
 |  
JALKAPALLON ALUEELLINEN KILPAILUTOIMINTA POHJOINEN  2023- ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
Alueellisen jalkapallon kilpailutoiminnan erillismääräykset – poikkeavuudet Palloliiton jalkapallon 
kilpailutoimintaan liittyvistä säännöistä ja määräyksistä tai jalkapallon säännöistä. 
 
1. NUOREN PELAAJAN PELIOIKEUS 
Pohjoisen alueen nuorten sarjoissa Ykkösestä alaspäin, kilpailumääräysten 14 § 3. momentissa mainitut 
takarajarajoitukset (kevät 31.5. ja syksy 2.9.) eivät ole voimassa. Alemman sarjatason ottelussa voi 
kulloinkin pelata kuitenkin yhteensä enintään neljä ylempien sarjatasojen viimeisissä virallisissa otteluissa 
pelannutta pelaajaa. 
 
P17 tai T18 Ykkösen nousukarsintaan osallistuva joukkue ei saa kuitenkaan käyttää karsinta otteluissa niitä 
pelaajia, jotka ovat pelanneet ylemmällä sarjatasolla 31.5. (kevät) tai 2.9. (syksy) jälkeen. 
 
11-vuotiaiden ja sitä nuorempien ikäluokissa pelaaja voi pelata tarvittaessa useammassa oman seuran 
saman ikäluokan saman sarjatason joukkueessa, mikäli sillä saadaan varmistettua seuran kaikkien 
joukkueiden osallistuminen ottelutapahtumaan. Samassa turnauksessa ei voi kuitenkaan pelata kuin 
yhdessä joukkueessa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan 
joukkueeseen enintään neljä kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa. 
 

 
2.  TYTTÖJOUKKUE VUOTTA NUOREMPIEN POIKIEN SARJASSA 
11 v 11-poikien sarjoihin osallistuvat tyttöjoukkueen pelaajat voivat olla vuotta vanhempia kuin sarjan 
ikäluokka. Muissa sarjoissa tyttöjoukkueet osallistuvat oman ikäluokkansa poikien sarjaan. 11 v 11-poikien 
sarjoissa pelaavissa tyttöjoukkueissa on voimassa yli-ikäisyyssääntöön poikkeus, jonka mukaan yli-ikäinen-
pelaaja voi olla kahta vuotta vanhempi kuin sarjan määrittelemä ikä. Muissa sarjoissa on voimassa normaali 
yli-ikäisyyssääntö.  
 
Alueellinen poikkeus: Määräys on voimassa myös 8 v 8 sarjoissa.  
 
 
3. YLI-IKÄISYYS JA KAKSOISEDUSTUSSÄÄNNÖT 
Pohjoisen alueen nuorten sarjoissa noudatetaan valtakunnallisia yli-ikäisyys ja kaksoisedustus sääntöjä, 
joihin on tehty Pohjoisen alueen osalta alla oleva poikkeus: 
Pelaajan siirtyessä kuluvalla kaudella pelaamaan toiseen seuraan valtakunnallista nuorten sarjaa pelaajan 
oman ikäluokan mukaiseen joukkueeseen (P20, P17 tai T18 SM ja Ykkönen), tulee pelaajan siirtää 
edustusoikeutensa ko. uuteen seuraan. Hän voi kaksoisedustuksella pelata pohjoisen alueen sarjassa 
alkuperäisen seuransa aikuisten joukkueessa (Nelonen tai alempi sarjataso). Mikäli pelaaja pelaa uuden 
seuran aikuisten joukkueessa, niin kaksoisedustus alkuperäisen seuran aikuisten joukkueeseen perutaan. 
 
Mikäli poikkeuslupa-anomus on hylätty, niin on mahdollista perustelluista syistä anoa tähän päätökseen 
muutosta seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pohjoisen alueen kilpailu- ja 
erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä. 

 

4. YHTEISJOUKKUEMÄÄRÄYKSET 

Pohjoisen alueen nuorten sarjoissa noudatetaan valtakunnallisia yhteisjoukkuemääräyksiä, joihin on tehty 

Pohjoisen alueen osalta alla olevat poikkeukset. 
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Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevien sopimuksien määrää ei ole rajattu Pohjoisen 
alueen sarjoissa joukkueen osallistuessa Kakkoseen tai sitä alemmalle sarjatasolle. 
Yhteisjoukkuesopimus voidaan hyväksyä Pohjoisen alueen P11/T11 tai sitä nuoremman ikäluokan 
sarjatoimintaan ja kyseisestä sopimuksesta peritään rekisteröintimaksu. 
 
5. PELAAJAMÄÄRÄT JA VAIHTOPELAAJAT 
Nuorten eri ikäluokissa ja aikuisten eri sarjatasoilla käytössä olevat määräykset löytyvät alla olevista 
erillisistä pelisääntötaulukoista. 
 
Eri pelitapojen minimipelaajamäärät, joilla ottelun saa aloittaa: 
11v11 ottelun saa aloittaa 7 pelaajalla 
8v8 ottelun saa aloittaa 6 pelaajalla 
5v5 ottelun saa aloittaa 4 pelaajalla 
Jos pelaajien lukumäärä syystä tai toisesta vähenee alle minimipelaajamäärän, jolla ottelun saa aloittaa, ei 
ottelua voida enää jatkaa. 
 

6. KOTIJOUKKUE  

Ottelun kotijoukkueen tulee huolehtia ja varmistaa viimeistään 3 vuorokautta ennen ottelua, että ottelulle 

on aseteltu erotuomari(t). Kotijoukkue vastaa myös ottelussa käytettävistä palloista sekä huolehtii, että 

ottelussa käytettävät maalit ovat sääntöjen mukaiset. 

Kotijoukkueen on viim. 7 vrk ennen ottelua täytettävä otteluilmoitus Tasossa. 

Kilpailunjärjestäjä voi antaa sarjakohtaisia erillisohjeita liittyen ottelun tai turnauksen järjestämiseen tai 
otteluiden asetteluun. 
 
 
7. VAROITUSSAKKO 
Jos joukkue saa yhdessä ottelussa yhteensä keltaisia kortteja (ns. suora punainen lasketaan kahdeksi) viisi 
(5) tai enemmän, määrätään joukkueelle 85 € sanktiomaksu ensimmäisestä ja 170 € seuraavista kerroista. 
 
 
8. SARJANOUSUT JA KARSINTAOTTELUT 
Aikuisten sarjoissa sarjanoususta voi kieltäytyä kahden viikon kuluessa sarjan päättymisestä silloin, kun 
sarjan päätyttyä ei pelata nousukarsintaa. Myöhemmin tapahtuva kieltäytyminen johtaa joukkueen 
putoamiseen alimmalle sarjatasolle.  
Nuorten sarjoissa sarjanoususta voi kieltäytyä kevätkierroksella seuraavana päivänä sarjan päättymisestä. 
Nousukarsinnasta (aikuiset ja nuoret) on kieltäydyttävä seuraavana päivänä sarjan päättymisestä. Joukkue, 
joka osallistuu karsintavaiheeseen ja luovuttaa karsintaottelun tai ei ota karsinnassa saavuttamaansa 
paikkaa vastaan, pudotetaan alimmalle sarjatasolle. Poikkeuksena ainoastaan tilanne, jossa saman seuran 
joukkue pelaa saman ikäluokan ylemmällä sarjatasolla, eikä sen sarjataso ole selvillä karsinnan alkaessa, 
niin joukkue saa osallistua karsintaan ja luopua saavuttamastaan paikasta ilman edellä mainittuja 
sanktioita. Kun karsintaottelu on määrätty esim. lohkovoittajien välille ja toinen lohkovoittaja kieltäytyy 
ottelusta, niin sen tilalle ei täydennetä lohkokakkosta. Silloin karsintaottelun toinen osapuoli jatkaa suoraan 
kyseisestä otteluparista. 
 
Noususta kieltäytynyt joukkue ei ole mukana täydennysmenettelyssä. 
 



 |  
9. OTTELUSIIRROT 
Otteluohjelmat vahvistetaan kilpailunjärjestäjän etukäteen ilmoittaman aikataulun mukaisesti ja 
otteluohjelman vahvistamisen jälkeen ottelusiirrot muuttuvat maksullisiksi. 
Mikäli ottelu joudutaan voittamattomien esteiden vuoksi siirtämään, on siirtoon saatava aina 
kilpailunjärjestäjän lupa. Lupaa on anottava sähköpostitse kilpailunjärjestäjältä. Ennen kuin ottelusiirtoa 
anotaan, tulee joukkueiden sopia ottelulle uusi pelipäivä, varmistaa kenttävaraus. Mikäli ottelun uuteen 
pelipäivään on alle 7 vuorokautta, niin joukkueiden tulee varmistaa otteluun myös erotuomari(t). 
Siirrettävät ottelut tulee ehdottomasti pelata ennen sarjan otteluohjelmaan merkittyä viimeistä pelipäivää. 
Jos ottelu jää pelaamatta esim. olosuhteiden takia, kilpailunjärjestäjä voi määrätä uuden pelipäivän 
kilpailumääräysten mukaisesti. 
 
Kotijoukkueen vastuu poikkeuksellisissa tilanteissa: 
Kotijoukkueella, joka on ottelutapahtuman järjestäjä, on vastuu informoida riittävän ajoissa vastustajaa ja 
erotuomareita sekä mahdollista tarkkailijaa esim. sääolosuhteiden takia pelikelvottomasta kentästä. 
Kotijoukkueen tulee ensin neuvotella ottelun pelaamisesta tai siirtämisestä vastustajan kanssa. Mikäli 
erotuomari joutuu tulemaan ottelupaikalle toteamaan kentän pelikelvottomaksi tai kotijoukkue ilmoittaa 
asiasta liian myöhään, tulee kotijoukkueelle maksettavaksi erotuomarin matkakulut. 
 

10. SARJATÄYDENNYKSET AIKUISTEN SARJOISSA 
Jos sarjanousija kieltäytyy noususta ilmoitettuun määräpäivään mennessä, paikkaa voidaan tarjota 
seuraavassa järjestyksessä, mikäli joukkueita sarjassa on vähemmän kuin 10: 

1. paras ei nousija 
2. paras putoaja 
3. toiseksi paras ei nousija 
4. toiseksi paras putoaja 
 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/jalkapallon-erillismaksut-2021#ottelusiirrot

