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Saku Ylätupa lämnar AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med Gif Sundsvall och Saku Ylätupa om 

en omedelbar transfer av den 22-årige spelaren. Det blev 

totalt 37 tävlingsmatcher för finländaren i AIK-tröjan. 

 

– Jag vill tacka Saku för hans tid i AIK och en öppen och bra 

dialog för att säkerställa hans fortsatta utveckling. 

Gemensamt kom vi fram till att det var prioriterat att finna 

en ny miljö inför 2022. Jag önskar Saku all lycka i sin 

fortsatta karriär, säger herrlagets sportchef Henrik 

Jurelius. 

 

– Jag vill tacka alla som varit involverade i klubben under 

min tid i AIK. Från min första träning så har jag haft en bra 

och varm känsla under min tid i AIK och det har verkligen 

känts som ett hem. Jag känner att denna flytt till Sundsvall 

kommer vid rätt tidpunkt för min fortsatta karriär. Jag vill 

avslutningsvis tacka för mig och önska stor lycka till 

spelare, alla på Karlberg, personal, supportrar och till 

klubben, säger Saku Ylätupa. 

 

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av 

spelartransfers baserad på nettoresultatet vid varje transfer 

enligt nedanstående skala: 

 

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK) 

I                     0        2 500 

II                2 500        5 000 

III               5 000       10 000 

IV               10 000       20 000 

V                20 000       40 000 

VI               40 000       70 000 

 

Transfern av Saku Ylätupa till Gif Sundsvall hamnar i klass 

I. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en 

spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av 

resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med 

avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt 

avskrivning på spelare. 
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För en längre faktapresentation av Saku Ylätupa, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Saku Ylätupa 

 

22-årige Saku Ylätupa, född onsdagen den 4 augusti 1999 

på Jorvin sairaala i Esbo utanför Helsingfors där han 

också bodde under sin uppväxt, inledde som sjuåring sitt 

fotbollsspelande i moderklubben LePa innan han började i 

FC Esbo. Han fortsatte med sin fotbollsutbildning i HJK 

Helsingfors akademi där han under 2015 och 2016 även 

spelade med Klubi 04, HJK:s reservlag. Under 2016 fick 

Saku även prova på spel med HJK:s A-lag. Det blev spel 

både i den finska cupen och i Ligacupen. A-lagsdebuten 

skedde i Ligacupen, hemma mot FC Lahti (1–1) i Talin 

jalkapallohalli i Helsingfors den 5 februari 2016 då han 

startade matchen i tröja nummer 37 och spelade hela den 

första halvleken innan han blev utbytt. Han satt även på 

bänken i två matcher med HJK i Veikkausliiga, den finska 

högstaligan. 

 

2017 lånades han ut till RoPS från Rovaniemi och debuten 

för dem skedde borta mot FC Inter Åbo (2–6) inför 2 768 

åskådare på Veritas Stadion i Åbo den 12 april 2017 då 

han i tröja nummer 23 spelade hela matchen och i samma 

startelva hade han sällskap av den före detta AIK-

spelaren Robert Taylor. Bara några dagar efter debuten 

svarade han för sina första mål i Veikkausliiga då RoPS 

tog emot VPS (2–4) inför 1 310 åskådare på Rovaniemen 

keskuskenttä den 17 april 2017 då han svarade för 1–1-

målet i den 26:e matchminuten och 2–1-målet sex minuter 

senare. Det blev 17 matcher, varav 15 från start, i 

Veikkausliiga och tre mål för honom då RoPS slutade på 

sjunde plats i tabellen. Den 21 juli 2017 meddelade AFC 

Ajax att man skrivit ett treårsavtal med Saku Ylätupa och 

under 2017 samt 2018 spelade han med deras U19-lag samt 

deras reservlag Jong Ajax som tidigare kallades Ajax II. 

 

Den 29 januari 2019 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med AFC Ajax om en transfer och Saku Ylätupa om 

ett avtal som sträckte sig till och med den 31 december 

2022. Tävlingsdebuten för AIK skedde den 24 februari 

2019, borta mot Norrby IF (1–1) inför 974 åskådare på 

Borås Arena i gruppspelet av Svenska cupen 2018/2019. 
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Saku inledde cupmatchen på bänken i tröja nummer 19 under 

chefstränaren Rikard Norlings ledning och finländaren 

ersatte lagkaptenen Henok Goitom i den 64:e matchminuten. 

Den första matchen i Allsvenskan gjorde han i premiären 

den 31 mars 2019 då AIK tog emot Östersunds FK (0–0) 

inför 29 157 åskådare hemma på Friends Arena i Solna och 

Saku Ylätupa spelade från start innan han ersattes av 

Anton Salétros i den 71:a matchminuten. Det blev under 

debutsäsongen i AIK elva tävlingsmatcher för honom, varav 

fyra från start, då AIK slutade på fjärde plats i 

Allsvenskan, tog sig till semifinal i den inhemska cupen 

samt spelade Uefa Champions League och Uefa Europa 

League. 

 

Under 2020 spelade Saku Ylätupa elva tävlingsmatcher för 

AIK i Allsvenskan och Svenska cupen, varav åtta från 

start. Det första målet för Gnaget gjorde han den 9 mars 

2020 i den sista gruppspelsmatchen i Svenska cupen 

2019/2020 då AIK var tvungna att besegra Kalmar FF för 

att ta sig till kvartsfinal. Saku Ylätupa inledde 

målskyttet i den 48:e matchminuten av den första 

halvleken då han framspelad av Karol Mets sköt in 1–0 med 

ett välplacerat skott inför 5 026 åskådare på Skytteholms 

IP i Solna. Saku ökade i den andra halvleken på till 2–0 

inför rekordpubliken i en match som AIK vann med 3–1. 

 

Den 3 september 2020 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med den åländska klubben IFK Mariehamn om en 

utlåning av Saku Ylätupa under resten av säsongen. Den 

sista matchen för Gnaget innan utlåningen till Åland 

spelade han den 12 juli 2020 då han inledde på bänken och 

ersatte Stefan Silva i den 63:e matchminuten i det 

allsvenska bortamötet med Helsingborgs IF (0–2) på 

Olympia. Saku hade inför utlåningen spelat 22 

tävlingsmatcher för AIK. Den åländska klubben spelade 

2020 i den finländska högstaligan, Veikkausliiga och 

ligaspelet stoppades den 28 oktober 2020 med anledning av 

covid-19. Resultatet efter 22 spelade omgångar räknades 

därmed som den slutgiltiga tabellen och IFK Mariehamn 

slutade på nionde plats. Saku Ylätupa debuterade för IFK 

Mariehamn i bortamötet med TPS (1–1) på Veritas stadion i 

Åbo den 14 september 2020. 
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Under den svenske tränaren Lukas Syberyjskis ledning 

startade Saku matchen i tröja nummer 34 innan han byttes 

ut i den 61:a matchminuten. Sammanlagt blev det åtta 

matcher, varav fem från start, för honom i Veikkausliiga. 

Finländaren återvände i månadsskiftet november/december 

till AIK och var med under säsongens avslutande träningar 

då AIK efter en turbulent säsong blev nia i Allsvenskan. 

 

Saku Ylätupa startade, under ledning av chefstränaren 

Bartosz Grzelak, AIK:s tolv första tävlingsmatcher 2021 

och svarade för två mål under perioden. I den sista 

gruppspelsmatchen i Svenska cupen 2021/2022 borta mot 

Hammarby (2–3) på Tele2 Arena i Stockholm den 7 mars 2021 

låg AIK under med 0–1 i paus. AIK tog omgående hand om 

initiativet i den andra halvleken och i den 48:e 

matchminuten tråcklade sig Nabil Bahoui fram till vänster 

i straffområdet och fick in bollen till Saku Ylätupa vid 

den främre stolpen. Finländaren tog emot bollen på volley 

med högerfoten och avslutade sedan direkt lågt med 

vänsterfoten ur dålig vinkel. Bollen satt otagbart i den 

bortre gaveln och det var kvitterat till 1–1, men AIK 

föll till slut och åkte ur cupen. 

 

I den allsvenska premiären hemma på Friends Arena mot 

Degerfors IF (2–0) den 12 april 2021 var matchen mållös 

fram till den 38:e matchminuten. Nabil Bahoui fick då ett 

skottläge strax utanför straffområdet, men avslutet 

täcktes. Bahoui behöll bollen, spelade tillbaka till 

Bilal Hussein som slog ut bollen till följsamme Erick 

Otieno på vänsterkanten. Inlägget från den kenyanske 

landslagsmannen blev utsökt och nådde Saku Ylätupa vid 

den bortre stolpen där finländaren mötte direkt på volley 

och 1–0 samt finländarens första allsvenska mål var ett 

faktum. I den andra halvleken tunnlade han bortalagets 

Sebastian Ohlsson på högerkanten och slog ett inlägg med 

vänsterfoten till Nabil Bahoui som vid den bortre, 

vänstra stolpen nickade in 2–0 i den 65:e matchminuten. I 

hemmaderbyt mot Hammarby (2–0) på Friends Arena den 25 

april 2021 var Saku Ylätupa med i förarbetet till Nicolás 

Stefanellis 1–0-mål. Inlägget från högerkanten i den 43:e 

matchminuten nickades i vänsterstolpen av argentinaren 

som sedan sköt in bollen i det tomma målet. 
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I det allsvenska bortamötet mot Östersunds FK (2–1) den 

17 maj 2021 spelade Saku i den första halvleken fram Tom 

Strannegård till dennes första allsvenska mål samt 

lagkaptenen Henok Goitom till 2–0-målet. I den sista 

matchen innan EM-uppehållet, hemma mot Mjällby AIF (2–2) 

den 22 maj 2021 blev Nicolás Stefanelli återigen 

assisterad av Saku Ylätupa då han slog in 1–0 bakom den 

utlånade AIK-målvakten Samuel Brolin. Efter bortamötet 

med BK Häcken (1–2) i den nionde allsvenska omgången blev 

det endast spel i tre tävlingsmatcher för Saku Ylätupa, 

starter borta mot Örebro SK (1–1) den 26 juli 2021 och 

borta mot Rågsveds IF (5–0) den 19 augusti 2021 samt ett 

inhopp hemma mot Kalmar FF (2–0) den 18 juli 2021. 

 

I 14 av AIK:s avslutande 21 tävlingsmatcher var Saku 

Ylätupa ej uttagen i matchtruppen. Det blev sammanlagt 15 

matcher, varav 14 från start, samt två mål och sex 

målgivande passningar för honom under året. Den sista 

målgivande passningen kom borta mot Rågsveds IF (5–0) i 

den andra omgången av Svenska cupen 2021/2022 den 19 

augusti 2021. AIK slutade efter 30 spelade omgångar tvåa 

i den allsvenska tabellen, på samma poäng som Malmö FF, 

men med något sämre målskillnad. AIK besegrade IK Sirius 

FK (4–2) på Friends Arena inför 27 731 åskådare i den 

sista omgången, men MFF säkrade SM-guldet efter 0–0 hemma 

mot Halmstads BK. Det blev sammanlagt 37 tävlingsmatcher, 

varav 26 från start, för Saku Ylätupa i AIK-tröjan och 

han svarade för fyra mål och sex målgivande passningar. 

Hans disciplinära facit blev tre gula kort. 

 

Den 8 januari 2019 debuterade Saku Ylätupa för det 

finländska A-landslaget då man mötte Sverige (1–0) inför 

326 åskådare på Al Sadd Sports Club i Doha, Qatar då han 

under förbundskapten Markku Kanervas ledning inledde på 

bänken i tröja nummer 20, men ersatte Lassi Lappalainen i 

den 68:e matchminuten. I matchtruppen var även de före 

detta AIK-spelarna Eero Markkanen och Robert Taylor 

uttagna. Tre dagar senare spelade Saku sin andra A-

landskamp, och första från start, då Finland mötte 

Estland (1–2). Han har även spelat landskamper med det 

finska U21-, U19-, U18- och U17-landslaget sedan 2014. I 

U19-landslaget var han även lagkapten. 


