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Jalkapallon Pelaajayhdistys on
pelaajien oma järjestö.
Jäseniämme ovat suomalaisten
huippusarjojen pelaajat sekä
ulkomailla pelaavat
suomalaiset.
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Jalkapallon
Pelaajayhdistys
– Pelin ja pelaajan
puolella
#pelaajanarki #pelaajanääni #ammattinajalkapallo
Seuraa meitä somessa!
Jalkapallon Pelaajayhdistys

@FPAFinland
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Maksa jäsenmaksu
ja tilaa jäsentuote
Jäsenetuna:

Urheilulehti & Ruutu+
7 kk tilausjakso – etusi
lähes 100 euroa
Valitse jäsenkategoria, jossa
on mukana Urheilulehti
& Ruutu+

Toimi näin jpy.fi-verkkosivuilla
1. Kirjaudu sisään omille sivuille. Jos et ole vielä kirjautunut
uuteen järjestelmään, niin pyydä uusi salasana tai rekisteröidy
uudelleen.
2. Päivitä yhteystietosi ja tarkista jäsenkategoriasi omilla sivuilla.
3. Maksa jäsenmaksu omilla sivuilla kohdasta “jäsenmaksu”.
4. Tilaa jäsentuote omilla sivuilla kohdasta ”tilaa jäsentuote”.

Kauden 2020 jäsentuotevaihtoehtoina
Runsas PULS Nutrition -tuotesetti,
Tape Design -sukat, G-Form -säärisuojat
tai 40 % kenkäalennus unisportstore.fi
-verkkokaupasta.

Jos et ole vielä jäsen, liity
heti osoitteessa jpy.fi
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Autamme
ja tuemme
pelaajia!
Jäsenenä saat hyödyllisiä etuja:
• Oikeusturvavakuutus sekä apua
oikeudellisiin asioihin
• Työmahdollisuuksia peliuran ohessa
ja päättyessä
• Joustavia opiskelumahdollisuuksia
• Pelaajapörssi ja sopimuksettomien
pelaajien leiritykset
• Mahdollisuuksia toimia
vastuullisena vaikuttajana
• Vuotuinen jäsentuote sekä vaihtuvia
jäsentarjouksia
• Kansainvälisen pelaajayhdistyksen
FIFPRO:n jäsenyys ja edut

5

Hallitus

Yhteystiedot

Hallituksen
puheenjohtaja

Hallituksen
jäsenet

Pekka Sihvola
pekka.sihvola@gmail.com

Paula Auvinen
paulaauv@student.uef.fi

Hallituksen
varapuheenjohtaja

Dani Hatakka
dani.hatakka@gmail.com

Katarina Naumanen
katarinanaumanen@gmail.com

Timi Lahti
timi_lahti@hotmail.com
Antti Okkonen
antti.okkonen@hotmail.fi
Hanna Ruohomaa
hanna.ruohomaa@hotmail.fi
Tommi Saarinen
tommi.saarinen@me.com
Linda Ruutu
linda.ruutu@gmail.com
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Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
Aurakatu 12 B, 20100 Turku

Toiminnanjohtaja
Markus Juhola
+358 50 5960 727
markus@jpy.fi

Yhteyspäällikkö
Panu Autio
+358 40 702 2710
panu.autio@jpy.fi

Player Development
Manager
Aku Tervaniemi
+358 40 049 6093
aku.tervaniemi@jpy.fi
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VISIO: Ammatt

Miten visio näkyy Jalkapallon Pelaajayh
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Vahva yhteisö

Pelaajan arjen tukeminen

JPY on pelaajien vaikutusvaltainen
ja vakavarainen yhteisö

Jalkapalloilijoiden työolot arjessa
ovat laadukkaat Suomessa

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jäsenmäärät
Pukukoppikierros
Yhteyshenkilöverkosto
Jäsentapahtumat
FIFPRO jäsenyys
Yhteistyökumppanit
Vahva talous

Kaksoisuratyö
Lainopillinen tuki
Jäsentuotteet ja -edut
Kehityskohteita:
• Paremmat pukukopit
• Pakollinen pelien videointi
• Kenttien laatustandardit
• Yhtenäiset pelipallot
• Vierasjoukkueen tarjoilut

tina jalkapallo

hdistyksen tavoitteissa ja toiminnassa?
Mielikuvien vahvistaminen

Verkostoissa vaikuttaminen

Pelaaminen mielletään
arvostetuksi ammatiksi Suomessa

Urheilijoiden työoikeudellinen
asema paranee Suomessa

• Pelaajien ääni julkisesti ja futisyhteisössä
• Vastuullista vaikuttamista
• Ydinviestit:
• Pelaajille:
”Tunne arvosi jalkapalloilijana!”
• Julkisesti:
”Ammattina jalkapallo on arvokas,
myös Suomessa!”

• Urheilijoiden yhteistyö
• Lainsäädäntöön vaikuttaminen
• Säännöt ja sopimukset:
• Liigalisenssit
• Muut lisenssit
• Pelaajasopimukset
• Vakuutusturva
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FIFPRO edustaa pelaajia
maailmanlaajuisesti
JPY:n jäsenenä olet automaattisesti myös FIFPRO:n jäsen.
FIFPRO on kansainvälinen jalkapallon pelaajayhdistysten kattosjärjestö, joka edustaa yli 65 000 ammattipelaajaa
ympäri maailmaa.
Suomen Jalkapallon Pelaajayhdistys sai jalkapallon kansainvälisen pelaajayhdistyksien kattojärjestön FIFPRO:n
täysjäsenyyden vuonna 2001.
FIFPRO:n edustajat istuvat täysvaltaisina jäseninä mukana kaikissa kansainvälistä jalkapalloa koskevissa
neuvottelupöydissä ja päätökset heijastuvat suoraan myös suomalaiseen jalkapalloon.
Kansaivälinen jalkapalloliitto FIFA ja Euroopan jalkapalloliitto UEFA tekevät lajiin kohdistuvia päätöksiä jatkuvasti ja se
kolmas neuvotteluosapuoli näissä asioissa on FIFPRO, joka valvoo puolestaan suoraan pelaajien etuja.
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Peliura – tukea ja
tunnustusta pelikentille
Parhaiden palkitsemiset. Pelaajat äänestävät JPY:n kautta huippusarjojen Kuukauden Pelaajat sekä kauden jälkeen
sarjojen ja pelipaikkojen parhaat pelaajat. Kun äänestyksen suorittavat pelaajat, valinnat tulevat suoraan pelin
parhailta asiantuntijoilta. Pelaajan ääni kuuluu ja näkyy!
Sopimuksettomuus. JPY:n Pelaajapörssi on sopimuksettomien pelaajien paikka olla esillä ja tarjota osaamistaan
joukkueille. JPY järjestää sopimuksettomille jäsenille myös maksuttomia leirejä ja pelejä, joissa pelaajat pääsevät esille
ja saavat hyvän mahdollisuuden valmistautua kauteen.
Pelaajasopimus. JPY:n neuvottelema yhtenäinen pelaajasopimusmalli on käytössä kaikissa kotimaan huippusarjoissa.
Jäsenet saavat apua ja neuvoja sopimusasioissa, kaikkiin pelaajasopimukseen liittyvissä ongelmatilanteissa.
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Kaksoisura – työkaluja siviilija pelaajauran yhdistämiseen
Elämää on jalkapallokentän ulkopuolellakin. JPY haluaa tukea pelaajia löytämään tapoja yhdistää peliuraa opintoihin
sekä pelikenttien ulkopuoliseen työelämään. Pohtimalla ja suunnittelemalla aktiivisesti peliuran jälkeistä aikaa pelaaja
voi tehdä ison investoinnin tulevaisuuteensa. Keskittyminen ammattimaiseen urheiluun ja pelikentillä kehittymiseen
on myös vaihtoehto; tärkeää kuitenkin on, että pelaajalla on tulevaisuuden suunnitelma peliuran loppuessa.  
Job4Player. JPY tarjoaa jäsenilleen järjestelmän, jonka kautta pelaajilla on mahdollisuus hakea siviilitöitä peliuran
oheen tai sen jälkeen. JPY pyrkii myös laajentamaan yhteistyöverkostoaan työelämän eri aloilla.
Study4Player. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelulla voi olla myönteinen vaikutus myös urheilu-uralla
menestymiseen. JPY:n vahvat kontaktit auttavat pelaajia löytämään sopivia opiskelupaikkoja sekä yhdistämään
opiskelun ja pelaamisen. JPY:n yhteistyöoppilaitosten kautta voi opiskella muun muassa liikunnanohjaajaksi tai FIFPRO
Online Academyn urheilujohtamisen tutkinnon.
Aku Tervaniemi
Player Development Manager
+358 40 049 6093 / aku.tervaniemi@jpy.fi
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Tukea ja apua kaksoisuraan
Aku Tervaniemi toimii Jalkapallon Pelaajayhdistyksessä Player Development Managerina. Akun toimenkuvana
JPY:ssä on auttaa ja tukea pelaajia kaksoisura-asioissa eli työnhaussa, siviilityön löytämisessä ja opintoasioissa.
Tavoitteena on myös kehittää Job4Player-ohjelmaa löytämällä yhteistyökumppaneita, jotka haluavat rekrytoida
jalkapalloilijoita töihin joko osa-aikaisiin tai kokoaikaisiin työsuhteisiin.
– Toimin linkkinä pelaajan ja työntekijöitä etsivän yhteistyökumppanin välillä. Minulta voi myös pyytää apua
vaikka oman CV:n täyttämiseen ja muihin työnhakuun liittyviin kysymyksiin. CV kannattaa myös täyttää JPY:n
omien sivujen kautta, Tervaniemi kertoo.
JPY:n tuore yhteistyökumppani työnhakuun on Eezy United.
– Tällä hetkellä JPY:n kautta konkreettista yhteistyötä töihin liittyen on DHL:n, Verisuren ja nyt uutena Eezy
Unitedin kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden lisäksi verkostojemme kautta skannataan myös jatkuvasti
muun kaltaisia mahdollisuuksia, Tervaniemi sanoo.
Erilaisia opiskelumahdillisuuksia on useita.
– Opiskelumahdollisuuksia on esimerkiksi urheilu- ja liikunta-alalla. FIFPRO Online Academy on ollut suosittu
ja tämän lisäksi Vierumäen ammattiurheilijoille suunnattuun liikunnanohjauksen perustutkintoon on ollut
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säännöllisesti hakijoita. Tämän lisäksi kontakteja löytyy muun muassa
liiketalouden alalle. Eri oppilaitosten kanssa pyritään myös jatkuvasti
löytämään uusia ja joustavia vaihtoehtoja futiksen ja opintojen
yhdistämiseen.
Tervaniemi korostaa, että pelaajan kannattaa jo hyvissä ajoin alkaa
suunnitella ura jalkapallon jälkeen tai jalkapallon oheen.
– Omaa futisuraa ennustaa, joten tätä varten on tärkeää pohtia omia
vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Australian pelaajayhdistys on
sanoittanut hyvin, että tarkoitus ei ole tehdä B-suunnitelmaa, vaan
tehdä A-suunnitelmasta niin kokonaisvaltainen kuin mahdollista.
Urasuunnittelu ei myöskään tarkoita, että tulee heti aloittaa opiskelu
tai muiden töiden miettiminen, vaan enemmänkin pitkänäköistä
suunnitelmaa siitä, miten tehdä siirtymä urheilijasta työelämään
mahdollisimman sujuvaksi ja millaisia vaiheita tässä voi olla. Tärkeää on
ottaa asioista selvää ja tässä myös minä pystyn toivon mukaan olemaan
apuna.
Ole rohkeasti yhteydessä!
Aku Tervaniemi
Player Development Manager
+358 40 049 6093 / aku.tervaniemi@jpy.fi
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Oikeusturva – apua ja neuvoja
oikeudellisiin asioihin
Lainopillista neuvontaa. JPY:n jäsenenä saat veloituksetta lainopillista neuvontaa,
josta saat apua mm. kaikkiin urheilujuridiikkaan liittyviin kysymyksiin: Esimerkiksi
palkkarästit, vakuutukset, veroasiat ja loukkaantumiset. JPY:n lakimiehenä toimii
huippuammattilainen Mika Palmgren (varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti)
puh. +358 400 526 840.
Red Button. JPY pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään ottelumanipulaatiota. Kaikille
huippusarjojen pelaajille jaetaan Red Button -applikaatio, jolla voi anonyymisti
raportoida ottelumanipulaatioon liittyvistä asioista.
Urheilijapalkan rahastointi. Urheilijalla on oikeus jaksottaa urheilusta saamiaan
tuloja, jolloin osa ansiotuloista ei katsota verotettavaksi silloin kun ne on ansaittu,
vaan silloin kun ne tosiasiallisesti nostetaan. Tällä tarkoitetaan käytännössä
sitä, että urheilija voi minimoida veroja, kun ansiotulojen kertymää ja niistä
maksettavaa veroa voidaan jakaa useammalle verovuodelle.
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Oikeusturvavakuutus
Pelaajat, jotka kuuluvat Urheilijaturvan piiriin (tulot yli 11 650 €)
ja ovat JPY:n jäseniä, ovat vakuutettuna Oikeusturvavakuutuksella.
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut
pelaajasopimukseen liittyvissä riita-asioissa sekä hallintomenettelynä
tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Enimmäiskorvausmäärä
on 10 000 euroa ja omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 %
vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 euroa.
Vakuutuksen johdosta pelaajien oikeusturva toteutuu varsinkin:
1. Tapaturmatilanteissa. Pelaajan intressi on yleensä useiden tuhansien
arvoiset leikkauskulut, joita vakuutus ei korvaa.
2. Riitatapauksissa edustajien kanssa.
3. Palkkaturvariidat seurojen maksukyvyttömyystapauksissa.
4. Riidoissa liittyen urheilijoiden statukseen tai kilpailusääntöjen
rikkomiseen. Sääntörikkomustapauksissa lakimiehen apu on
välttämätön ja vahingonkorvausvaatimukset sekä rangaistukset
merkittäviä pelaajan uran jatkon kannalta sekä taloudellisesti
että toiminallisesti. Kilpailumanipulaatiotapaukset, dopingasiat ja
kansalliset ja kansainväliset pelaajasiirrot ovat yleisempiä tapauksia.
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Yhteiskuntavastuu
– pelaajat vastuullisina
vaikuttajina
JPY on vahvasti yhteiskuntavastuullinen toimija ja haluaa tarjota jäsenilleen
mahdollisuuksia toimia vastuullisina vaikuttajina. Teemme Punainen Kortti
Rasismille -kampanjaa Suomessa ja järjestämme Vastaanottokeskusten SMfutisturnausta. Olemme myös mukana monessa hyvää tekevässä kampanjassa,
joilla pyritään esimerkiksi lisäämään yhdenvertaisuutta ja vaikuttamaan
ilmastonmuutokseen. Chekkaa somesta esimerkiksi #Treenimatka2019
#RainbowArmband #MorethanFootball #JalkapalloKuuluuKaikille. Oletko kiinnostunut
hyväntekeväisyydestä tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Ota rohkeasti yhteyttä!

Seuraa kampanjaa somessa
Punainen kortti rasismille

@SRtRC_Finland

@srtrcfinland

Osoita tukesi kampanjalle ja nappaa kuva kortin
kanssa someen käyttämällä hashtageja:
#SRtRC ja #punainenkorttirasismille
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Show
Racism
the Red
Card

Red Button – sovellus sinun
ja jalkapallon suojaksi!
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Miten Red Buttonin asennetaan
puhelimeen?
1. Saat koodikortin Pelaajayhdistyksen
edustajalta tai joukkueesi
yhteyshenkilöltä
2. Lataa puhelimesi sovelluskaupasta
Red Button -sovellus
3. Syötä JPY:ltä saamasi koodikortti
4. Tutustu Red Buttonin
tietoa-osioon.

Miten ilmoitus tehdään?
1. Avaa Red Button -sovellus
2. Laita rasti ruutuun, “mistä sait tietää
sovitusta ottelusta?” -kysymyksen alle.
3. Kirjoita tietosi ottelusta ja tapahtumien
kulusta
4. Voit halutessasi jättää yhteystietosi,
mutta muistathan että voit myös
raportoida täysin anonyymisti!
5. Paina: lähetä!

Toivomme, että peliurasi aikana ei tule
eteen tilannetta, jolloin sinun täytyisi
raportoida ottelumanipulaatiosta tai sen
epäilystä Red Buttonin avulla. Tämä työkalu
on kuitenkin nyt turvana puhelimessasi, jos
sellainen tilanne koittaa.

Mihin ilmoitus menee?
Ilmoituksen vastaanottaa ja käsittelee
Suomen Urheilun Eettinen Keskus (SUEK),
joka vastaa ottelumanipulaation, dopingin
ja katsomoväkivallan kitkemisestä
suomalaisessa urheilussa.

Vedonlyönti – pelaajilla
iso vastuu
Jalkapallon ympärillä pyörii valtava globaali vedonlyöntibisnes. Suomen sarjojen ottelut ovat
vetokohteina paitsi Veikkauksella myös sadoilla muilla yhtiöillä ympäri maailmaa. Kesäaikaan, kun
suurin osa muista maailman jalkapallosarjoista on tauoilla, kiinnitetään suomifutiksen vetokohteisiin
erityistä huomiota.
Pelaajilla on iso vastuu sen suhteen, että vedonlyöntiin liittyvä rikollinen toiminta ei pääse
pesiytymään Suomeen. JPY tekee ennaltaehkaisevää työtä jakamalla pelaajille Red Button -sovellukset,
joiden avulla pelaajat voivat anonyymisti raportoida, jos heihin ollaan yhteydessä tai he kuulevat
huhuja ottelumanipulaatioihin liittyen.
On myös tärkeää, että pelaajat eivät itse lyö vetoa kielletyistä kohteista. Palloliiton kilpailumääräysten
eettisissä periaatteissa todetaan, että: Pelaajat eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa oman
sarjatasonsa, farmijoukkueen sarjatason tai yhteistyöseurajoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.
Pelaajien on hyvä tiedostaa, että Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) seuraa pelaajien
vedonlyöntikäyttäytymistä ja kiellettyjen kohteiden veikkaaminen tai sisäpiiritedon jakaminen voi
johtaa pelikieltoon ja pelaajasopimuksen purkuun.
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Puutu peliin!
Huippu-urheilijoiden joukossa peliongelmat ovat muuta väestöä yleisempiä ja arvion
mukaan jokaisessa pukukopissa on vähintään yksi peliriippuvuudesta kärsivä pelaaja.
Veikkaus on sitoutunut osana yhteiskuntavastuuohjelmaansa ehkäisemään ja
torjumaan pelihaittojen syntymistä sekä luoda urheilijoille paremmat välineet havaita
ja saada tukea rahapeleihin liittyvissä ongelmissa.
Puutupeliin.fi-verkkosivuston tavoitteena on tukea urheilijoiden elämänhallintaa
ja ennaltaehkäistä urheiluun liittyvien lieveilmiöiden, kuten ottelumanipulaation
riskiä. Tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jossa urheilijoilla olisi jatkossa tarjolla
matalan kynnyksen tukea havaita ja puuttua peliongelmiin ja saada apua ongelmien
hoitoon.
Lisätiedot:
Markus Juhola
050 596 0727 / markus@jpy.fi
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Mental Health Online
Jalkapallon Pelaajayhdistys ja kansainvälinen pelaajayhdistys FIFPRO tekivät maaliskuun lopussa kyselytutkimuksen
pelaajille liittyen heidän tuntemuksiinsa koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta.
– Tutkimus osoittaa, että jalkapalloilijat ovat luonnollisesti huolissaan poikkeuksellisesta koronatilanteesta sekä
kärsivät lisääntyneestä ahdistuneisuudesta ja masennuksesta verrattuna normaalioloihin. Peräti 58% pelaajista on
huolissaan tulevaisuudestaan jalkapalloilijana, tuloksia analysoinut ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Sasu Setälä
kertoo.
Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta ja pelaajien osoittamasta tarpeesta Jalkapallon Pelaajayhdistys avaa
jäsenilleen Mental Health Online -palvelun. Palvelun kautta pelaajat saavat jatkossa tukea mielenterveydellisiin
asioihinsa tarvittaessa.
Mental Health Online -palvelu löytyy osoitteesta www.puutupeliin.fi.
Jos tarvitset apua, jätä yhteystietosi palvelun kautta, niin ammattilainen on sinuun yhteydessä vuorokauden sisällä.
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