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UEFA-seuralisenssi- ja kansalliset seuralisenssijärjestelmät ovat olennainen osa 
suomalaisen seurajalkapallon laadun kehittämistä. Tavoitteena on tehokkaasti johdettu 
lisenssijärjestelmä, jossa kaikki olennainen tieto kerätään ajallaan, ja seurat ovat jatkuvasti 
tietoisia järjestelmän vaatimuksista. Kerättävää tietoa on myös soveltuvin osin pyrittävä 
jalostamaan seurojen käyttöön. Lisenssijärjestelmässä noudatetaan kansallisen 
lainsäädännön lisäksi FIFA:n, UEFA:n ja Suomen Palloliiton sääntöjä ja määräyksiä sekä 
järjestelmälle erikseen asetettuja eettisiä periaatteita. 
 
Liigahallitus ja Suomen Palloliiton liittohallitus ovat hyväksyneet suunnitelman UEFA-
seuralisenssi-/liigalisenssijärjestelmän toteuttamiseksi vuodesta 2004 alkaen. UEFA-
seuralisenssin/liigalisenssin saaneet seurat ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen 
Jalkapalloliigaan sekä UEFA:n seurajoukkuekilpailuihin. 
 
Seuralisenssijärjestelmä on nimenomaan laatu- ja lupajärjestelmä, jonka tavoitteena on 
mm.: 

• edistää ja parantaa suomalaisen ja eurooppalaisen jalkapallon urheilullista tasoa 

• edelleen kehittää seuralisenssijärjestelmää ja vahvistaa seurojen taloudellista asemaa 
mm. talouden valvontamekanismin (ns.Financial Fair Play) avulla 

• avustaa seuroja seuralisenssijärjestelmän ja talouden valvontamekanismin 
vaatimusten toteuttamisessa 

• huolehtia nuorista pelaajista varmistamalla mahdollisimman hyvätasoinen nuorten 
pelaajien valmennus 

• varmistaa, että seurojen käyttämät stadionit ovat turvallisia, ja että ne täyttävät 
katsojien, pelaajien ja erotuomareiden tarpeet 

• varmistaa, että seurat saavat ajoissa lisenssivaatimukset sekä niitä koskevat 
määräykset 

 
Seuroille lähetetään asiakirjat, joista ilmenee lisenssin saamiseksi vaadittavat kriteerit. 
Nämä kriteerit löytyvät myöskin Suomen Palloliiton internet-sivuilta osoitteesta 
www.palloliitto.fi. Seurojen palaute otetaan huomioon järjestelmän kehittämisessä. 
 
UEFA:n aloitteesta kaikki sen 55 jäsenliittoa toteuttavat samanlaisen seuralisenssi-
järjestelmän. Suomen Palloliiton seuralisenssijärjestelmä täyttää UEFA:n seuralisenssi-
käsikirjassaan määrittelemät minimivaatimukset – tavoitteena on, että kaikki UEFA:n 
seurajoukkuekilpailuihin osallistuvat seurat toimivat samojen yhteisten minimistandardien 
mukaisesti.  
 
Lisenssivaatimukset jakautuvat seuraaviin viiteen kategoriaan: 

• Olosuhteisiin ja turvallisuuteen liittyvät minimivaatimukset 

• Urheilulliset vaatimukset 

• Henkilöstöön ja hallintoon liittyvät vaatimukset 

• Oikeudelliset vaatimukset 

• Taloudelliset vaatimukset 
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Lisäksi Suomen Palloliitto sitoutuu noudattamaan vuosittain arvioitavia lisenssistandardin 
määräyksiä. Ko. arvioinnin suorittaa itsenäinen, ulkopuolinen taho. Uskomme, että tämä 
laatujärjestelmä luo vakaan pohjan jatkuvasti kehittyvälle jalkapallotoiminnalle ja 
lisenssijärjestelmälle. 
 
Tiedotamme lisenssijärjestelmän toteutumisesta säännöllisesti. Lisäksi varmistamme, että 
Suomen Palloliiton lisenssiyksikön henkilökunta on asiantuntevaa ja tehtäviinsä koulutettua, 
jotta järjestelmä toimii moitteettomasti ja sujuvasti. 
 
Suomalainen jalkapalloväki voi yhdessä jatkaa tämän UEFA:n ohjaaman järjestelmän 
käyttämistä seurojen hyvinvoinnin takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. 
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