liiton henkilöstölle. Luonnoksen liitteisiin kuuluu KIHU:n tekemä Lasten 

liikkuminen Suomessa katsaus sekä lyhyt katsaus välineiden koon vaikutuksista. Pyydämme kaikkia vastaamaan basket.fi sivustolle avattavaan kyselyyn 13.3.2020 

mennessä.   

Teidän kanssanne käytyjen keskustelujen ja saatujen vastausten perusteella Lasten urheilu -työryhmä tekee päivitetyn ja tarkennetun version tästä luonnoksesta. 

Päivitetty versio luovutetaan 25.3.2020 mennessä Koripalloliiton hallitukselle. 
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