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SUOMEN URHEILULIITON (SUL) EDUSTUSSÄÄNNÖT
1 § Kilpailukelpoisuus
Kilpailukelpoinen Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa (liiton, alueen, piirin,
ja seuran kilpailut) ja maan edustustehtävissä on SUL:oon kuuluvan seuran jäsen, joka
täyttää SUL:n sekä tarvittaessa myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja Kansainvälisen
Olympiakomitean säännöt, ja jolla on kulumassa olevalle vuodelle lunastettu
yleisurheilulisenssi (poislukien parayleisurheilijat).
2 § Seuran edustaminen
SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa.
SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa hän edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa kerrallaan
näiden sääntöjen mukaisesti.
3 § Seurasiirrot
Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu kalenterivuoden vaihtuessa, pois lukien
kohdissa 3.2, 3.3 ja 3.4 esitetyt seurasiirrot. Seurasiirrot eivät edellytä mitään maksuja
urheilijan entisen ja uuden seuran välillä.
3.1 Kirjallisesti tehtävä vuodenvaihteen seurasiirto
Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana
kalenterivuonna saavuttanut luokittelutaulukon mukaisesti henkilökohtaisessa lajissa M/N –
sarjoissa vähintään 5 pisteen, M/N -22/19 vähintään 3 pisteen tuloksen tai M/N17-sarjojen
vähintään 2 pisteen tuloksen tai parayleisurheilijan, joka kuluneen kauden aikana on
edustanut Suomea junioreiden arvokisoissa tai yleisen sarjan EM- tai MM-kisoissa tai
paralympialaisten yleisurheilussa, on marraskuun 30. päivään mennessä jätettävä ilmoitus
siitä seurasta, jota hän seuraavana kalenterivuonna aikoo edustaa.
Tämän lisäksi urheilijasta on suoritettava seurasiirtoa koskeva rekisteröintimaksu Suomen
Urheiluliitolle.
Ilmoitus on tehtävä SUL:n seurasiirtolomakkeella, jonka urheilija henkilökohtaisesti ja uusi
seura ovat velvollisia allekirjoittamaan. Ilmoitukseen on liitettävä kopio rekisteröintimaksun
suorittamista osoittavasta tositteesta. Urheilijan on lisäksi lähetettävä kopio
seurasiirtoilmoituksesta vanhalle seuralleen 30.11. mennessä.
Seurasiirtoilmoitus katsotaan ajoissa sisään jätetyksi, kun se on saapunut perille Suomen
Urheiluliiton toimistoon viimeistään 30.11. klo 24:ään mennessä, joko kirjallisena tai liiton
viralliseen s-postiin toimitettuna.
SUL:n järjestövaliokunta käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12. mennessä. Valiokunta
hyväksyy seurasiirron, jos siirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu edellä
annettuja määräyksiä noudattaen. Hyväksytyt seurasiirrot astuvat voimaan 1. tammikuuta.
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3.2 Vapaa vuodenvaihteen jälkeen tapahtuva seurasiirto
Urheilija, joka ei ole kuluneena kalenterivuonna saavuttanut kohdassa 3.1 mainittuihin
pisterajoihin yltävää tulosta tai ei ole osallistunut parayleisurheiljoiden juniori- / yleisen
sarjan arvokisoihin sekä alkavan kalenterivuoden aikana enintään 13 vuotta täyttävä
urheilija on ilman kohdassa 3.1 mainittuja toimenpiteitä oikeutettu edustamaan sitä seuraa,
jonka nimissä hän kalenterivuoden aikana ensimmäisen kerran kilpailee Suomen
Urheiluliiton alaisessa virallisessa kilpailussa, johon hän on näiden sääntöjen 1 pykälän
mukaan velvollinen hankkimaan lisenssin. Seurasiirron katsotaan astuneen voimaan
kyseisenä ensimmäisen kilpailun päivänä.
Pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jolla on yllä olevan mukaisesti vapaa
seurasiirto-oikeus, edustaa kuluvalla kilpailukaudella seuraa, jonka nimissä hän kilpailee
ensimmäisen kerran Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailussa.
Huom! Tällaisessa kilpailussa hänellä tulee olla voimassa oleva lisenssi.
3.3 Seurasiirto seuran yleisurheilutoiminnan lakatessa
Mikäli seura lopettaa yleisurheilutoimintansa tai seura eroaa Suomen Urheiluliitosta, on ko.
seuraa edustaneella urheilijalla oikeus siirtyä edustamaan itse valitsemaansa toista seuraa,
kun SUL:n hallitus on vahvistanut vanhan seuran yleisurheilutoiminnan päättymisen ja/tai
seuran eron Suomen Urheiluliitosta. Mikäli seura erotetaan Suomen Urheiluliitosta,
urheilijalla on oikeus siirtyä uuteen seuraan välittömästi erottamispäätöksen astuttua
voimaan. Seurasiirto astuu voimaan sinä päivänä, jolloin urheilija kilpailee ensimmäisen
kerran uuden seuransa nimissä.
Tässä kohdassa 3.3 kuvattujen seurasiirtojen yhteydessä millään taholla ei ole oikeutta
kasvattajarahaan.
3.4 Kesken kauden tapahtuva seurasiirto
Kuluvana kalenterivuonna enintään 13 vuotta täyttävä urheilija voi kerran kalenterivuoden
seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vaihtaa seuraa jättämällä Suomen Urheiluliitolle
seurasiirtoilmoituksen. Ilmoituksessa on oltava urheilijan henkilökohtainen tai hänen
huoltajansa allekirjoitus sekä uuden seuran edustajan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä
todiste siirtoasian tiedoksiannosta vanhalle seuralle.
Seurasiirto tulee voimaan kahden viikon kirjaamisajan jälkeen, siitä kun seurasiirtoilmoitus
on tullut Suomen Urheiluliitolle.
3.5 Kasvattajaraha
Suomen Urheiluliitto maksaa urheilijan kasvattajaseuralle kasvattajarahan SUL:n
lomakkeella tehdystä hakemuksesta, joka on jätettävä Suomen Urheiluliitolle kolmen
kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, jolloin urheilijan seurasiirto on tullut
voimaan näiden sääntöjen kohdan 3.1 tai3.2 nojalla. Kasvattajarahahakemus katsotaan
ajoissa sisään jätetyksi, kun se on saapunut perille Suomen Urheiluliiton toimistoon
viimeistään määräpäivänä klo 24:ään mennessä.
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Kasvattajaraha maksetaan vain sellaisesta urheilijasta, joka vähintään kerran kolmen
viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana on saavuttanut henkilökohtaisessa lajissa M/N –
sarjoissa vähintään 7 pisteen, M/N -22/19 vähintään 5 pisteen tuloksen tai M/N17-sarjojen
vähintään 3 pisteen tuloksen tai on edustanut Suomea parayleisurheilun yleisen sarjan
arvokisoissa. Tulos on lisäksi tullut tehdä aikaisintaan sinä vuonna, jona urheilija
täytti/täyttää 14 vuotta.
Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta
toiseen seuraan. Kasvattajaseura on SUL:n jäsenseura, jota edustaessaan urheilija on
ensimmäisen kerran uransa aikana saavuttanut edellä mainittujen pisterajojen mukaisen
tuloksen. Kasvattajaseuran on täytynyt olla SUL:n jäsen jo silloin, kun edellä mainittu
kasvattajarahaan oikeutettu tulos saavutettiin, ja seuran tulee edelleen olla SUL:n jäsen sillä
hetkellä, kun kasvattajarahaa haetaan.
3.6 Maksujen suuruudet
Rekisteröintimaksun, siirtomaksun ja kasvattajarahan suuruuden määrää Suomen
Urheiluliiton hallitus vuosittain.
3.7 Ulkomaan kansalaista koskevat seurasiirrot
Tämän pykälän (3§) määräykset koskevat myös Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia,
jotka kilpailevat Suomen Urheiluliiton jäsenseuroissa.
4 § Oikeus osallistua SM-kilpailuihin
Suomen mestaruudesta voivat kilpailla Suomen kansalaiset sekä sellaiset muut urheilijat,
joille Suomen Urheiluliitto on myöntänyt luvan kilpailla täysivaltaisina osanottajina SMkilpailuissa.
4.1 Suomen kansalaiset
Suomen kansalaisella on aina täydet SUL:n jäsenseuran edustus- ja kilpailuoikeudet
kaikessa SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa, SM -kilpailut mukaan lukien, vaikka hänellä
samanaikaisesti olisi muunkin maan kansalaisuus ja mahdollisesti paikallisen seuran
edustusoikeudet siinä maassa.
4.2 Ulkomaan kansalaiset
Ulkomaan kansalaisen (*) SM-kilpailuoikeudet edellyttävät, että hän on aidosti muuttanut
ja asettunut Suomeen ja on näiden oikeuksien astuessa voimaan ehtinyt asua vakituisesti
Suomessa alla lueteltujen edellytysten mukaisella tavalla vähintään yhden täyden
kalenterivuoden. Tähän ryhmään kuuluvat luonnollisesti myös ne ulkomaan kansalaiset,
jotka ovat syntyneet ja siitä lähtien asuneet Suomessa.
Hakeminen:
Oikeus hakea SM -kilpailuoikeuksia urheilijalle on tämän edustusseuralla. Hakeminen voi
käynnistyä siinä vaiheessa, kun seura on vakuuttunut, että yllä luetellut edellytykset
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täyttyvät ja niihin liittyvät dokumentit ja muut vahvistukset ovat edellytysten mukaisessa
kunnossa ja seuran käytettävissä.
Hakemukset tulee tehdä SUL:n lomakkeella 30.11 klo 24 mennessä, jonka liitteinä ovat:
– Edellytyksissä mainitut tiedot sisältävä kotipaikkatodistus
– Kopiot edellytyksissä mainituista Suomessa oleskeluun oikeuttavista sekä Suomessa
toteutunutta oleskelua osoittavista dokumenteista kulumassa olevan kalenterivuoden sekä
Suomessa oleskeluun oikeuttavista dokumenteista sitä seuraavien 7 kuukauden (alkava
joulukuu + puoli vuotta) osalta;
– Kopio ulkomaan kansalaisen SM -kilpailuoikeuksiin liittyvän rekisteröintimaksun
suorittamista osoittavasta tositteesta. Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos
ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asumisensa aikana saavuttanut kohdassa 3.1
mainittua tulosta. Hakemus on kuitenkin aina jätettävä!
Jos urheilija on ilmoittamassa rekisteröintimaksun alaisesta seurasiirrosta ja samanaikaisesti
vastaanottava seura on hakemassa hänelle SM-kilpailuoikeuksia, kohtuullistetaan seuran
osalle tulevaa kokonaismaksua perimällä SM-oikeuksia koskevasta rekisteröintimaksusta
vain puolet.
Mikäli hakijalta pyydetään lisäselvityksiä, niitä voi lähettää aina järjestövaliokunnan
joulukuun kokoukseen saakka. Kokouksen ajankohta ilmoitetaan lisäselvityspyynnön
yhteydessä.
Oikeuksien voimassaolo:
Myönnetyt SM -kilpailuoikeudet pysyvät voimassa niin kauan kuin vakituinen asuminen ja
muut edellytetyt olosuhteet säilyvät, paitsi mikäli urheilija kuluvalla tai tätä edeltävänä
vuonna:
A) edustaa tai on edustanut maata, jonka kansalainen hän on, World Athleticsin (WA) tai
tämä alueen (Area) arvokilpailuissa.
B) on kilpailut maan, jonka kansalainen hän on, yleisen sarjan mestaruuskilpailuissa.
Muutos astuu voimaan 1.1.2020 siten, että 2020 on ensimmäinen vuosi jonka aikainen
kilpaileminen kohtien A ja B mukaisesti huomioidaan.
Huom ! Kaksoiskansalaisella, jolla toinen kansalaisuus on suomen kansalaisuus, on aina
oikeus osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin.
Jos SM -kilpailuoikeudet jo saaneen urheilijan kohdalla ilmenee seikkoja, jotka asettavat
vakituisen Suomessa asumisen kyseenalaiseksi, voi järjestövaliokunta harkintansa
perusteella pyytää urheilijan seuralta uudet, ajan tasalle päivitetyt selvitykset SM oikeuksien edellytysten toteutumisesta. Jos selvityksiä ei toimiteta kuukauden sisällä
pyynnön esittämisestä tai jos annetut selvitykset eivät enää tue SM -oikeuksien
ylläpitämistä, Suomen Urheiluliitto voi lakkauttaa oikeudet välittömästi. Urheilijalle

Säännöt

SUOMEN URHEILULIITTO

voidaan myöhemmin anoa oikeuksia uudestaan edellä kuvattuja hakuehtoja ja
hakumenettelyä noudattaen.
Kuluvana vuonna enintään 13 vuotta täyttävä ulkomaan kansalainen voi vapaasti edustaa
seuraansa SM-kilpailuissa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.
Pitkään Suomessa asuneen ulkomaan kansalaisen SM -oikeuksien nopeutettu käsittely:
Sellaisesta ulkomaan kansalaisesta, joka on pysyvästi asunut Suomessa jo vähintään viisi (5)
vuotta, voi hänen seuransa jättää hakemuksen (edellä mainittuine liitteineen) SM oikeuksien saamiseksi ja pyytää tarvittaessa asian nopeutettua käsittelyä poiketen
marraskuun viimeiseen päivään mennessä tehtyjen hakemusten käsittelymenettelystä.
Liiton toimisto voi tällaisessa tapauksessa käsitellä hakemuksen ja myöntää SM -oikeudet
astumaan voimaan välittömästi. Nopeutettua käsittelyä pyydettäessä oikeuksiin liittyvä
rekisteröintimaksu tulee maksaa 1,5-kertaisena.
Yleiset edellytykset:
– Urheilijalla on Suomessa vakituinen asuinpaikka, joka on viranomaisten tiedossa ja
jonka osoite (osoitteet), kotikunta ja näihin liittyvät alkamisajankohtatiedot voidaan osoittaa
maistraatin antamalla kotipaikkatodistuksella tai poikkeustapauksessa (**) muulla
luotettavalla viranomaisen tai lähetystön antamalla asumistodistuksella. Oppilaitoksen,
työpaikan, yhdistyksen tms. antama ilmoitus asumisesta ei riitä SM -oikeuksia haettaessa.
Vakituisella/pysyvällä asumisella tarkoitetaan, että urheilija on todistettavasti oleskellut
Suomen alueella vähintään 183 päivää (puoli vuotta) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana.
– Urheilijalla on ollut viisumeilla ja/tai työ/oleskeluluvilla osoitettu keskeytymätön (***)
oikeus Suomessa oleskeluun koko kulumassa olleen kalenterivuoden ajalta, ja
oleskeluoikeus on SM-kilpailuoikeuksien voimaan astuessa edelleen jatkumassa ainakin
puoli vuotta eteenpäin.
Suomen Urheiluliitto käsittelee seurojen ajoissa sisään jättämät, ulkomaan kansalaisten SMja -kilpailuoikeuksia koskevat hakemukset 31.12. mennessä. Hakemuksen käsittelyssä
hyväksytyn päätöksen saaneiden urheilijoiden SM-kilpailuoikeudet astuvat voimaan 1.
tammikuuta hakemuksen jättämistä seuraavana vuonna.
5 § Maan edustaminen
Olympiakisoissa, MM-, EM-, Maailman- tai Euroopan Cup- ja muissa WA:n:n säännön 1.1
kohtien (a), (b), (c), (f) ja (g) alaisissa kilpailuissa Suomea voivat edustaa vain Suomen
kansalaiset. Samaa sääntöä noudatetaan myös kaikissa Suomen käymissä maaotteluissa.
6 § Edustussääntöjen tulkintaoikeus
Voimassa olevien edustussääntöjen tulkitsijana toimii Suomen Urheiluliiton se valiokunta,
jolle SUL on edustussääntöasioiden hoitamisen osoittanut. Valiokunta voi tarvittaessa
alistaa kysymykset SUL:n hallituksen ratkaistaviksi.
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Järjestövaliokunnan ohjeistus sääntöjen tulkinnasta
2. Seuran edustaminen
Eri urheilumuodoissa urheilijat voi edustaa eri seuroja.
Jos Suomen Urheiluliiton alaisissa kilpailuissa on aikuisurheilulajeja tai aikuisurheilijoiden
ikäsarjoja, urheilija voi niissä kilpaillessaan edustaa omaa SUL:n tai Suomen
Aikuisurheiluliiton jäsenseuraansa.
Yleisessä sarjassa kilpaileminen edellyttää kuitenkin aina SUL:n jäsenseuran edustamista ja
SUL:n yleisurheilulisenssiä.
Pykälissä 1 ja 2 esitetyt määräykset eivät estä SUL:n seurojen ulkopuolisia urheilijoita
osallistumasta massaluonteisiin tai muihin vastaaviin kilpailutapahtumiin.
3.4 Keskenkauden tapahtuva seurasiirto
1: Seitsemän kuukauden sääntö tarkoittaa sitä, että seurasiirtoilmoitus liitteineen on tullut
toimittaa perille Suomen Urheiluliiton toimistolle viimeistään 31.7. klo 24:ään mennessä.
2: Tämä sääntökohta koskee niitä urheilijoita, jotka ovat jo kilpailleet aiemmin kuluvana
vuonna.
4.2 Ulkomaan kansalaiset
1) Näissä säännöissä ulkomaan kansalaisiin rinnastetaan myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole
minkään maan kansalaisuutta.
2) Poikkeuksilla tarkoitetaan tyypillisesti tapauksia, joissa suomalainen viranomainen ei
pysyvästä asumisesta huolimatta voi kirjoittaa tavanomaista kotipaikkatodistusta. Tällaisia
voivat olla esim. asuminen ulkomaan Suomessa sijaitsevan lähetystön alueella, pakolaisen
kohdalla asuminen vastaanottokeskuksessa tms.
3) Keskeytymättömällä oleskeluluvalla tarkoitetaan näissä säännöissä, että vaikka luvat olisi
annettu erillisissä jaksoissa, jaksojen väleihin ei ole jäänyt taukoa/taukoja.
5. Maan edustamien
1WA:n säännön 1.1 kohdat (a)…(f) viittaavat olympialiikkeen, WA:n ja EA:n hallinnoimiin
arvokilpailuihin (olympiakisat, MM, EM, Cup’it yms.). Kohta (g) viittaa maaryhmien
alueellisiin mestaruuskilpailuihin (esim. pohjoismaiden mestaruuskilpailut).
2: Määritettäessä edustusoikeutta tapauksessa, jolloin kyseessä on vasta hiljattain Suomen
kansalaisuuden saanut urheilija tai Suomen ja muun maan kaksoiskansalainen, tulee
huomioida WA:n kilpailusäännön 5 sisältämät rajoitukset ja mahdolliset karanteeniajat
uuden kansalaisuuden saamisen jälkeen.
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3: Yllä oleva ei sellaisenaan koske kansainvälisiä seuraotteluita. Joissakin laajoissa
seuraottelutapahtumissa (Euroopassa esim. ECCC-seuracupit) on omat erilliset määräykset
koskien seurojen oikeutta ottaa ulkomaalaisia urheilijoita joukkueeseensa.

