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ALUEELLISTEN SARJOJEN TOIMINTA 2020 

 

1. YLEISTÄ KAUDELLE 2020 

Kaikki alla esitetyt asiat koskevat kilpailutoiminnan suhteen poikkeuksellista aikaa, joka tarkoittaa, että 
kaikissa ottelujärjestelyissä tarvitaan etukäteisvalmistelua ja riskianalyysiin perustuvaa ohjeistusta 
kilpailutoiminnan riidattomaan läpiviemiseen.    

Kaiken lähtökohtana on toimintaan osallistuvien terveys ja vaikka kaikkiin alueellisiin sarjoihin on tehty uudet 
huolelliset sarjakohtaiset suunnitelmat, tulee joko joukkueiden pelaajistossa tai taustaryhmissä ilmenevät 
koronavirustartunnat tai viranomaisten pandemian hallintaan tähtäävät uudet päätökset tai toimintaohjeet 
mahdollisesti aiheuttamaan ottelusiirtoja ja pahimmassa tapauksessa jonkun tai joidenkin sarjojen 
keskeyttämisiä (kts. kohta 3.4.).  
 
Kaikki alueelliset kilpailut on saatava pelattua 15.11.2020 mennessä. Mikäli jonkin sarjan osalta näin ei 
tapahdu, ko. kilpailu keskeytetään alueellisen Mielenkiintoiset kilpailut-kehitysryhmän päätöksellä ja sen 
sarjasijoitukset sekä mahdolliset nousemiset ja putoamiset ratkaistaan kilpailukohtaisesti seuraavan 
säännöstön mukaisesti:  
 
1.1. Mikäli kilpailun edetessä varmistuu, että em. koronatartunnan tai viranomaispäätösten vuoksi siirrettyjä 

rästipelejä ei ehditä pelata suunniteltuun kilpailun viimeiseen ajankohtaan mennessä, tulee ennen 
lopullista päätöstä kilpailun keskeyttämisestä tutkia mahdollisuudet kilpailukalenterin pidentämiseen, 
jotta koko kilpailu rästipeleineen saataisiin pelattua suunnitellun mukaisesti. Tällöin viimeinen ehdoton 
pelipäivämäärä on sunnuntai 15.11.2020.  

Asiaa päätettäessä on otettava huomioon ilmeiset todennäköisyydet joukkueen/joukkueiden sarjasta 
putoamiseen tai seuraavalle tasolle nousemiseen. Jos jonkin joukkueen piste-ero nousuun tai 
putoamiseen ovat laskennallisestikin jo ratkaisevan suuri, on kautta turha pidentää, vaan rästipelit 
jätetään pelaamatta ja sarja katsotaan saaduksi päätökseen. 

Päätöksen kilpailun mahdollisesta keskeyttämisestä tekee ko. kilpailun järjestävän alueen 
Mielenkiintoiset kilpailut-kehitysryhmä 

1.2. Jos kilpailussa, joka käsittää tietyn määrän sarjakierroksia ja sen jatkoksi pelattavan erillisen loppusarjan, 
joudutaan ottelusiirtoihin, jotka estävät loppusarjan käynnistämisen suunniteltuna ajankohtana, voi 
edellä kohdassa 1.1. määritelty keskeyttämisharkinta johtaa myös päätöksen, jossa suunniteltu 
loppusarja jätetään kokonaan pelaamatta ja pelatun sarjakierroksen/pelattujen sarjakierrosten tulokset 
ja sarjasijoitukset jäävät voimaan. Tällainen päätös on tehtävä ennen kuin 85 % määriteltyjen 
sarjakierrosten otteluista on pelattu. 

1.3. Jos alueen Mielenkiintoiset kilpailut-kehitysryhmä harkintansa päätteeksi toteaa, että kauden 
pidentämiseen ei ole mahdollisuuksia ja käynnissä olevaa sarjaa, sen suunniteltua määrää 
sarjakierroksia tai sarjan jatkoksi suunniteltua loppusarjaa, ei pystytä pelaamaan, on kehitysryhmän 
tehtävä päätös kilpailun keskeyttämisestä. Sarjasijoitukset, sarjanousut tai sarjasta putoamiset 
määritellään tällaisessa tapauksessa seuraavasti: 
a. jos keskeytyshetkellä kilpailussa edelleen mukana olevien joukkueiden otteluista on pelattu 

vähemmän kuin 85 % tai joku edelleen mukana olevista joukkueista ei ole pelannut vähintään 1/3 
omista otteluistaan, katsotaan että sarjaa ei ole saatu pelattua päätökseen, eikä sarjasijoituksia 
saada ratkaistua. Keskeytyneestä sarjasta ei synny nousuoikeutta seuraavalle sarjatasolle, mutta 
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sarjasta ei myöskään putoa mikään sarjassa keskeyttämishetkellä pelanneista joukkueista. Ennen 
keskeyttämishetkeä osallistumisensa peruneet tai sarjasta luopuneet joukkueet putoavat 
seuraavalle sarjatasolle 

b. jos keskeytyshetkellä kaikki kilpailussa edelleen mukana olevat joukkueet ovat pelanneet 
vähintään 1/3 omista otteluistaan ja niiden suunniteltujen otteluiden yhteismäärästä on pelattu 
enemmän kuin 85 %, ratkaistaan sarjasijoitukset jakamalla kunkin joukkueen keskeytyshetkellä 
saavuttamat sarjapisteet sen siihen mennessä pelaamien otteluiden lukumäärällä. Mikäli 
tällaisessa tapauksessa kaksi tai useampia joukkueita päätyy samaan pistemäärään, ratkaistaan 
sarjasijoitus seuraavasti:  
1) joukkueen keskeyttämishetken maaliero jaettuna joukkueen pelaamien otteluiden lukumäärällä,  
2) joukkueen siihen mennessä tekemien maalien määrä jaettuna sen pelaamien otteluiden 
lukumäärällä ja  
3) arpa 

2. SARJANOUSUT ja PUTOAMISET 
 

2.1. MIESTEN SARJAT 
 

Valtakunnallinen Kakkonen-alueellinen Kolmonen 
A. Mikäli Miesten Kakkonen ja kaikki alueelliset Miesten Kolmosen lohkot saadaan suunnitellusti tai 

edellä kohdissa 1.1. ja 1.2. kuvatulla tavalla päätökseen, putoaa Kakkosesta kunkin lohkon kaksi 
heikointa joukkuetta (yht. 6) ja tilalle nousee kaikkien kolmen (3) Miesten Kolmosten 
nousukarsintalohkojen kaksi parasta joukkuetta (yht. 6)  

B. Mikäli Miesten Kakkonen on saatu päätökseen, mutta jotakin Miesten Kolmosen yhdeksästä (9) 
alueellisesta lohkosta ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1. ja 1.2. kuvatulla tavalla 
päätökseen, ei ko. Kolmosen lohkosta selviä mikään joukkue Kakkosen nousukarsintaan. 
Tällaisessa tapauksessa jäljelle jääneiden karsintaan oikeutettujen Kolmosen joukkueiden välinen 
Kakkosen karsinta järjestetään seuraavasti: 

C. Jos karsintaan oikeutettuja joukkueita on kahdeksan (8), muodostetaan niistä ensin 
maantieteellisesti neljä (4) otteluparia, jotka pelaavat keskenään yksittäisen ottelun 
puolueettomalla kentällä ratkaisuun saakka. Otteluparien voittajat (4) nousevat Kakkoseen 
kaudelle 2021.  
Tämän ensimmäisen Cup-vaiheen häviäjistä (4) muodostetaan uudelleen kaksi otteluparia, jotka 
pelaavat keskenään yksittäisen ottelun puolueettomalla kentällä ratkaisuun saakka. Otteluparien 
voittajat (2) nousevat Kakkoseen kaudelle 2021 

D. Jos karsintaan oikeutettuja joukkueita on seitsemän (7) tai sitä vähemmän, ei Kakkosen karsintaa 
järjestetä, vaan kaikki nämä joukkueet nousevat Miesten Kakkoseen 2021. Jos tällaisia joukkueita 
on vähemmän kuin kuusi (6), putoaa Kakkosesta vain niiden määrää vastaava määrä joukkueita. 

E. Mikäli jotakin Miesten Kakkosen lohkoa ei saada suunnitellulla tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. 
kuvatulla tavalla päätökseen, kukaan ei putoa ko. lohkosta, mutta alueellisista Miesten Kolmosista 
nousee Miesten Kakkoseen 2021 edellä A- tai B-kohtien mukainen määrä joukkueita 

 
Alueelliset miesten sarjat 

F. Mikäli sekä ylempi että alempi sarjataso saadaan kokonaisuudessaan suunnitellusti tai edellä 
kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. mukaisella tavalla päätökseen, ylemmästä sarjasta putoaa ja siihen 
nousee ao. sarjojen sarjajärjestelmissä ilmoitettu määrä joukkueita 

G. Mikäli ylempää sarjatasoa tai jotain sen lohkoa ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. 
ja 1.3. mukaisella tavalla päätökseen, ko. sarjasta tai lohkosta ei putoa mikään joukkue, mutta 
päätökseen saadulta alemmalta sarjatasolta tai sen lohkosta nousee sen sarjajärjestelmässä 
kerrottu määrä joukkueita 

H. Mikäli alempaa sarjatasoa tai jotain sen lohkoa ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. 
ja 1.3. mukaisella tavalla päätökseen, ei ko. sarjasta tai lohkosta nouse mikään joukkue ylemmälle 
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tasolle kaudelle 2021 ja ylemmältä tasolta putoavien määrää pienennetään vastaavalla 
joukkuemäärällä 

 
Mikäli mihin tahansa alueelliseen miesten sarjaan tulee täydennystarvetta, hoidetaan se 
pääsääntöisesti vähentämällä pudotettavien joukkueiden määrää. Sarjaan osallistumisensa 
peruuttanut tai siitä luopunut joukkue ei voi saada sarjapaikkaa takaisin tällaisen 
täydennysmenettelyn kautta. 
 
Edellä olevan mukaisesti keskeytyneistä sarjoista mahdollisesti tulevat kauden 2021 sarjojen 
”ylimääräiset” joukkueet huomioidaan ko. kauden sarjajärjestelmissä. 
 

2.2. NAISTEN SARJAT: 
 

Valtakunnallinen Kakkonen-alueellinen Kolmonen 
A. Mikäli kaikki Naisten Kakkosen lohkot ja kaikki alueelliset Naisten Kolmosen lohkot saadaan 

suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. kuvatulla tavalla päätökseen, putoaa Kakkosesta 
kunkin lohkon kaksi heikointa joukkuetta (yht. 6) ja tilalle nousee alueellisista Naisten Kolmosista 
seitsemän (7) joukkuetta seuraavasti: 
 Eteläinen alue = 2 joukkuetta 
 Läntinen alue – lohko AB = 1 joukkue 
 Läntinen alue – lohko C = 2 joukkuetta 
 Itäinen alue = 1 joukkue 
 Pohjoinen alue = 1 joukkue 

B. Mikäli Naisten Kakkonen on saatu päätökseen, mutta jotakin edellä mainittua alueellista 
nousuun oikeuttavaa kilpailua ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. 
kuvatulla tavalla päätökseen, ei ko. Kolmosen lohkosta nouse mikään joukkue Naisten Kakkoseen 
2021. 

C. Jos alueellisista Naisten Kolmosen kilpailuista vähemmän kuin kuusi (6) saadaan päätökseen, 
vähennetään Naisten Kakkosesta putoavien joukkueiden määrää vastaavalla joukkuemäärällä 

D. Mikäli jotakin Naisten Kakkosen lohkoa ei saada suunnitellulla tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. 
kuvatulla tavalla päätökseen, kukaan ei putoa ko. lohkosta, mutta alueellisista Naisten 
Kolmosista nousee Naisten Kakkoseen 2021 edellä A-, B- tai C-kohtien mukainen määrä 
joukkueita 

 
Alueelliset naisten sarjat 
I. Mikäli sekä ylempi että alempi sarjataso saadaan suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 1.2. ja 

1.3. mukaisella tavalla päätökseen, ylemmästä sarjasta putoaa ja siihen nousee ao. sarjojen 
sarjajärjestelmissä ilmoitettu määrä joukkueita 

J. Mikäli ylempää sarjatasoa tai jotain sen lohkoa ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 
1.2. ja 1.3. mukaisella tavalla päätökseen, ko. sarjasta tai lohkosta ei putoa mikään joukkue, 
mutta alemmalta sarjatasolta tai sen lohkosta nousee sen sarjajärjestelmässä kerrottu määrä 
joukkueita 

K. Mikäli alempaa sarjatasoa tai jotain sen lohkoa ei saada suunnitellusti tai edellä kohdissa 1.1., 
1.2. ja 1.3. mukaisella tavalla päätökseen ko. sarjasta tai lohkosta nousta ja ylemmältä tasolta 
putoavien määrää pienennetään vastaavalla joukkuemäärällä 

 
Mikäli mihin tahansa alueelliseen naisten sarjaan tulee täydennystarvetta, hoidetaan se 
pääsääntöisesti vähentämällä pudotettavien joukkueiden määrää. Sarjaan osallistumisensa 
peruuttanut tai siitä luopunut joukkue ei voi saada sarjapaikkaa takaisin tällaisen 
täydennysmenettelyn kautta. 
 
Edellä olevan mukaisesti keskeytyneistä sarjoista mahdollisesti tulevat kauden 2021 sarjojen 
”ylimääräiset” joukkueet huomioidaan ko. kauden sarjajärjestelmissä. 
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2.3. LASTEN ja NUORTEN SARJAT 
Lasten ja nuorten alueellisissa sarjoissa päätavoitteena on tarjota mahdollisimman tasapainoinen 
reilun puolen kauden mittainen sarjatoiminta, jossa sarja- ja joukkuekohtaiset joustot ovat mahdollisia 
ja todennäköisiä.  

Sarjoja – erityisesti tasoilla Kakkonen ja sitä alemmat – ei välttämättä pyritä viemään väkisin loppuun, 
vaan koronatartunnan tai viranomaispäätöksen siirtämiä otteluita voi jäädä ao. sarjoissa 
kilpailunjärjestäjän ja joukkueiden keskenään niin sopiessa myös kokonaan pelaamatta. 

Ne nuorten Liigan tai Ykkösen tason sarjat, joissa on ns. periytyvät sarjapaikat, pyritään saattamaan 
suunnitellusti loppuun saakka, jos se kohtuudella ja osallistujien terveyttä vaarantamatta on 
mahdollista. Sarjanousuissa ja putoamisissa noudatetaan tällöin edellä kohtien 2.1. ja 2.2. ”Alueelliset 
miesten/naisten sarjat”-kohtien määräyksiä.  

3. OTTELUT / OTTELUSIIRROT 

3.1. Ottelukalenteri 
Ottelukalenteriin varataan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi myös viikonloppuja varapäiviksi 
ensisijaisesti niille siirretyille otteluille, joissa joukkueiden välinen etäisyys on yli 180 km. Näitä vapaita 
viikonloppuja voi tarvittaessa käyttää myös lyhyempien etäisyyksien rästipeleille. 

3.2. Siirretyn ottelun pelaaminen 
Jos/kun tartunnan, vahvan sen epäilyn tai viranomaispäätösten vuoksi pelejä joudutaan siirtämään, 
pyritään siirretty ottelu pelaamaan mahdollisimman pikaisesti esteen päätyttyä, jotta loppukaudesta 
olisi edelleen vastaavaa pelivaraa mahdollisille myöhemmin tuleville ottelusiirroille. Aikuisten sarjoissa 
joukkueiden edellytetään pystyvän tarvittaessa matkustamaan myös arkipeleihin alle 180 km 
etäisyyksillä.  

3.3. Edustustehtävät ja sarjaottelut 
Mikäli alueellisen sarjan peli on aseteltu tai se joudutaan siirtämään maaottelu- tai muun 
pelaajakehitystapahtuman kanssa samaan ajankohtaan, joukkueella ei ole oikeutta esittää 
Kilpailumääräysten 6§ kohtien 21–22 mukaista ottelusiirtopyyntöä, mikäli joukkueesta on nimetty 
edustustehtävään enintään kolme (3) ao. joukkueessa säännöllisesti esiintynyttä pelaajaa. 
 

3.4. Virustartunta tai viranomaispäätös 
Mahdollisessa tartuntatilanteessa joukkueen tulee toimia terveydenhuoltoviranomaisten 
edellyttämällä tavalla. Jos joukkueeseen suunnataan terveydenhuoltoviranomaisten taholta sellaisia 
toimia, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa joukkueen pelaamiseen, on seuran yhteyshenkilön 
välittömästi ilmoitettava siitä kilpailunjärjestäjälle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse ja/tai 
sähköpostitse, mutta kilpailunjärjestäjä voi jälkikäteen pyytää seuraa todentamaan tilanteen 
dokumentoituna. Ilmoituksen saatuaan kilpailunjärjestäjä päättää tilanteen edellyttämistä 
toimenpiteistä. 

Ottelusiirtoon voi johtaa myös viranomaisten tekemät, pandemian rajoittamiseen tähtäävät ja 
pelaamisen estävät päätökset. Tällaisen päätöksen aiheuttamista ottelusiirroista on kilpailujärjestäjän 
tiedotettava joukkueita välittömästi saatuaan tiedon tällaisesta päätöksestä.  

Uusi ajankohta siirrettävälle ottelulle sovitaan yhdessä kilpailunjärjestäjän ja joukkueiden kesken 
huomioiden saatavilla olevat kenttäresurssit. 

Todellisesta tartunnasta, sen vahvasta epäilystä tai viranomaispäätöksestä johtuva ottelusiirto ei 
johda kurinpitomenettelyyn, eikä se aiheuta Palloliiton taholta kustannuksia kummalekaan 
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osapuolelle. Mikäli joukkueen/seuran todetaan kuitenkin tartuntailmoituksella tarkoituksellisesti 
harhauttaneen kilpailunjärjestäjää, viedään tällaiset tapaukset aina alueellisen kurinpito- ja 
vastalausetyöryhmän käsittelyyn. 

Kaikissa ottelusiirtotapauksessa joukkueet voivat yhdessä tai erikseen esittää toiveen siirretyn ottelun 
uudesta pelipäivästä, mutta lopullisen päätöksen tekee aina kilpailunjärjestäjä perustuen muiden 
otteluiden aikataulutukseen ja kokonaisnäkemykseen sarjan läpiviennin varmistamiseksi. 

3.5. Pelaamatta jäävät ottelut 
Erityisesti sarjoissa, joissa ei ole varsinaisia kilpailullisia tavoitteita, voidaan koronatartunnan, sen 
vahvan uhan tai viranomaispäätöksen johdosta siirretty ottelu tai otteluita jättää kokonaan 
pelaamatta, vaikka itse sarjaa ei olisi edellä kohtien 1.1., 1.2. ja 1.3. mukaisesti päätetty 
keskeyttääkään. Tällaiset ottelut säilytetään otteluohjelmassa ja ne kirjataan TASO-järjestelmässä 
ainoastaan merkinnällä ”Ottelua ei pelata”. 

4. SÄÄNTÖTARKENNUKSIA /-TULKINTOJA (ratkaistuja tai vielä tässä vaiheessa avoimia?) 

 OSALLISTUMISEN PERUMINEN 
 Sarjaan ilmoittautuneet, mutta osallistumisensa viimeistään sunnuntaina 10.5.2020 peruuttaneet 

joukkueet poistetaan järjestelmästä, eikä heiltä peritä edes osallistumismaksua 
 SARJASTA LUOPUMINEN 

 10.5.2020 jälkeen sarjasta luopuvalta tai sarjan keskeyttävältä joukkueelta laskutetaan sarjan 
osallistumismaksu, mutta luopuminen tai keskeyttäminen ei johda muihin taloudellisiin sanktioihin 

 joukkuetta tai sen otteluita ei poisteta järjestelmästä, vaan ottelutietoihin kirjataan ”Ottelua ei 
pelata” ja joukkueen katsotaan jäävän oman sarjansa tai lohkonsa viimeiseksi. Niissä sarjoissa, 
joissa on ns. periytyvät sarjapaikat tämä tarkoittaa putoamista kauden jälkeen seuraavalle 
sarjatasolle. Vaikka luovuttaneita joukkueita olisi useampia, kuin sarjajärjestelmässä määritetty 
putoajien määrä, katsotaan kaikkien sarjan luovuttaneiden tai keskeyttäneiden joukkueiden 
kuuluvan putoajien joukkoon 

 Kilpailumääräysten 6§ kohdat 24–29 eivät muutoin ole voimassa alueellisissa sarjoissa kaudella 
2020 

 OSALLISTUMISMAKSUT  
 Suhteutetaan alueen sisäisesti sarjan muuttuneisiin ottelumääriin  

 MUUT MAKSUT 
 Koronasta johtuvat ottelusiirrot ovat maksuttomia  

 SOPIMUSTEN SOLMINEN (farmisopimus, yhteistyöseurasopimus, yhteisjoukkuesopimus) 
 Sovittu, että sopimuksia voi tehdä 31.5. saakka 

 SÄÄNTÖJEN RAJAPÄIVÄT (esim. 2.9.)   
 Kaikissa säännöissä ja määräyksissä rajapäivä 2.9. muutetaan päivämääräksi 10.9. 
 

5. MUITA HUOMIOITA 

 Olosuhdeasioissa voidaan tehdä alueellisesti tilapäisiä poikkeuksia – esim. sallia ”liian pienellä” kentällä 
tai hallissa pelaaminen normaalia joustavammin 


