Ohjeistus alueellisten
futsaltapahtumien toteuttamiseen
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COVID-19 VAIKUTUKSET SÄÄNTÖIHIN/SARJOIHIN
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
YLEISTÄ
Noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä
•
•
•

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta (valtioneuvosto.fi)
Yleistiedoksiannot - Aluehallintovirasto (avi.fi)
Ajankohtaista koronaviruksesta - Infektiotaudit ja rokotukset – THL

Futsalia ei tule pelata tai harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita
• Erityisesti ottelupäivinä suosittelemme henkilökohtaisen terveydentilan arviointia (lämpö,
kurkkukipu, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, hengenahdistus?)
Viranomaisten määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt osallistuvat tapahtumiin äärimmäistä
varovaisuutta noudattaen ja huomioivat paikallisen tautitilanteen
Aluehallintoviraston tai paikallisten viranomaisten päättämiä yleisörajoituksia on ehdottomasti
noudatettava.

Jos epäilet COVID-19 -tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan:
• Oireet ja hoito – koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
YLEISTÄ
• Tapahtumajärjestelyissä noudatetaan järjestämishetkellä voimassa olevia valtakunnallisia ja
paikallisia viranomaisohjeita sekä tapahtumapaikan omia sääntöjä ja ohjeistuksia
• Kaikille osallistujille lähetetään etukäteen ohjeet ja tiedot tapahtuman järjestelyistä sekä
COVID-19 -epidemian mahdollisesti vaatimista erityisjärjestelyistä
• Varmistetaan, että kaikki osallistuvat joukkueet, toimitsijat ja erotuomaristo ovat
tapahtuman aikana tavoitettavissa mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti
• Jokaisen yksittäisen ottelun kotijoukkue ja isommassa tapahtumassa sen vastuujärjestäjä on
velvollinen valvomaan näiden ohjeiden noudattamista ja tarvittaessa puuttumaan niiden
vastaiseen toimintaan
• Osallistuvat joukkueet vastaavat itse oman joukkueensa käytöksestä sekä hygieniaohjeiden
noudattamisesta
• Suosittelemme, että kaikki alueelliseen futsaltoimintaan osallistuvat lataavat puhelimiinsa
Koronavilkku-sovelluksen (www.koronavilkku.fi)
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
MATKUSTUS
• Joukkue matkustaa tapahtumaan ja liikkuu tapahtuman yhteydessä mahdollisimman pienissä
yksiköissä
• Joukkueenjohtaja pitää tapahtumakohtaisesti kirjaa tapahtumiin osallistuvista ja pienryhmien
kokoonpanoista. Muistiinpanoja säilytetään vähintään 14 vuorokautta
• Jos tapahtumaan joudutaan matkustamaan bussilla, saa bussissa olla mukana vain joukkueen
pelaajat ja välttämättömät joukkuetaustat ko. tapahtumassa
✓ Bussissa käytetään vain joka toista istuinpaikkaa/-riviä
✓ Meno- ja paluumatkalla istutaan samoilla paikoilla
✓ 12 v ja sitä vanhemmat käyttävät bussissa kasvomaskia tai hengityssuojainta
✓ Joukkueenjohtaja kirjaa bussimatkustajat istumakarttaan (säilytys väh. 14 vrk)
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
OTTELUT
• Ottelusali varataan vain kulloisenkin ottelun pelaajien ja joukkuetaustojen käyttöön.
• Vanhemmat ja muu yleisö ohjataan erilliseen katsomoon
✓ Noudatetaan aina mahdollisia yleisömäärärajoituksia tai Palloliiton yleisöön liittyviä päätöksiä
✓ Kaikissa tilanteissa katsomossa on noudatettava turvavälejä
✓ 12 v. ja sitä vanhemmat käyttävät katsomossa kasvomaskia/hengityssuojainta
✓ Jos salissa ei ole erillistä katsomoa, eikä salin muut tilat otteluturvallisuus huomioiden (esim.
erotuomareiden liikkuminen) mahdollista vaadittavien turvavälien toteutumista katsojien välillä,
tulee ottelu/-t pelata ilman yleisöä
• Käytettävät pelipallot desinfioidaan aina otteluiden välillä
• Pelaajien suositellaan saapuvan tapahtumaan pelivarusteet päällään. Pukuhuone- ja muiden
sosiaalitilojen käyttö on rajattava minimiin
✓ Jos pukuhuonetiloja joudutaan käyttämään, on niissä säilytettävä turvavälit
✓ Pukeutumistiloihin saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä pestään aina kädet tai käytetään käsidesiä
✓ Ellei turvavälien toteutumista pukuhuonetiloissa voida varmistaa, on yli 12-vuotiaiden käytettävä
pukuhuoneissa kasvomaskia
• Joukkue siirtyy pelikentälle vasta kun se on täysin tyhjä
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
OTTELUT
• Teknisellä alueella saa olla vain ko. otteluun osallistuvat pelaajat ja välttämättömät taustahenkilöt
✓ Turvavälien toteutuminen on huomioitava myös teknisillä alueilla ja niiden välillä
✓ Taustahenkilöiden tulee käyttää teknisellä alueella kasvomaskia
• Kaikkien ottelutapahtuman järjestämisestä vastaavien toimihenkilöiden tulee käyttää kasvomaskia
koko tapahtuman ajan
• Joukkueen varusteista ja niiden huollosta vastaa pääsääntöisesti yksi nimetty henkilö
• Alkulämmittelyissä huomioidaan saliolosuhteet ja viranomaisohjeet
✓ Tarvittaessa esim. pallojen käyttö lämmittelyssä voidaan kieltää
• Vaihtopelaajat eivät käytä peliliivejä (pl. kentän päädyssä tapahtuva lämmittely) tai jos niitä
joudutaan käyttämään, vastaa kukin pelaaja omasta liivistään koko tapahtuman ajan
• Ottelutapahtumassa ei järjestetä esittelyjä eikä kättelyitä
• Maalin juhliminen on sallittua pidempikestoista lähikontaktia välttäen
• Jaksojen vaihtuessa joukkueet eivät vaihda kenttäpuolia/teknistä aluetta
• Pelikentältä poistutaan välittömästi ottelun päätyttyä turvavälit säilyttäen
• Ottelujen välillä ei oleskella ottelupaikan yleisissä tiloissa ja vältetään muutenkin kaikkia kontakteja
muiden kuin oman joukkueen kesken
• Mahdollisissa ottelu-/joukkuepalavereissa noudatetaan turvaväliohjeistuksia
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
KIOSKI-/MYYNTITOIMINTA
• Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet – jos yleisömäärää on rajoitettu, suositellaan luopumista
kioski-/myyntitoiminnasta
• Jos niitä kuitenkin järjestetään niin varmistetaan että kioskitilojen ympärillä on riittävästi tilaa
jonottaa turvavälit säilyttäen
• Vältetään käteismaksua (lähimaksu, MobilePay yms.)
• Myyntipisteeseen varataan käsidesiä asiakkaiden ja myyntihenkilöstön käyttöön
• Myyntihenkilöstö käyttää kasvomaskia tai hengityssuojainta
• Vältetään yhteiskäyttöottimia ja muita tarvikkeita, kuten asiakkaiden itsekäytettäviä termoskannuja.
• Myydään lähtökohtaisesti valmiiksi pakattuja tuotteita
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Turvallisuuden huomioiminen järjestelyissä
TOIMINTA MAHDOLLISESSA OIRE-/TARTUNTATAPAUKSESSA

• Jos tapahtuman osallistujalla todetaan tapahtuman aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, ohjataan hänet
erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tapahtumasta on mahdollista
• Henkilö tekee oma-aloitteisesti oirearvioinnin THL:n Omaolo-palvelussa (https://www.omaolo.fi/) tai ottamalla
puhelimitse yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon
• Jos terveydenhoitoviranomaisten arvioinnin perusteella henkilö ohjataan testiin, on tästä välittömästi ilmoitettava
ottelun/tapahtuman vastuujärjestäjälle ja tämä ilmoittaa asian edelleen kilpailunjärjestäjälle
• Mikäli koronavirustartunta todetaan, altistuneet jäljitetään terveysviranomaisten toimesta ja asetetaan
karanteeniin. Tieto tartunnasta on toimitettava vastuujärjestäjälle ja edelleen kilpailunjärjestäjälle
• Ottelun/tapahtuman vastuujärjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa tehdä yhteistyötä paikallisen tartuntataudeista
vastaavan yksikön kanssa ja avustettava heitä jatkotoimenpiteiden käynnistämisessä
• Jos alueelliseen futsaltapahtumaan osallistuneella henkilöllä todetaan koronatartunta viiden (5) vuorokauden sisällä
ko. tapahtumasta, tulee joukkueen edustajan välittää tieto tästä tartunnasta myös ko. futsalkilpailunjärjestäjälle
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Covid-19 vaikutukset sääntöihin/sarjoihin
VAIKUTUKSET

• Mikäli alueen sarjakausi tai yksittäinen sarja, joudutaan keskeyttämään ja päättämään ennenaikaisesti kilpailun
järjestäjästä riippumattomista syistä, päättää lopullisista sijoituksista, sarjanousijoista, sarjoista putoajista yms.
alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä
• Pääperiaatteet
✓ Alueelliset futsalsarjat pyritään pelaamaan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti
✓ Poikkeuksellisissa tapauksissa alkuperäisen otteluohjelman mukaiset ottelut pyritään sijoittamaan uudelleen
niin, että sarjat päättyvät suunnitelmien mukaisesti
✓ Mikäli tämä ei ole mahdollista ja aikatauluihin tulee runsaasti muutoksia, kautta voidaan tarvittaessa jatkaa
kilpailun järjestäjän määrittämään rajapäivään, mutta kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka

✓ Kilpailut voidaan keskeyttää viranomaisten tai kilpailunjärjestäjän päätöksellä määräajaksi kauden aikana.
Mahdollisen keskeytysjakson pituus määritellään vallitsevan epidemiatilanteen mukaan terveysviranomaisten
ohjeistuksia noudattaen
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Covid-19 vaikutukset sääntöihin/sarjoihin
SARJAT

1. Alueellinen futsalsarja katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli sarjan otteluista saadaan pelattua
vähintään 85%. Yksittäisen joukkueen pelattujen otteluiden määrän tulee olla vähintään 75% sen otteluohjelman
mukaisista otteluista. Mikäli em. ottelumäärät eivät toteudu tekee asiasta erillisen päätöksen
2. Mikäli kilpailua ei saada pelattua loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta kohdan 1. ottelumäärät
toteutuvat, lasketaan sarjataulukko suhteutettuna joukkueiden pelattuihin otteluihin. 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
3) joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet, 2) maaliero, 3) tehdyt maalit;
4) vierasmaalit (sarjassa, jossa sama määrä joukkueiden koti-/vierasotteluita)
5) arpa

3. Jos keskeytyshetkellä kilpailussa edelleen mukana olevien joukkueiden otteluista on pelattu vähemmän kuin 85 %
tai joku edelleen mukana olevista joukkueista ei ole pelannut vähintään 75 % omista otteluistaan, voi alueellinen
kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä katsoa, että sarjaa ei ole saatu pelattua päätökseen, eikä
sarjasijoituksia saada ratkaistua. Keskeytyneestä sarjasta ei synny nousuoikeutta seuraavalle sarjatasolle, eikä
sarjasta putoa mikään sarjassa keskeyttämishetkellä pelanneista joukkueista. Ennen keskeyttämishetkeä
osallistumisensa peruneet tai sarjasta luopuneet joukkueet putoavat seuraavalle sarjatasolle
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Covid-19 vaikutukset sääntöihin/sarjoihin
SARJAT

4. 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 olevan mukaisesti päätetty keskeyttääkään. Tällaiset ottelut säilytetään otteluohjelmassa ja ne kirjataan
TASO-järjestelmässä ainoastaan merkinnällä ”Ottelua ei pelata”
MUUTA HUOMIOITAVAA
• Ottelukalenteriin varataan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi myös vapaita ajankohtia varapäiviksi siirretyille
otteluille
• Jos tartunnan, todetun altistumisen tai viranomaispäätösten vuoksi pelejä joudutaan siirtämään, pyritään siirretty
ottelu pelaamaan mahdollisimman pikaisesti esteen päätyttyä, jotta loppukaudesta olisi edelleen vastaavaa
pelivaraa mahdollisille myöhemmin tuleville ottelusiirroille
• Koronan aiheuttamat ottelusiirrot ovat maksuttomia
• Palloliitto voi koronatilanteen niin vaatiessa kesken kauden tehdä muutoksia Futsalin kilpailumääräyksiin erilaisten
määräaikojen tai rajapäivien suhteen
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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. 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
käytössä olevat olosuhderesurssit
• Todellisesta tartunnasta, todetusta altistumisesta tai viranomaispäätöksestä johtuva ottelusiirto ei johda
kurinpitomenettelyyn, eikä se aiheuta Palloliiton taholta kustannuksia kummallekaan 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
ajankohdasta, mutta lopullisen päätöksen tekee aina kilpailunjärjestäjä perustuen muiden otteluiden
aikataulutukseen ja kokonaisnäkemykseen sarjan läpiviennin varmistamisesta
Päivitetty 11.1.2021

13

