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PELAAJAMÄÄRÄT JA VAIHTOPELAAJAT 
Lasten ja 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 seitsemällä (7) pelaajalla 
− 8v8 ottelun saa aloittaa kuudella (6) pelaajalla 
− 5v5 ottelun saa aloittaa (4) pelaajalla 
− jos ottelun kuluessa pelaajien lukumäärä syystä tai toisesta vähenee alle em. minimipelaajamäärän, 

ei ottelua voida enää jatkaa ja se on keskeytettävä.  

Sarjojen ottelujen pöytäkirjaan merkittävien pelaajien suositus- ja enimmäismäärät: 

− 11v11 pelimuodossa suositus 16 pelaajaa ja sääntöjen mukainen enimmäismäärä on 18 
− 8v8 pelimuodossa suositus on 12 pelaajaa ja sääntöjen mukainen enimmäismäärä on 16 
− 7v7 pelimuodossa suositus on 10 pelaajaa ja sääntöjen mukainen enimmäismäärä on 14 
− 5v5/4v4 pelimuodossa suositus on 8 pelaajaa ja sääntöjen mukainen enimmäismäärä on 10 

Itäisen Alueen nuorten sarjojen pelisääntötaulukko 
(valtakunnallisissa kilpailuissa omat määräykset) 

Ikäluokka Taso Peli- 
muoto 

Kenttä- 
suositus 

Vaihto- 
pelaajat 

Vaihto- 
tapa 

Peli- 
aika Pallo Maali Paitsio 

P20 (-02) 
Kakkonen 11v11 100x65 7 EV 2x45 5 Norm. Norm. 

8v8 8v8 63x45 8 EVL 2x25 5 2x5 Norm. 

T18 (-04) 

Kakkonen  11v11 100x65 7 EV 2x40 5 Norm. Norm. 

Vitonen 8v8 63x45 8 EVL 2x20 5 2x5 Norm. 

8v8 8v8 63x45 8 EVL 2x25 5 2x5 Norm. 

P17 (-05) 

Kakkonen  11v11 100x65 7 EV 2x40 5 Norm. Norm. 

Vitonen 8v8 63x45 8 EVL 2x20 5 2x5 Norm. 

8v8 8v8 63x45 8 EVL 2x25 5 2x5 Norm. 

P15/T15 
 (-07) 

Liiga  11v11 100x65 7 EV 2x40 5 Norm. Norm. 

Vitonen 8v8 63x45 8 EVL 2x20 5 2x5 Norm. 

8v8 8v8 63x45 8 EVL 2x25 5 2x5 Norm. 
P14/T14 (-08) Liiga  11v11 100x65 7 EV 2x40 5 Norm. Norm. 
P13 (-09) Liiga/Ykkönen 11v11 100x65 7 EV 2x35 4 Norm. Norm. 

P13/T13 
(-09) 

Kakkonen  8v8 63x45 8 EV 2x35 4 2x5 Norm. 

Vitonen 8v8 63x45 8 EVL 2x20 4 2x5 Norm. 

5v5 5v5 63x45 5 EVL 2x25 4 2x3/2x5 Norm. 
P12/T12 (-10) Liiga  8v8 63x45 8 EV 2x35 4 2x5 Norm. 

Vitonen 8v8 63x45 8 EVL 2x20 4 2x5 Norm. 

5v5 5v5 40x30 5 EVL 2x25 4 2x3/2x5 Norm 
P/T 11–10 v (-11,-12) 8v8 63x45 8 EVL 2x20 4 2x5 Alue 

P/T 9–7 v (-13, -14, -15) 5v5 40x30 5 EVL 2x15 3 2x3/2x5 EI 
 merkki tason esim. Liiga perässä tarkoittaa, että samat säännöt ovat voimassa myös ko. tasoa alemmilla 

aluesarjatasoilla (Ykkönen, kakkonen jne.) 
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Itäisen Alueen aikuisten sarjojen pelisääntötaulukko 
(valtakunnallisissa kilpailuissa omat määräykset) 

SARJA Peli- 
muoto 

Kenttä- 
suositus 

Vaihto- 
pelaajia 

Vaihto- 
tapa 

Peli-
aika 

Pallo Maali Paitsio 

MIEHET 

KOLMONEN 11v11 105x68 7 7 vaihtoa 2x45 5 Norm. Norm. 

NELONEN 11v11 100x65 7 7 vaihtoa 2x45 5 Norm. Norm. 

VITONEN 11v11 100x65 7 EV 2x45 5 Norm. Norm. 

KUTONEN 11v11 100x65 7 EV 2x45 5 Norm. Norm. 

M35/M40 11v11 100x65 7 EV 2x30 5 Norm. Norm. 

M35/M40 7v7 63x45 7 EVL 2x30 5 2x5 EI 

NAISET 

KOLMONEN 11v11 100x65 7 EV 2x45 5 Norm. Norm. 

VITONEN 8v8 63x45 8 EVL 2x20 5 2x5 Norm. 

8v8 8v8 63x45 8 EVL 2x25 5 2x5 Norm. 

Aikuisten 8v8 sarjoissa maalipotku ei saa kantaa ilmassa yli keskirajan ja maalivahti ei saa potkaista 
palloa käsistään suoraan tai pompun kautta eikä heittää sitä ilmassa yli keskirajan. Mikäli näin tapahtuu, 
peli jatkuu vastustajan epäsuoralla vapaapotkulla keskirajalta. 

Sarjoissa/lohkoissa, joissa pelataan useampi ottelu saman päivän aikana ja sarjoissa/lohkoissa, joissa osa 
otteluista pelataan turnausmuodossa ja osa yksittäisinä otteluina voi peliaika poiketa edellä olevasta 
taulukosta. Niistä informoidaan ko. sarjojen sarjamääräyksissä. 

Vaihtotapahtumat 

EV = edestakaiset vaihdot, jotka suoritetaan keskiviivan tuntumassa olevan vaihtoalueen sisällä 
        ja luontaisen pelikatkon aikana (erotuomarin ei tarvitse katkaista peliä). 

EVL = edestakaiset lentävät vaihdot, jotka voidaan suorittaa pallon ollessa pelissä. 

− Kaikissa muissa vaihtomuodoissa vaihdot tapahtuvat vaihto-/teknisen alueen kohdalta. 

− Kaikissa vaihtotapahtumissa uusi pelaaja saa mennä kentälle vasta kun vaihtoon tuleva pelaaja on 
poistunut kentältä. 

Sarjoissa, jossa on rajoitettu vaihto-oikeus, on joukkueella 2. puoliajalla oikeus enintään kolmeen (3) 
vaihtotapahtumaan. Useamman pelaajan vaihtaminen samalla tapahtumakerralla on sallittua. 
Joukkueiden vaihtaessa 2. puoliajalla samanaikaisesti, molemmilta joukkueilta lasketaan 
vaihtotapahtuma käytetyksi. Tauolla tehtäviä vaihtoja ei lasketa mukaan 2. puoliajan 
vaihtotapahtumakertymään. 

Huom! Jos joukkueella on vaihtopelaajia käyttämättä, niin maalivahdin loukkaantuessa tämän 
vaihtaminen on mahdollista, vaikka joukkue olisikin käyttänyt kaikki kolme vaihtotapahtumaansa 2. 
puoliajalla. 

VAROITUKSET, KENTÄLTÄPOISTOT JA TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ 
ALUEELTA 
Aikuisten pelikiellot määräytyvät varoitukset ja kentältäpoistot -säännöstön mukaan, mutta Itäisen 
alueen sarjoista ainoastaan Miesten Kolmosessa ja Nelosessa sekä Naisten Kolmosessa varoitukset ovat 
kumulatiivisia - muissa alueen sarjoissa ei lasketa kumulatiivisia varoituksia.  

https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=varoitukset-ja-kentaltapoistot-jalkapallo
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Nuorten sarjoissa noudatetaan lievempää pelikieltotaulukkoa, joka on esitetty alla. Numero kertoo, 
kuinka monen ottelun pelikielto on automaattisesti seurauksena kentältäpoistosta. Lisäksi on mahdollista 
tulla lisärangaistuksia kurinpitokäsittelyssä tapauskohtaisesti. 

Nuorten sarjoissa noudatettava pelikieltotaulukkoa: 

Koodi Kentältäpoiston syy P/T16-
20 

P/T12-
15 

P/T11 ja 
nuoremmat 

H raaka peli (kuten kohtuuton tai järjetön voiman käyttö) 2 1 0 

I väkivaltainen käytös (kuten piittaamaton tai väkivaltainen 
toiminta) 2 1 0 

J vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen 2 1 0 

K vastustajan maalin, tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden 
estäminen pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin 1 0 0 

L 
kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen 
maalintekomahdollisuuden estäminen rikkomalla tätä vapaa- 
tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla 

1 0 0 

M hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet 2 1 0 

N toinen varoitus samassa ottelussa 1 0 0 

Kaikista suorista kentältäpoistoista on erotuomarin laadittava erillinen raportti TASO:n kautta. Liiton 
pääsihteerin nimeämä henkilö ja/tai alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä voi 
langettaa raportin ja siitä saadut vastineet tutkittuaan, pitempikestoisia rangaistuksia. Joukkueen on itse 
huolehdittava siitä, että se ei käytä ottelussa pelikiellossa olevaa pelaajaa. Pelikiellossa oleva pelaaja on 
edustuskelvoton ja tällaista pelaajaa käyttänyt joukkue tuomitaan automaattisesti, ilman vastalausetta 
hävinneeksi ottelun 0–3.  

Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) 
ottelun toimitsijakielto. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen 
kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin 
viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. 

Varoituskoodit 

Varoituskoodit -taulukko: 

Koodi Varoituksen syy 

A 
epäurheilijamainen käytös (kuten vähäinen rikkomus, vaarallinen pelitapa tai 
vastustajan kiinnipitäminen) 

B erotuomariston arvostelu sanoin tai elein (tuomioiden arvostelu, protestointi) 

C jatkuva sääntöjenvastainen peli 

D pelin jatkamisen viivyttäminen 

E sääntömääräisten etäisyyksien noudattamattomuus / kulma- ja vapaapotkut 
/9,15 m ja rajaheitot / 2 m 

F pelikentälle tulo ilman erotuomarin lupaa 

G pelikentältä poistuminen ilman erotuomarin lupaa 
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Joukkuesakko varoituksien kertymisestä 

Mikäli joukkue saa yhdessä ottelussa varoituksia viisi (5) tai enemmän, määrätään joukkueelle  
85 € sanktiomaksu ensimmäisestä ja 170 € seuraavista kerroista. Suora kentältäpoisto (punainen kortti) 
lasketaan kahdeksi varoitukseksi.  

AIKUISEN PELAAJAN PELIOIKEUS  
Aikuisten 8v8 sarjassa pelaavan joukkueen ei katsota olevan alemman sarjatason joukkue, jolloin saman 
seuran joukkueiden väliselle pelaajaliikenteelle ei ole määrä- eikä aikarajoitteita. 

Itäisen alueen miesten Nelosessa, Vitosessa, Kutosessa ja naisten Kolmosessa pelaaja voi pelata saman 
seuran alemman sarjan ottelussa seuraavana päivänä ylemmässä sarjassa pelatun ottelun jälkeen. Näissä 
sarjoissa ei ole voimassa Kilpailumääräysten 16.2. kohdan mukainen pelaajan siirtymäpäivärajoite, mutta 
pelaajamäärärajoite on kuitenkin voimassa.  

Seura voi anoa kilpailun järjestäjältä poikkeuslupaa pelaajien liikkumiseen ylhäältä alaspäin 
Kilpailumääräysten kohdassa 16.3. mainitun määräajan jälkeen. 

NUOREN PELAAJAN PELIOIKEUS 

Nuori pelaaja on kauden aikana enintään 20 vuotta täyttävä henkilö. 

Itäisen alueen nuorten sarjoissa kilpailumääräysten 15 kohdassa mainitut takarajarajoitukset (kevät 31.5. 
ja syksy 2.9.) eivät ole voimassa Kakkosissa ja alemmilla sarjatasoilla. Alemman sarjatason ottelussa voi 
kulloinkin pelata kuitenkin yhteensä enintään NELJÄ (4) ylempien sarjatasojen viimeisissä virallisissa 
otteluissa pelannutta pelaajaa. Tämä sääntö koskee myös pienpelisarjoja T18 8v8, P17 8v8 ja P/T15 8v8) 
ikäluokan sisällä, mutta ei koske peli-iltasarjoja (nuorten ”Vitoset”). 

P17 tai T18 Ykkösen nousukarsintaan osallistuva joukkue ei saa kuitenkaan käyttää karsintaotteluissa 
niitä pelaajia, jotka ovat pelanneet ylemmällä sarjatasolla 31.5. (kevät) tai 2.9. (syksy) jälkeen. 

Liiga Pohjoisessa pelaavan joukkueen ei katsota olevan ylemmän sarjatason joukkue, koska kyseessä on 
kilpailullisesti erillinen sarja, johon noustaan erillisten karsintojen kautta, jolloin joukkueiden väliselle 
pelaajaliikenteelle ei ole määrä- eikä aikarajoitteita. 

Itäisen alueen sarjoihin P/T 12–15 ei ole muiden alueiden P/T 12–15 sarjoissa pelaavilla joukkueilla 
määrä- eikä aikarajoitteita pelaajaliikenteen osalta, koska kyseessä on eri alueiden välillä kilpailullisesti 
eri sarja. Pelatessaan muun kuin itäisen alueen kilpailussa tulee joukkueen selvittää toisen alueen 
kilpailun sääntöjen ja määräyksien mahdolliset eroavaisuudet. 

11-vuotiaiden ja nuorempien ikäluokissa pelaaja voi pelata tarvittaessa useammassa oman seuran saman 
ikäluokan ja saman sarjatason joukkueessa, mikäli sillä saadaan varmistettua seuran kaikkien 
joukkueiden osallistuminen ottelutapahtumaan. Samassa turnaustapahtumassa voi kuitenkaan pelata vain 
yhdessä joukkueessa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan 
joukkueeseen enintään neljä (4) kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta 
pelaajaa. 

Nuorten alueellisissa sarjoissa, joissa on erillinen kevät- ja syyskierros, saa pelaajia vaihtaa vapaasti 
joukkueiden kesken kevät- ja syyskierroksien välissä ja syksyn ensimmäiset pelit alkavat kevään tapaan 
puhtaalta pöydältä, eikä vertailla edellistä ylemmän joukkueen peliä mihinkään. 

Tyttöjoukkue vuotta nuorempien poikien sarjassa 
Kilpailumääräyksien 15.7. kohdan mukaan tytöt/naiset saavat pelata poikien joukkueissa. Itäisellä 
alueella tämä sääntö on voimassa 11v11 pelimuodon lisäksi 8v8 pelimuodolla pelattavissa sarjoissa. 

Tyttöjoukkueet voivat ilmoittautua poikien sarjoihin. Seuran tyttöjoukkueen pelatessa poikien sarjaa, on 
seuralla oltava joukkue myös tyttöjoukkueen omassa tyttöjen ikäluokassa (poikkeuksena, jos ei alueelle 
synny tyttöjen sarjaan) 

https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-kilpailumaaraykset&pykala=16-aikuisen-pelaajan-joukkue
https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-kilpailumaaraykset&pykala=15-nuoren-pelaajan-edustusoikeusmaaraykset
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Poikien sarjoihin osallistuvat tyttöjoukkueen pelaajat voivat olla vuotta vanhempia kuin sarjan ikäluokka. 
Muissa sarjoissa tyttöjoukkueet osallistuvat oman ikäluokkansa poikien sarjaan. 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.  

Yksittäiset tytöt voivat pelata poikien joukkueessa vuoden sarjan ikäluokkaa vanhempina ilman, että tätä 
lasketaan poikajoukkueen poikkeuslupakiintiöön. Poikien sarjassa pelaavat tyttöpelaajat saavat pelata 
tyttöjen/naisten sarjoissa normaalia pelioikeutta koskevien määräysten sallimalla tavalla 

Alueet voivat seuran anomuksesta myöntää poikkeusluvan, jolla yksittäinen poika voi pelata tyttöjen 
joukkueessa. 

POIKKEUSLUVAT (Kaksoisedustus ja Yli-Ikäisyys)  
Itäisen alueen nuorten sarjoissa noudatetaan valtakunnallisia poikkeussääntöjä, joita ovat 
kaksoisedustuslupa ja yli-ikäisyysilmoitus sekä yli-ikäisyyslupa, joihin on tehty Itäisen alueen omien 
sarjojen osalta alla olevat poikkeukset:  

KAKSOISEDUSTUS 

Pelaajan siirtyessä kuluvalla kaudella pelaamaan toiseen seuraan valtakunnallista nuorten sarjaa 
pelaajan oman ikäluokan mukaiseen joukkueeseen (P20 SM, P201, P17 SM, P171, T18 SM ja T181), tulee 
pelaajan siirtää edustusoikeutensa ko. uuteen seuraan. Hän voi kaksoisedustuksella pelata Itäisen alueen 
sarjassa alkuperäisen seuransa aikuisten joukkueessa. Mikäli pelaaja pelaa uuden seuran aikuisten 
joukkueessa, niin kaksoisedustus alkuperäisen seuran aikuisten joukkueeseen perutaan eli hänellä ei ole 
enää pelioikeutta ko. joukkueessa.  

YLI-IKÄISYYSILMOITUS ja YLI-IKÄISYYSLUPA = YI-OIKEUS 

YI-ilmoitus sekä YI-lupa-anomus tehdään Taso-järjestelmässä. Jokaiseen lasten ja nuorten joukkueeseen 
voi Kilpailumääräysten 15 kohdan mukaan ilmoittaa kaksi (2) yli-ikäistä pelaajaa. Useammalle kuin 
kahdelle yli-ikäiselle pelaajalle samassa joukkueessa vaaditaan lupa, joka on haettava. Lupa on 
maksullinen ja se vaatii perustelut. 

Nuori pelaaja saa pelata yhdessä oman ikäluokkansa joukkueessa peli-ilta- tai pienpelisarjassa  
(Vitoset, T18 8v8, P17 8v8 ja P/T15 8v8, P14 8v8), vaikka olisi saanut YI-oikeuden oman ikäluokkaansa 
nuorempaan Itäisen alueen sarjaan. 

Poikkeuslupia (kaksoisedustuksia ja YI-oikeuksia) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän. 
Poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla kentällä yhtä aikaa enintään  
seuraavasti:  

− 11v11 peleissä 5 kpl         
− 8v8 peleissä 3 kpl  
− 5v5 peleissä 2 kpl 

Mikäli poikkeuslupa-anomus on hylätty, niin on mahdollista perustelluista syistä anoa tähän päätökseen 
muutosta seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Itäisen alueen kilpailu- ja 
erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä. 

FARMISOPIMUS 
Itäisen alueen aikuisten sarjoissa noudatetaan alueellisia farmisopimussääntöjä, joihin on tehty Itäisen 
alueen osalta alla olevat poikkeukset:  

Farmisopimus hyväksytään myös aikuisten 11v11 sarjassa ja 8v8 sarjassa pelaavien joukkueiden välillä. 
Aikuisten 8v8 sarjassa pelaavan joukkueen ei katsota olevan alemman sarjatason joukkue, jolloin 
joukkueiden väliselle pelaajaliikenteelle ei ole määrä- eikä aikarajoitteita. 

https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-poikkeusluvat
https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-kilpailumaaraykset&pykala=15-nuoren-pelaajan-edustusoikeusmaaraykset
https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=farmisopimussaannot-jalkapallo&pykala=2-alueellisia-sarjoja-koskevat-maaraykset


ITÄISEN ALUEEN JALKAPALLON KILPAILUTOIMINNAN ERILLISMÄÄRÄYKSET (27.6.2022) 

Alueellisen jalkapallon kilpailutoiminnan erillismääräykset – poikkeavuudet Palloliiton jalkapallon 
kilpailutoimintaan liittyvistä säännöistä ja määräyksistä tai jalkapallon säännöistä 

 

Farmisopimussäännöt mahdollistavat pelaajien siirtymisen kahden itäisen alueen eri aikuisten 
sarjatasolle osallistuvan seuran välillä.  

Siirtymä- ja pelioikeusrajoitteet eivät koske Kunnossa Kaiken Ikäisiä KKI-pelaajia (Miehet 35+ ja Naiset 
30+), sillä ne ovat samat kuin nuorilla pelaajilla. 

Alueen Nelosessa ja alemmissa sarjoissa aikuinen pelaaja voi farmisopimuksen puitteissa iästään 
riippumatta pelata seuraavana päivänä sopijaosapuolten kummassa tahansa joukkueessa. Sarjatasojen 
välillä saa siirtyä enintään kolme (3) edellisessä ottelussa toisella sarjatasolla pelannutta aikuispelaajaa. 

Farmisopimukseen kuuluva seura voi anoa kilpailun järjestäjältä poikkeuslupaa pelaajien liikkumiseen 
ylhäältä alaspäin Alueellisen farmisopimussäännön 2.8. kohdan ja Kilpailumääräysten 16.3. kohdan 
aikarajoihin. 

Farmisopimushakemus kaavake >>> 

JKKI SARJAT 
Itäisellä alueella pelattavissa JKKI-sarjoissa pelaaja voi pelata kauden aikana JKKI-alueen sarjassa 
kahdessa eri joukkueessa samassa ikäluokassa, mutta joukkueiden on kuitenkin pelattava eri sarjatasoilla 
ja kyseiset joukkueet voivat olla saman tai eri seuran joukkueita. Siirtymiseen eri joukkueiden välillä ei 
ole määrä- tai aikarajoituksia. 

Itäisen alueen JKKI-sarjoissa voi olla sarjan ikätasoa 2 vuotta nuorempia pelaajia ottelun pöytäkirjassa 3 
kpl.  
PALLOT 
Kaikissa otteluissa on käytettävä FIFA:n hyväksymiä ottelupalloja. Kaikissa 11v11, 8v8 ja 7v7 otteluissa 
on käytettävä vähintään kolmea (3) palloa. Pallojen tulee olla samaa merkkiä ja laatua. 

OTTELULUOVUTUKSET JA SARJASTA LUOPUMISET TAI SULKEMISET 
Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa joukkue suljetaan sarjasta kahden (2) luovutetun ottelun 
jälkeen, lukuun ottamatta Itäisen alueen Miesten Kolmosta, Miesten Nelosta, Naisten Kolmosta sekä 
nuorten ikäluokkien Liigaa ja Ykköstä, joissa ensimmäinen otteluluovutus johtaa sarjasta sulkemiseen.  

Turnauksina pelattavissa sarjoissa joukkue suljetaan sarjasta, mikäli se luovuttaa kaksi kokonaista 
turnausta tai yksittäisiä otteluita kahdessa eri turnauksessa. Missään sarjassa ei kuitenkaan saa luovuttaa 
kumpaakaan joukkueen kahdesta viimeisestä ottelusta tai turnauksesta. Mikäli joukkue luovuttaa toisen 
tai molemmat sen kahdesta viimeisestä ottelusta, niin joukkueen jo pelattujen otteluiden tuloksia ei 
mitätöidä, mutta joukkue suljetaan kuitenkin pois kilpailusta ja sen saavuttamat pisteet nollataan. 

Joukkueen joutuessa luovuttamaan ottelun tai luopumaan sarjasta, on siitä ehdottomasti ilmoitettava 
välittömästi kilpailunjärjestäjälle sekä seuraavan tulossa olevan ottelun vastustajalle ja kyseiseen 
otteluun asetellulle erotuomaristolle. 

Mikäli ottelun luovuttanut joukkue laiminlyö tämän ennakkoon ilmoittamisen, on se velvollinen 
korvaamaan turhaan ottelupaikalle saapuneen erotuomariston matkakulut, riippumatta siitä onko se 
ottelun koti- tai vierasjoukkue sekä ottelupaikalle turhaan saapunut vierailija on oikeutettu 
laskuttamaan aiheutuneet todelliset matkakulut enintään 1 €/km suoraan ottelun luovuttaneen 
joukkueen seuralta. 

Ottelun tai otteluita luovuttaneelle joukkueelle määrätään Palloliiton Erillismaksujen mukainen 
luovutusmaksu ja tapauksissa, joissa luovutus kohtelee epäoikeudenmukaisesti vastajoukkuetta tai 
aiheuttaa tälle tarpeettomia kustannuksia, voidaan luovuttaneelta joukkueelta edellyttää näiden 
kustannusten korvaamista kokonaan tai osittain. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QoyTRgiWjUWyXocTNiqZkXJdDTz82ytEtzKu45R622ZURURJUzBROTBGTEJMUzNEU01TVzk3VVhURS4u
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SARJANOUSUT JA KARSINTAOTTELUT 
Kaikissa sarjoissa syksyn sarja-/tasonnoususta voi kieltäytyä kahden viikon kuluessa sarjan päättymisestä 
silloin, kun sarjan päätyttyä ei pelata nousukarsintaa. Myöhemmin tapahtuva kieltäytyminen johtaa 
joukkueen putoamiseen alimmalle sarjatasolle. 

Kesken kauden kevätkierroksen jälkeen sarja-/tasonnoususta voi kieltäytyä ilmoittamalla siitä 
kilpailunjärjestäjälle kahden (2) arkipäivän kuluessa kevätkierroksen päättymisestä. 

Jos joukkue sarjasijoitusten perusteella on oikeutettu seuraavan sarjatason karsintaan, mutta se ei halua 
karsintaan osallistua, on siitä ilmoitettava alueen kilpailutoiminnolle kahden (2) arkipäivän kuluessa 
sarjan päättymisestä. 

Joukkue, joka osallistuu karsintavaiheeseen ja luovuttaa karsintaottelun tai ei ota karsinnassa 
saavuttamaansa paikkaa vastaan, pudotetaan alueen Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän 
päättämälle sarjatasolle. Poikkeuksena ainoastaan tilanne, jossa saman seuran joukkue pelaa jo saman 
ikäluokan ylemmällä sarjatasolla, eikä sen tulevan kauden sarjataso ole selvillä karsinnan alkaessa, 
jolloin alemman sarjatason joukkue voi osallistua karsintaan ja luopua saavuttamastaan paikasta ilman 
edellä mainittuja sanktioita. 

Kun karsintaottelu on määrätty pelattavaksi ottelupareina esim. Lohkovoittajan välillä ja toinen 
Lohkovoittajista ei halua karsia, ei sen tilalle täydennetä seuraavaksi sijoittunutta, vaan karsintaottelun 
toinen osapuoli jatkaa suoraan kyseisestä otteluparista. 

Noususta kieltäytynyt joukkue ei ole mukana täydennysmenettelyssä. 

Itäisen alueen nuorten (12–15-vuotiaiden) ykkösissä parhailla Etelä-Karjalan ja Mikkelin alueen 
joukkueella on mahdollisuus halutessaan osallistua Eteläisen alueen hallinnoimaan kilpailuun ko. 
ikäluokan Ykkösen karsintaan kevät- ja syyskierrosten jälkeen. Etelän alueen kilpailussa on omat 
sääntönsä ja joukkueiden tulee ne selvittää. Jos joukkue pelaa jo etelän alueen sarjaa, niin samojen 
pelaajien määrä karsintapeleissä on seurojen itse selvitettävä.   

VASTALAUSEET 
Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun 
samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Vastalause tulee tehdä ja toimittaa 
kilpailunjärjestäjälle Kilpailumääräysten 26 kohdan mukaisesti   
 

https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-kilpailumaaraykset&pykala=26-vastalauseet
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