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Jalkapallon Pelaaja-
yhdistys on pelaajien 
oma järjestö. 
Jäseniämme ovat 
suomalaisten 
huippusarjojen 
pelaajat sekä 
ulkomailla 
pelaavat 
suomalaiset.
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Jalkapallon 
Pelaajayhdistys  

– Pelin ja pelaajan 
puolella 

Seuraa meitä somessa!

#pelaajanarki    #pelaajanääni

Jalkapallon Pelaajayhdistys @FPAFinland
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Autamme 
ja tuemme 
pelaajia!
Jäsenenä saat hyödyllisiä etuja:
•	 Oikeusturvavakuutus	sekä	apua	ja	neuvoja	

oikeudellisiin	asioihin
•	 Opiskelumahdollisuuksia
•	 Työkaluja	peliuran	ja	työuran	yhdistämiseen
•	 Tukea	peliuran	loppumiseen	liittyvissä	asioissa
•	 Mahdollisuuksia	toimia	yhteiskunnallisena	

vaikuttajana
•	 Pelaajapörssi	ja	sopimuksettomien	pelaajien	

leiritykset	
•	 Mahdollisuuksia	kehittää	itseään	pelaajana	

(mm.	henkilökohtaista	video-,	potkutekniikka-,	
fysiikka-	ja	mentaalivalmennusta)

•	 Vuosittainen	jäsentuote	sekä	vaihtuvia	
jäsentarjouksia

•	 Kansainvälisen	pelaajayhdistyksen	FIFPron	
jäsenyyden	ja	edut
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Jos et ole vielä jäsen, liity 
heti osoitteessa jpy.fi

Maksa jäsenmaksu
ja tilaa jäsentuote
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 2019 jäsentuotteena  
Tapedesign	Allround	-sukat,	PULS-
urheiluravinteita,	G-Form	suojat	tai	
NIKE	Grip	-sukat

Jäsenetuna:
Urheilulehti & Ruutu+

7 kk tilausjakso – etusi 
lähes 100 euroa

Valitse	jäsenkategoria,	jossa		
on	mukana	Urheilulehti		

&	Ruutu+
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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	pelaajille	myös	maksuttomia	
leirejä	ja	pelejä,	joissa	pelaajat	pääsevät	esille	ja	saavat	hyvän	mahdollisuuden	valmistautua	
kauteen.

Itsensä kehittäminen.	JPY	tarjoaa	jäsenilleen	erikoishintaan	ravinto-	ja	
potkutekniikkavalmennusta,	henkilökohtaista	fysiikkakartoitusta	sekä	henkistä	
valmennusta.	Jäsenillä	on	myös	mahdollisuus	tilata	Ekkono	Methodin	henkilökohtainen	
videovalmennusohjelma,	jossa	espanjalaiset	asiantuntijat	antavat	yksityiskohtaista	
henkilökohtaista	palautetta	pelistäsi	videoiden	perusteella.

Peliura – tukea ja  
tunnustusta pelikentille
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Job4Player.	JPY	tarjoaa	jäsenilleen	Job4Player-järjestelmän,	jonka	kautta	pelaajat	voivat	hakea	
siviilitöitä	peliuran	aikana	tai	sen	jälkeen.	Täytä	ja	päivitä	CV:si	kirjautumalla	kotisivuillemme	
www.jpy.fi.
	
Study4Player.	JPY:n	vahvat	kontaktit	eri	oppilaitoksiin	auttavat	pelaajia	löytämään	sopivia	
opiskelupaikkoja	sekä	yhdistämään	opiskelun	ja	pelaamisen.	JPY:n	yhteistyöoppilaitosten	kautta	
voi	opiskella	muun	muassa	liikunnanohjaajaksi,	suorittaa	yrittäjän	ammattitutkinnon	tai	FIFPro	
Online	Academyn	urheilujohtamisen	opinnot.

JPY alumni.	JPY	haluaa	tukea	myös	pelaajien	peliuran	jälkeistä	elämää.	Uransa	päättäneille	
pelaajille	tarjotaan	mm.	verkostoitumismahdollisuuksia	sekä	tapahtumia,	joissa	pääsee	
tapaamaan	vanhoja	pelikavereita	ja	jakamaan	muistoja	peliuraan	liittyen.		

Kaksoisura – työkaluja 
siviili- ja pelaajauran 
yhdistämiseen
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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.

Pelaajasopimus.	JPY:n	laatima	yhtenäinen	pelaajasopimusmalli	on	käytössä	kaikissa	kotimaan	
huippusarjoissa.	Jäsenet	saavat	apua	ja	neuvoja	sopimusasioissa,	kaikkiin	pelaajasopimukseen	
liittyvissä	ongelmatilanteissa.

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.

Oikeusturva – apua ja neuvoja 
oikeudellisiin asioihin
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Pelaajat,	jotka	kuuluvat	Urheilijaturvan	piiriin	(tulot	yli	11	200€)	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.

Oikeusturvavakuutus
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JPY	on	vahvasti	yhteiskuntavastuullinen	toimija	ja	haluaa	tarjota	jäsenilleen	
mahdollisuuksia	toimia	vastuullisina	vaikuttajina.	Teemme	Punainen	Kortti	
Rasismille	-kampanjaa	Suomessa	ja	järjestämme	Vastaanottokeskusten	SM-
futisturnausta.	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!

Yhteiskuntavastuu  
– pelaajat vastuullisina 
vaikuttajina

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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Miten Red Buttonin asennetaan 
puhelimeen? 
1.	 Saat	koodikortin	Pelaajayhdistyksen	

edustajalta
2.	 Lataa	puhelimesi	sovelluskaupasta		

Red	Button	-sovellus
3.	 Syötä	JPY:ltä	saamasi	koodikortti
4.	 Tutustu	Red	Buttonin		

tietoa-osioon.

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.

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!

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

Red Button – sovellus sinun 
ja jalkapallon suojaksi!
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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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#saynotomatchfixing


