PALLOLIITON KANSALLINEN JALKAPALLON KILPAILUTOIMINTA 2020 –
POIKKEUSSÄÄNNÖT JA -MÄÄRÄYKSET KORONATILANTEESSA
VEIKKAUSLIIGA (Uusittu kilpailumuoto Korona-kriisin takia, täydentyy 17.6. jälkeen)
Vanha teksti normiteksti, uusittu/lisätty lihavoituna
Veikkausliiga pelataan 12 joukkueen sarjana. Aluksi pelataan kaksinkertainen runkosarja, jonka päätteeksi
jakaannutaan Mestaruussarjaan (runkosarjassa sijoille 1.–6. sijoittuneet joukkueet) ja Haastajasarjaan
(runkosarjassa sijoille 7.–12. sijoittuneet joukkueet), joissa pelataan yksikertainen sarja. Jatkosarjoja pelataan
jatkumona runkosarjalle, jolloin runkosarjassa saadut pisteet ja maalit seuraavat mukana sellaisenaan
jatkosarjoihin ilman muutoksia.
Mestaruussarjassa joukkueet sijoittuvat kokonaiskilpailussa sijoille 1.–6. ja Haastajasarjassa sijoille 7.–12.
riippumatta lopullisista pisteistä, jotka on saatu jatkosarjoissa.
Veikkausliigassa 12. sijalle sijoittunut joukkue putoaa suoraan Ykköseen kaudelle 2021. Veikkausliigassa sijalle
11. sijoittunut joukkue karsii paikasta Veikkausliigaan Ykkösen 2. sijoittuneen joukkueen kanssa,
kaksiosaisessa karsinnassa, joka ajanpuutteen takia (karsinnan 2. osaottelu pelattava viimeistään
13.12.2020) voidaan myös määrätä pelattavaksi yksiosaisena karsintana, jossa kotijoukkuestatus
arvotaan. Ensimmäinen karsintapeli pelataan Ykkösen joukkueen paikkakunnalla, ja toinen Veikkausliigan
joukkueen paikkakunnalla.
Karsintapelit pelataan UEFA: n vierasmaalisäännön mukaisesti, jos kaksiosainen karsintapeli.
Mikäli karsintapeli pelataan yksiosaisena, voimassa ei ole UEFA:n vierasmaalisääntöä, ja tarvittaessa
pelataan myös jatko-ottelu, sekä tarvittaessa suoritetaan myös rangaistuspotkukilpailu, voittajan
määrittelemiseksi.
UEFA: n vierasmaalisääntö
Jos joukkueet tekevät yhtä paljon maaleja kahdessa osaottelussa, voittaja on se, joka on tehnyt enemmän
vierasmaaleja. Mikäli vierasmaalitkin ovat samat, pelataan heti toisen osaottelun päätteeksi jatko-ottelu, jonka
pituus on 2 x 15 minuuttia. Voittaja on jatko-ottelussa enemmän maaleja tehnyt joukkue. Mikäli joukkueet tekevät
jatko-ottelussa saman määrän maaleja, niin vierasmaalisääntö astuu voimaan ja vierasjoukkue voittaa. Jos
kumpikaan joukkue ei tee maaleja jatko-ottelussa, niin suoritetaan rangaistuspotkukilpailu.
Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan kilpailumääräysten 7 §:n 2 momentin mukaisesti, mutta e-kohdan arvan sijasta,
mikäli sijoituksella on merkitystä Veikkausliigan mitalisijojen, UEFA seurajoukkuekilpailuun osallistumisen tai
Veikkausliigasta putoamisen kannalta, sijoitus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
1) vähemmän maaleja vieraskentällä päästänyt;
2) enemmän maaleja kotikentällä tehnyt;
3) vähemmän maaleja kotikentällä päästänyt;
4) arpa (poikkeuksena tästä, jos kyseessä on mestaruus, pelataan yksiosainen uusintaottelu puolueettomalla
kentällä välittömästi sarjan päätyttyä)
Football Club Haka, Valkeakoski(FC Haka)
FC Honka, Espoo(FC Honka)
FC Lahti(FC Lahti)
Football Club International, Turku(FC Inter)
Helsingin Jalkapalloklubin Liiga-HJK(HJK)
HIFK Soccer, Helsinki(HIFK)
IFK Mariehamn Fotboll(IFK Mariehamn)
Ilves, Tampere(Ilves)
Kuopion Palloseura(KuPS)
Rovaniemen Palloseura(RoPS)
Seinäjoen Jalkapallokerho(SJK)
Turun Palloseura(TPS)
Poikkeukset kilpailuun korona-epidemian varalle:
A Kilpailun keskeytys
1. Kilpailujärjestäjän toimesta
Kilpailun järjestäjä, Veikkausliiga, arvioi kilpailun edistymistä yhdessä Palloliiton kanssa
säännöllisesti, ja osapuolet sopivat yhdessä kilpailutoiminnan tarkistusajankohdat elo-
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syyskuun ajalle. Arvio tehdään siitä, saadaanko runkosarja pelattua suunnitellun
aikataulun puitteissa, jotta voidaan siirtyä pelaamaan suunniteltuja Mestaruussarjaa ja
Haastajasarjaa. Mikäli arviossa päädytään siihen, että kilpailua ei ole mahdollista viedä
loppuun suunnitellusti jatkokilpailuineen, pyritään kilpailu kuitenkin saamaan päätökseen
loppuun pelatun runkosarjan puitteissa (kaikki joukkueet pelanneet 22 peliä), jonka
perusteella voidaan määritellä europelipaikkoihin oikeuttavat jatkopelipaikat ja Suomen
Cupin karsintaehdot. Tarvittaessa runkosarjan suunniteltua päätösajankohtaa voidaan
venyttää myöhempään ajankohtaan, jotta runkosarja saadaan pelattua
kokonaisuudessaan, kun samalla Mestaruus- ja Haastajasarjan pelaamisesta on luovuttu.
Päätös kilpailun keskeytyksestä runkosarjan ollessa kesken vaatii 9/12
Veikkausliigaseuran määräenemmistön.
Mikäli väliarviointien perusteella on aloitettu Mestaruus- ja Haastajasarjan pelaaminen, ja
kilpailu joudutaan sittenkin keskeyttämään, kilpailujärjestäjän arvioidessa siirrettävien
pelien määrän mahdottomaksi pelata 21.11.2020 mennessä, käytetään europelipaikkojen,
putoajan ja karsijan määrittelyssä, loppusarjojen viimeisimmän pelatun täyden kierroksen
sarjataulukkoa.
Mikäli runkosarjaa ei saada pelattua loppuun, mikään seuroista putoa Ykköseen tai karsi
paikastaan Veikkausliigaan kaudelle 2021. Tällaisessa tilanteessa, europelipaikkojen
määrittelystä alempana kohdassa B.
2. Viranomaispäätökseen perustuen
Mikäli kilpailu keskeytetään viranomaispäätöksellä, kilpailutoiminnan määrittelyssä
toimitaan samoin, kuten edellä on mainittu kilpailun keskeytyessä kilpailujärjestäjän
toimesta sekä runkosarjan aikana, että Mestaruussarjan ja Haastajasarjan mahdollisesti
käynnistyttyä.

B Europelipaikkojen määräytyminen kaudelle 2021
Loppuun pelatun Mestaruussarjan voittaja saa paikan UEFA:n Mestareiden Liigan
karsintaan, ja sijoille 2. ja 3. sijoittuneet joukkueet UEFA:n Konferenssiliigaan kaudelle
2021. Europelipaikat jaetaan näillä perusteillä myös, mikäli Haastajasarjaa ei
samanaikaisesti saataisi päätökseen.
Mikäli aloitettua Mestaruussarjaa ei saada pelattua päätökseen, toimii Mestaruussarjan
viimeisimmän pelatun täyden kierroksen sarjataulukko lopullisena ja mitalit ja
europelipaikat jaetaan sen mukaan.
Mikäli runkosarjaa ei ole saatu päätökseen, lasketaan, keskeytyshetkellä pelattujen täysien
ottelukierrosten mukaan sarjataulukko (Esim. Jokainen joukkue on pelannut 17 ottelua,
muutama joukkue 1-2 enemmän. Sarjataulukkoon lasketaan tällöin vain 17 ensimmäisen
kierroksen ottelut). Mikäli tässä tilanteessa kaksi tai useampia joukkueita on tasapisteissä,
ratkaistaan niiden järjestys Palloliiton kilpailumääräysten 2. luku § 7 mukaisesti vertailussa.
Näin laskettu sarjataulukko määrittelee Eurosarjaan osallistujat ja sarjataulukon mukaiset
pisteet tulevat lähtöpisteiksi mukaan Eurosarjaan. Lisäksi ne määrittelevät kotipelien
määrän ao. kilpailussa ja myös Suomen Cupin alkukarsintalohkossa.
C Eurosarja
Eurosarja pelataan keskeytetyn runkosarjan edellä kuvatulla tavalla lasketun kuuden
parhaan joukkueen kesken, valmiin kaavan mukaisesti, sarjataulukon mukaisten pisteiden
toimiessa lähtöpisteinä ja yksinkertaisena sarjana tammikuun lopun ja maaliskuun alun
välisenä aikana. Sarjan kaksi viimeistä kierrosta pelataan samanaikaisesti kolmella
paikkakunnalla.
Pisteitä otteluissa jaetaan normaalisti, voitosta 3 pistettä ja tasapelistä 1, tappiosta 0.
Sarjan päätteeksi, sen voittaja saa paikan UEFA:n Mestareiden Liigaan ja sijoille 2. ja 3.
UEFA:n Konferenssiliigaan kaudelle 2021.
Mikäli Eurosarjan päätteeksi kaksi tai useampia joukkueita on tasapisteissä 1. sijalla,
arvioidaan niiden järjestys Palloliiton kilpailumääräysten 2. luku § 7 mukaisesti vertailussa,
ja näiden vertailujen kaksi parasta joukkuetta pelaavat UEFA:n Mestareiden Liigan
karsintoihin pääsemisestä vielä yksiosaisen finaalin, kilpailunjärjestäjän osoittamalla
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puolueettomalla kentällä. Kilpailun järjestäjä määrittelee tällaisessa tapauksessa
taloudelliset ehdot seuroille tasapuolisiksi.
D Mahdolliset vaikutukset kauden 2021 kilpailuihin
Jos Veikkausliigan runkosarja on saatu pelattua, mutta Mestaruus- ja/tai Haastajasarjaa ei,
runkosarjan 12. sijoittunut putoaa Ykköseen ja 11. sijoittunut karsii paikastaan Ykkösen 2.
sijoittuneen joukkueen kanssa.
Mikäli Veikkausliigan runkosarjaa ei saada päätökseen, yksikään seura ei putoa
Veikkausliigasta tai karsi paikastaan siihen kaudelle 2021. Mikäli samanaikaisesti Ykkönen
saadaan Palloliiton määrittelemin minimiehdoin päätökseen, nousee Ykkösen 1. ja 2.
sijoittuneet joukkueet suoraan Veikkausliigaan kaudelle 2021, jossa silloin pelaa 14
joukkuetta kaudella 2021. Kilpailutapa tällaiseen tilanteeseen määritellään joulukuussa
2020.
Mikäli Europelisarja toteutetaan, sijoitetaan kaikki kyseiset kuusi kilpailuun osallistuvat
Veikkausliigan joukkueet Suomen Cup 2021 kilpailussa suoraan 1/16 vaiheeseen ilman
erillistä karsintavaihetta.
Mikäli Veikkausliigassa pelaa kaudella 2021 kaksitoista joukkuetta, muodostavat
Europelisarjan ulkopuolelle jääneet joukkueet Suomen Cupin alkukarsintalohkon, jossa
joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan. Runkosarjassa sijoille 7.–9. saaneet joukkueet
saavat osakseen kolme kotiottelua, ja sijoille 10.–12. sijoittuneet kaksi. Pisteitä otteluissa
jaetaan normaalisti, voitosta 3 pistettä ja tasapelistä 1, tappiosta 0. Sarjan päätteeksi, sen
neljä parasta joukkuetta saavat paikan Suomen Cupin 1/16 vaiheeseen.
Mikäli Veikkausliigassa pelaa kaudella 2021 neljätoista joukkuetta, muodostavat
Europelisarjan ulkopuolelle jääneet joukkueet kaksi alueellisesti määriteltyä
alkukarsintalohkoa, jossa pelataan kaksinkertainen alkusarja, jonka päätteeksi kunkin
lohkon kaksi parasta joukkuetta saavat paikan Suomen Cupin 1/16 vaiheeseen.

E Suomen Cup 2021
Kilpailun muuttunut yksityiskohta:
Suomen Cupin 1/16 vaiheessa on kiintiöpaikat edelliskauden Regions’ Cupin finalisteille.
Koska Regions’ Cupia ei pelata kaudella 2020, tämä kahden joukkueen kiintiö jaetaan joko
Veikkausliigajoukkueille tai Kakkosen Cupin neljälle välieräjoukkueelle (tavallisesti vaan
finalisteille), riippuen siitä, pelataanko Europelisarja.
Mikäli Europelisarja toteutetaan, Veikkausliigan kiintiö Suomen Cupin 1/16 vaiheeseen on: 6
joukkuetta Europelisarjasta + 4 joukkuetta alkukarsintalohko(i)sta.
Mikäli Europelisarjaa ei pelata, ja Veikkausliigan 12 joukkuetta on jaettu kahteen kuuden
joukkueen alkukarsintalohkoon, jatkoon 1/16 vaiheeseen menee normaalisti 4 joukkuetta
per lohko, eli yhteensä kahdeksan Veikkausliigan joukkuetta.

SUOMEN CUP 2020 (Huom! Lisätty tarkennus korona-epidemian takia)

Suomen Cupiin voivat osallistua kaikki miesten joukkueet, jotka pelaavat Suomen sarjoissa. Cupiin
eivät voi ilmoittautua JKKI-joukkueet eivätkä juniorijoukkueet. Liiton järjestämien sarjojen ulkopuolelta,
osallistuminen tapahtuu Regions’ Cupin kautta, joiden finalistit tulevat mukaan Cupiin sen 16joukkueen vaiheeseen. Kakkosen joukkueet ilmoittautuvat kilpailuun Kakkosen Cupin kautta, ja
Ykkösen ja Veikkausliigan joukkueet ovat automaattisesti mukana Cupissa lisenssisääntöjen
perusteella.
Suomen Cup pelataan kaksivaiheisena niin, että aluksi pelattavien karsintakilpailuiden kautta 16
joukkuetta pääsee Suomen Cupin, jossa pelataan perinteisellä cupin pelitavalla finaaliin asti.
Karsinta Suomen Cupiin (16 joukkuetta) tapahtuu neljän eri karsintakilpailun kautta, joita ovat;
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a) Veikkausliigajoukkueiden karsintalohkot
b) Ykkösen joukkueiden karsintalohkot
c) Kakkosen Cup -kilpailu ja
d) Regions’ Cup
Kilpailun järjestäjä asettaa ehtoja kilpailun etenemiselle Veikkausliigan ja Ykkösen joukkueiden
karsintalohkojen sekä Kakkosen Cupin osalta. Yksityiskohtaisissa (kausikohtaisessa) erillisohjeissa
määritellään tarkemmin pelipäivät, kellonaikarajoitukset ja kilpailun alkamiseen/loppumiseen liittyvät
säännöt.
Tarkka yksityiskohtainen kilpailukalenteri ja aikataulutus määritellään jokaiselle kaudelle
erikseen. Täsmällinen vahvistettu aikataulutus on seuraava:

Neljännesvälierät
ti 16.6. 18.00 TiPS - TPS
ti 16.6. 18.00 KPV - HJK
ti 16.6. 20.00 KTP - Ilves
ti 16.6. 20.00 MP - FC Haka
ke 17.6. 18.00 Jippo - FC Inter
ke 17.6. 18.00 KaaPo - KuPS
ke 17.6. 20.00 AC Oulu - FC Honka
ke 17.6. 20.00 PeKa - FC Lahti
Puolivälierät
PVE1: ti 23.6. 18.00 KTP / Ilves – MP / FC Haka
PVE2: ti 23.6. 20.00 TiPS / TPS – KPV / HJK
PVE3: ke 24.6. 18.00 Jippo / FC Inter – KaaPo / KuPS
PVE4: ke 24.6. 20.00 AC Oulu / FC Honka - PeKa / FC Lahti
Välierät
la 27.6. 16.00 Voittaja PVE1 – Voittaja PVE2
su 28.6. 16.00 Voittaja PVE3 – Voittaja PVE4
Finaali
Alustavasti sovittu la 3.10.2020 mutta päivämäärää saatetaan muuttaa, mikäli tuleva uusittu
UEFA:n kansainvälinen kalenteri aiheuttaa tarpeen muutokselle.

Korona-taudin aikainen lisäsääntö:
Joukkueen ollessa karanteenissa, pelejä ei pysty siirtämään, koska sarjojen
kilpailukalentereissa ei voida katsoa olevan riittävästi tilaa usealle siirrettävälle Suomen Cupin
pelille. Näin ollen, neljännesvälieräkierroksella 16–17.6. ja puolivälieräkierroksella 23–24.6.
mahdollinen joukkueen karanteeni aiheuttaa ”pelin luovutuksen” ja vastustaja etenee
seuraavalle kierrokselle pelaamatta. Jos molemmat joukkueet ovat karanteenissa, kumpikaan
joukkue ei etene seuraavalle kierrokselle.
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Välieräottelusta ei voi edetä finaaliin toisen joukkueen ollessa koronakaranteenissa, ja
tarvittaessa välieräottelulle etsitään uusi myöhäisempi pelipäivä. Tarvittaessa myös finaalin
pelaamista siirretään, mikäli toinen finalistijoukkue olisi koronan aiheuttamassa karanteenissa.

YKKÖNEN (Uusittu kilpailumuoto Korona-kriisin takia)
Vanha teksti normiteksti, uusittu/lisätty lihavoituna
Ykkönen pelataan 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjan päätyttyä, kilpailun voittaja
nousee suoraan Veikkausliigaan kaudeksi 2021, ja sarjan 2. sijoittunut pelaa Veikkausliigan 11.
sijoittuneen joukkueen kanssa kaksioisessa karsinnassa, joka ajanpuutteen takia (karsinnan 2.
osaottelu pelattava viimeistään 13.12.2020) voidaan myös määrätä pelattavaksi yksiosaisena
karsintana, jossa kotijoukkuestatus arvotaan. Ensimmäinen karsintapeli pelataan Ykkösen
joukkueen paikkakunnalla, ja toinen Veikkausliigan joukkueen paikkakunnalla.
Karsintapelit pelataan UEFA: n vierasmaalisäännön mukaisesti, jos kaksiosainen karsintapeli.
Mikäli karsintapeli pelataan yksiosaisena, voimassa ei ole UEFA:n vierasmaalisääntöä, ja
tarvittaessa pelataan myös jatko-ottelu, sekä tarvittaessa suoritetaan myös
rangaistuspotkukilpailu, voittajan määrittelemiseksi.
Ykkösessä 10., 11. ja 12. sijalle sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan Kakkoseen kaudelle
2021.*(alla poikkeukset tähän sääntöön)
AC Kajaani(AC Kajaani)
Ekenäs Idrottsförening(EIF)
FC KTP Kotka(FC KTP)
Fotbollsföreningen Jaro, Jakobstad(FF Jaro)
IF Gnistan, Helsinki(Gnistan)
KPV:n juniorit, Kokkola(KPV)
Mikkelin Palloilijat(MP)
Musan Salama, Pori(MuSa)
MYPA Juniorit, Kouvola(MYPA j.)
Oulun edustusjalkapallo(AC Oulu)
SJK Akatemia, Seinäjoki(SJK Akatemia)
Vaasan Palloseura(VPS)
Täsmennyksiä ja poikkeuksia Korona-epidemian aiheuttamiin keskeytyksiin, muutoksiin ja
sarjan päättymiselle:
Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista
saadaan pelattua. Ykkösessä aiotaan pelata 132 peliä, joten raja kulkee 112 ja 113 pelin
kohdalla, jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu
keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko
suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit), ja mahdolliset nousemiset ja putoamiset
määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Mikäli joukkue ei osallistu kilpailuun tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä
vähennetään em. 85 %:n rajan laskennasta, jolloin ao. rajan laskennassa otetaan huomioon vain
kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.
Mikäli Veikkausliigaa ei saada päätökseen, mutta Ykkönen saadaan päätökseen, nousee
Ykkösestä kaksi parasta joukkuetta suoraan Veikkausliigaan kaudelle 2021.
Mikäli Veikkausliiga saadaan päätökseen, mutta Ykköstä ei, Veikkausliigasta ei pudota, eikä
Ykkösestä nousta.
Mikäli Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse, eikä kukaan putoa sarjasta.
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Mikäli Kakkosta ja Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse tai putoa sarjojen välillä, eikä
Kakkosesta pudota.
Mikäli Kakkonen saadaan päätökseen, mutta Ykköstä ei, kukaan ei putoa Ykkösestä, mutta
Kakkosesta nousee niiden Kakkosen lohkojen voittajat, jotka ovat saaneet lohkonsa pelit
päätökseen hyväksytysti (>85 % pelatuista peleistä).
*Nousijoita Kakkosesta Ykköseen, voi olla 0, 1, 2 tai 3 joukkuetta, ja mikäli Ykkönen on saatu
päätökseen, sarjasta putoaa vain se määrä joukkueita, heikoimmasta (12.) lähtien, mikä
Kakkosesta nousee.
Kaudella 2021 Ykkösen joukkueita voi lukumääräisesti siis olla 12, 10, 14 tai 15., ja tulevan 2021kauden kilpailutapa sopeutetaan lopulliseen Ykkösen joukkuemäärään.

KAKKONEN (Uusittu kilpailumuoto Korona-kriisin takia)
Vanha teksti normiteksti, uusittu/lisätty lihavoituna
Miesten Kakkosessa pelataan kolmessa 12 joukkueen lohkossa, yksinkertainen sarja ja
samanaikaisesti kolmessa neljän joukkueen paikallislohkossa lohkojen sisäisesti
kaksinkertainen sarja (eli 11 + 6 = 17 kierrosta). Kaksinkertaisen paikallislohkon pelit pelataan
rinnakkain yksinkertaisen sarjan pelien kanssa, eivätkä ne siten muodosta minkäänlaista
erilliskilpailua.
Lohkojen voittajat nousevat suoraan Ykköseen kaudelle 2021.
Lohkoista putoaa sijoille 11. ja sitä huonommin sijoittuneet joukkueet. (Mikäli kausi siis pelataan täysillä
joukkuemäärillä, yhteensä kuusi joukkuetta putoaa Kolmoseen kaudelta 2020.)
Lohko A (12)
Espoon Palloseuran Jalkapallo(EPS)
FC Honka, Espoo(FC Honka/A)
FC Kiffen 08, Helsinki(FC Kiffen)
FC Viikingit Edustus, Helsinki(FC Viikingit)
Järvenpään Palloseura(JäPS)
Kultsu FC, Joutseno(Kultsu FC)
Lahden Reipas(Reipas)
Mikkelin Kissat(MiPK)
Nurmijärven Jalkapalloseura, Nurmijärvi(NJS)
Pallokerho-35, Helsinki(PK-35)
PEPO Lappeenranta(PEPO)
Pallokerho Keski-Uusimaa, Tuusula(PKKU)
Lohko A paikallislohkot (3)
Kultsu FC
MiPK
PEPO
Reipas

JäPS
NJS
PK K-U
PK-35

EPS
FC Honka Akatemia
FC Viikingit
Kiffen

Lohko B (12)
Atlantis FC Edustus, Helsinki(Atlantis FC)
FC Espoo(FC Espoo)
FC Jazz Juniorit, Pori(FC Jazz)
Grankulla IFK Representationsfotboll (GrIFK)
Helsingin jalkapalloklubi, Helsinki(HJK Klubi 04)
HJS Akatemia, Hämeenlinna(HJS Akatemia)
Kaarinan Pojat(KaaPo)
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Pallo-Iirot, Rauma(P-Iirot)
Pargas Idrottsförening(PIF)
Salon Palloilijat(SalPa)
Tampereen Pallo-Veikot(TPV)
Ilves, Tampere(Ilves/2)
Lohko B paikallislohkot (3)
KaaPo
P-Iirot*
PIF
SalPa*

FC Jazz*
HJS Akatemia*
Ilves/2
TPV

Atlantis FC
FC Espoo
GrIFK
HJK Klubi 04

* Lohko B:n kahdessa minilohkoissa, on lohkojen välillä sisäinen otteluparien vaihto, jossa FC
Jazz pelaa HJS Akatemian sijasta P-Iiroja vastaan, ja SalPa pelaa P-Iirojen sijasta HJS
Akatemiaa vastaan.
Lohko C (12)
FC Kiisto(FC Kiisto)
FC Vaajakoski(FCV)
Gamlakarleby Bollklubb(GBK)
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa(VIFK)
Jakobstads Bollklubb(JBK)
Jalkapalloseura Hercules, Oulu(Hercules)
JIPPO, Joensuu(JIPPO)
JJK Jyväskylä (JJK Jyväskylä)
Oulun Luistinseura,(OLS)
Soccer Club Kuopio Futis -98(SC KuFu-98)
Palloseura Kemi Kings(PS Kemi Kings)
Rovaniemen Palloseura(RoPS/2)
Lohko C paikallislohkot (3)
Hercules
GBK
Kemi City FC JBK
OLS
Kiisto
RFA
VIFK

FCV
JIPPO
JJK Jyväskylä
KuFu98

Täsmennyksiä ja poikkeuksia Korona-epidemian aiheuttamiin keskeytyksiin, muutoksiin ja
sarjan päättymiselle:
Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista saadaan
pelattua. Kakkosessa aiotaan pelata 84 peliä (per lohko), joten raja kulkee 71 ja 72 pelin kohdalla,
jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu keskeytyy, kun pelejä on
pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit),
ja mahdolliset nousemiset ja putoamiset määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Alkuperäisessä tekstissä mainitut pelimäärät ovat väärät, koska siinä on laskettu pelit/kierrokset väärin.
Korjattu tekstimuoto kuuluu oikeilla luvuilla näin:

Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista
saadaan pelattua. Kakkosessa aiotaan pelata 102 peliä (per lohko), joten raja kulkee 87 ja 86
pelin kohdalla, jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu
keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko
suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit), ja mahdolliset nousemiset ja putoamiset
määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Korjaus pelimäärään on tehty liiton kilpailutoiminnan tarkastuslaskennassa 7.10.2020

Mikäli joukkue ei osallistu kilpailuun tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä
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vähennetään em. 85 %:n rajan laskennasta, jolloin ao. rajan laskennassa otetaan huomioon vain
kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.
Mikäli Kakkosta ja Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse tai putoa sarjojen välillä, eikä
Kakkosesta pudota.
Mikäli Kakkonen saadaan kokonaan tai osittain päätökseen, mutta Ykköstä ei, kukaan ei putoa
Ykkösestä, mutta Kakkosesta nousee niiden Kakkosen lohkojen voittajat, jotka ovat saaneet
lohkonsa pelit päätökseen hyväksytysti (>85 % pelatuista peleistä).
Nousijoita Kakkosesta Ykköseen, voi olla 0, 1, 2 tai 3 joukkuetta, ja mikäli Ykkönen on saatu
päätökseen, sarjasta putoaa vain se määrä joukkueita, heikoimmasta (12.) lähtien, mikä
Kakkosesta nousee.
Kauden päätteeksi, Kolmosesta nousee normaalisti kuusi joukkuetta Kakkoseen kaudelle 2021.
Mikäli 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 niin, että Kakkosessa on kaudeksi 2021 kolmekymmentäkuusi
joukkuetta ilman erikseen suoritettavaa täydennysmenettelyä. Tällaisissa tapauksissa
Kakkosesta putoavat joukkueet valikoituvat järjestyksessä alkaen heikommasta (12.) niistä
lohkoista, jotka kuuluvat alueisiin, josta nousijat tulevat.
Mikäli Kakkoseen tulee täydennystarve, täydennys hoidetaan pääsääntöisesti vähentämällä
Kakkosesta pudotettavien joukkueiden määrää. Kakkosessa tulee olla, riippuen putoamisista ja
nousemisista mahdollisesti, kokonaan tai osittain keskeytyneessä Kakkosessa, olla kaudelle
2021, 36–42 joukkuetta.
KOLMONEN
Kolmosen lohkovoittajat voivat nousta Kakkoseen. Karsinnat pelataan kolmessa kolmen
joukkueen lohkossa yksinkertaisina sarjoina, joista lohkojen kaksi parasta nousevat
Kakkoseen, yhteensä kuusi joukkuetta.
Jos kahden kierroksen jälkeen ovat nousijat selvillä, ei viimeistä peliä tarvitse enää pelata.
Länsi C:n, Itä AC:n ja Pohjoisen lohkovoittajat karsivat omassa lohkossaan. Muut kuusi
joukkuetta karsivat neljästä paikasta kahdessa lohkossa. Länsi A:n ja Itä B:n karsijat pelaavat
eri lohkoissa. Etelän kolme lohkovoittajaa ja Länsi B:n voittaja arvotaan niiden lohkoihin.
REGIONS’ CUP
Kilpailua ei pelata loppuun kaudella 2020. Uusi kilpailu alkaa kaudella 2021.

KANSALLINEN LIIGA (Uusittu kilpailumuoto Korona-kriisin takia)
Vanha teksti normiteksti, uusittu/lisätty lihavoituna
Liigan kymmenen joukkuetta pelaavat kaksinkertaisen sarjan. Sarjan viimeiseksi (10.) jäänyt joukkue
putoaa naisten Ykköseen kaudeksi 2021 ja toiseksi viimeiseksi (9.) sijoittunut karsii Naisten Ykkösen 2.
sijoittuneen kanssa paikasta Kansallisessa Liigassa 2021 kaksiosaisessa karsinnassa, joka
ajanpuutteen takia (karsinnan 2. osaottelu pelattava viimeistään 13.12.2020) voidaan myös
määrätä pelattavaksi yksiosaisena karsintana, jossa kotijoukkuestatus arvotaan.
Ensimmäinen karsintapeli pelataan Ykkösen joukkueen paikkakunnalla, ja toinen Kansallisen
Liigan joukkueen paikkakunnalla.
Karsintapelit pelataan UEFA: n vierasmaalisäännön mukaisesti, jos kaksiosainen karsintapeli.
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Mikäli karsintapeli pelataan yksiosaisena, voimassa ei ole UEFA:n vierasmaalisääntöä, ja
tarvittaessa pelataan myös jatko-ottelu, sekä tarvittaessa suoritetaan myös
rangaistuspotkukilpailu, voittajan määrittelemiseksi.
FC Honka, Espoo(FC Honka)
Helsingin Jalkapalloklubi(HJK)
Ilves, Tampere(Ilves)
Jyväskylän Pallokerho(JyPK)
Kuopion Palloseura(KuPS)
Pallokerho -35, Helsinki(PK-35)
Pallokerho-35 Vantaa(PK-35 Vantaa)
Tikkurilan Palloseura, Vantaa(TiPS)
TPS Juniorijalkapallo, Turku(TPS)
Åland United(Åland United)
Täsmennyksiä ja poikkeuksia Korona-epidemian aiheuttamiin keskeytyksiin, muutoksiin ja
sarjan päättymiselle:
Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista
saadaan pelattua. Kansallisessa Liigassa aiotaan pelata 90 peliä, joten raja kulkee 76 ja 77 pelin
kohdalla, jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu
keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko
suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit), jossa palkintosijat ja putoamiset määräytyvät
kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Mikäli joukkue ei osallistu kilpailuun tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä
vähennetään em. 85 %:n rajan laskennasta, jolloin ao. rajan laskennassa otetaan huomioon vain
kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.
Mikäli Kansallista Liigaa ei saada päätökseen, kukaan ei putoa sarjasta tai karsi paikasta siihen.
Mikäli Kansallista Liigaa ei saada päätökseen, mutta Naisten Ykkönen saadaan päätökseen,
nousee Ykkösestä kaksi parasta joukkuetta suoraan Kansalliseen Liigaan kaudelle 2021.
Mikäli Kansallinen Liiga saadaan päätökseen, mutta Naisten Ykköstä ei, Kansallisesta Liigasta
ei pudota, eikä Ykkösestä nousta.
Mikäli Naisten Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse, eikä kukaan putoa sarjasta.
Kaudelle 2021 mahdollisesti tulevat ”ylimääräiset joukkueet” Kansalliseen Liigaan,
huomioidaan kilpailumallissa kyseiselle kaudelle. Asiaa koskevat ratkaisut tehdään joulukuussa
2020.
Europelipaikan määräytyminen kaudelle 2021:
Mikäli sarjaa ei ole saatu päätökseen, lasketaan pelattujen otteluiden perusteella suhteellinen
sarjataulukko, jossa yksittäisen joukkueen ansaitut pisteet jaetaan pelattujen otteluiden
määrällä. Suhteellisesti laskettu sarjataulukko määrittelee tarvittaessa ”Eurosarjaan”
osallistujat, joita ovat edellä mainitulla tavalla lasketun sarjataulukon perusteella, sen neljä
parasta joukkuetta. Nämä neljä seuraa pelaavat talvikaudella 2021, tammikuun lopun ja
maaliskuun alun välisenä aikana ”Eurosarjan” neljän joukkueen yksinkertaisena sarjana.
Suhteellisesti lasketun sarjataulukon 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet saavat kaksi kotipeliä, ja
sijoilla 3. ja 4. olevat joukkueet yhden. Tasapisteiden sattuessa, voittaja ratkaistaan
kilpailumääräysten 2. luvun § 7 mukaisesti, ”Eurosarjan” voittaja saa paikan UEFA:n Naisten
Mestareiden Liigan karsintaan kesälle 2021.
Mahdolliset vaikutukset kauden 2021 kilpailuihin:
Tähän nk. “Eurosarjaan”, osallistuvat joukkueet (4) ovat oikeutettuja suoraan, automaattiseen
paikkaan Suomen Cupin kauden 2021 puolivälierissä. Eurosarja pelataan samanaikaisesti
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talvella, kun muut Kansallisen Liigan joukkueet pelaavat Suomen Cupin alkukarsintalohkoissa,
joihin europelisarjan joukkueet eivät siis osallistu.

NAISTEN YKKÖNEN (12) (Uusittu kilpailumuoto Korona-kriisin takia)
Vanha teksti normiteksti, uusittu/lisätty lihavoituna

FC Sport Juniorit, Vaasa
Haukiputaan Pallo
Helsingin Palloseura
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
Idrottsklubben Myran, Kronoby
Jalkapalloseura FC Hertta, Joensuu
Nurmijärven Jalkapalloseura
Oulun Naisfutis
Pallo-Iirot, Rauma
Pallokerho Keski-Uusimaa, Tuusula
Rovaniemen Palloseura
Turun Weikot Jalkapallo

(FC Sport-j)
(HauPa)
(HPS)
(VIFK)
(IK Myran)
(FC Hertta)
(NJS)
(ONS)
(P-Iirot)
(PKKU)
(RoPS)
(TuWe)

Naisten Ykkösessä pelataan 12 joukkueen kesken yksinkertainen sarja ja samanaikaisesti
kolmessa neljän joukkueen lohkossa lohkojen sisäisesti kaksinkertainen sarja. Naisten
Ykkösen voittaja nousee suoraan Kansalliseen Liigaan kaudelle 2021.
Naisten Ykkösen 2. sijoittunut karsii paikasta Kansalliseen Liigaan kaksiosaisessa karsinnassa, joka
ajanpuutteen takia (karsinnan 2. osaottelu pelattava viimeistään 13.12.2020) voidaan myös
määrätä pelattavaksi yksiosaisena karsintana, jossa kotijoukkuestatus arvotaan.
Ensimmäinen karsintapeli pelataan Ykkösen joukkueen paikkakunnalla, ja toinen Kansallisen
Liigan joukkueen paikkakunnalla.
Karsintapelit pelataan UEFA: n vierasmaalisäännön mukaisesti, jos kaksiosainen karsintapeli.
Mikäli karsintapeli pelataan yksiosaisena, voimassa ei ole UEFA:n vierasmaalisääntöä, ja
tarvittaessa pelataan myös jatko-ottelu, sekä tarvittaessa suoritetaan myös
rangaistuspotkukilpailu, voittajan määrittelemiseksi.
Naisten Ykkösessä sijalle 11. ja huonommin sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan Naisten
Kakkoseen kaudeksi 2021.
Lohko A (4)
Jalkapalloseura FC Hertta, Joensuu
Nurmijärven Jalkapalloseura
Pallokerho Keski-Uusimaa, Tuusula
Helsingin Palloseura

(FC Hertta)
(NJS)
(PKKU)
(HPS)

Lohko B (4)
FC Sport Juniorit, Vaasa
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
Pallo-Iirot, Rauma
Turun Weikot Jalkapallo

(FC Sport-j)
(VIFK)
(P-Iirot)
(TuWe)

Lohko C (4)
Rovaniemen Palloseura
Haukiputaan Pallo
Oulun Naisfutis
Idrottsklubben Myran, Kronoby

(RoPS)
(HauPa)
(ONS)
(IK Myran)

Täsmennyksiä ja poikkeuksia Korona-epidemian aiheuttamiin keskeytyksiin, muutoksiin ja
sarjan päättymiselle:
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Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista saadaan
pelattua. Naisten Ykkösessä aiotaan pelata 84 peliä, joten raja kulkee 71 ja 72 pelin kohdalla, jossa
jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu keskeytyy, kun pelejä on
pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit),
jossa palkintosijat ja putoamiset määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Alkuperäisessä tekstissä mainitut pelimäärät ovat väärät, koska siinä on laskettu pelit/kierrokset väärin.
Korjattu tekstimuoto kuuluu oikeilla luvuilla näin:

Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista
saadaan pelattua. Naisten Ykkösessä aiotaan pelata 102 peliä, joten raja kulkee 87 ja 86 pelin
kohdalla, jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu
keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko
suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit), jossa palkintosijat ja putoamiset määräytyvät
kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Korjaus pelimäärään on tehty liiton kilpailutoiminnan tarkastuslaskennassa 7.10.2020

Mikäli joukkue ei osallistu kilpailuun tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä
vähennetään em. 85 %:n rajan laskennasta, jolloin ao. rajan laskennassa otetaan huomioon vain
kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.
Mikäli Kansallista Liiga ei saada päätökseen, mutta Naisten Ykkönen saadaan päätökseen,
nousee Ykkösestä kaksi parasta joukkuetta suoraan Kansalliseen Liigaan kaudelle 2021
Mikäli Kansallinen Liiga saadaan päätökseen, mutta Naisten Ykköstä ei, Kansallisesta Liigasta
ei pudota, eikä Ykkösestä nousta.
Mikäli Naisten Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse, eikä kukaan putoa sarjasta.
Mikäli Kakkosta ja Ykköstä ei saada päätökseen, kukaan ei nouse tai putoa sarjojen välillä, eikä
Kakkosesta pudota.
Mikäli Kakkonen saadaan päätökseen, mutta Ykköstä ei, kukaan ei putoa Ykkösestä, mutta
Kakkosesta nousee normaalisti nousukarsintojen kaksi joukkuetta, ja samalla Kakkosesta
pudotaan normaalisti.

NAISTEN KAKKONEN (30)
Naisten Kakkonen pelataan kolmessa lohkossa (3x10 joukkuetta) ja lohkojen sisällä pelataan
yksinkertaisen sarjan lisäksi yksinkertaiset sarjat kahdessa viiden joukkueen ryhmässä. Lohkovoittajat
ja paras toiseksi sijoittunut karsivat kahdesta paikasta Naisten Ykköseen kaudelle 2021. Lohkojen 9. ja
huonommin sijoittuneet putoavat alueen sarjaan. Nousukarsinnat Naisten Ykköseen pelataan
kaksiosaisina otteluina ja otteluparit arvotaan. Arvonnassa samassa lohkossa pelanneet (lohkonsa 1.
ja lohkojen paras 2. sijoittunut) joukkueet arvotaan eri arvontakoreihin. Karsintapelit pelataan UEFA: n
vierasmaalisäännön mukaisesti.
LOHKO A (10)
Ryhmä 1
Idrottsföreningen Kraft, Närpes
IF Kamraterna i Åbo
Kaarinan Pojat
Paimion Haka
TPS juniorijalkapallo, Turku

(Närpes Kraft)
(ÅIFK)
(KaaPo)
(PaiHa)
(TPS/2)

Ryhmä 2
Ilves/2, Tampere
Jyväskylän Pallokerho
Palokan Riento

(Ilves/2)
(JyPK/2)
(PaRi)
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Tampereen Kisa-Toverit
Tampereen Pallo-Veikot

(TKT)
(TPV)

LOHKO B (10)
Ryhmä 1
Esbo Bollklubb
FC Espoo
FC Honka, Espoo
Hämeenlinnan Härmä
Vantaan Jalkapalloseura

(EBK)
(FC Espoo)
(FC Honka/2)
(Härmä)
(VJS)

Ryhmä 2
FC Futura Juniorit, Porvoo
FC Kuusysi, Lahti
Helsingin Jalkapalloklubi
Pallokerho -35, Helsinki
Puotinkylän Valtti, Helsinki

(FCFJ)
(FC Kuusysi)
(HJK/2)
(PK-35/2)
(Valtti)

LOHKO C (10)
Ryhmä 1
Gamlakarleby Bollklubb
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
Kokkolan Naisjalkapallo
Oulun Työväen Palloilijat
Tornion Pallo-47

(GBK)
(VIFK/2)
(Kokkola F10)
(OTP)
(TP-47)

Ryhmä 2
Esse Idrottsklubb, Pedersöre
Football Club United, Jakobstad
Kauhavan Kanuunat
Soccer Club Kuopio Futis -98
Toivalan Urheilijat

(Esse IK)
(FC United)
(Kanu)
(KuFu98)
(ToU)

Täsmennyksiä ja poikkeuksia Korona-epidemian aiheuttamiin keskeytyksiin, muutoksiin ja sarjan
päättymiselle:
Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli >85 % suunnitelluista otteluista saadaan
pelattua. Naisten Kakkosessa aiotaan pelata 55 peliä per lohko, joten raja kulkee 46 ja 47 pelin kohdalla,
jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 85 % kokonaismäärästä. Mikäli kilpailu keskeytyy, kun pelejä on
pelattu yli 85 %, lasketaan uusi täsmennetty sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit),
jossa nousukarsijat ja putoamiset määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella.
Mikäli joukkue ei osallistu kilpailuun tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä
vähennetään em. 85 %:n rajan laskennasta, jolloin ao. rajan laskennassa otetaan huomioon vain
kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.
Mikäli Kakkosesta saadaan päätöksen vain kaksi lohkoa, nousevat niiden voittajat suoraan Ykköseen
ensi kaudelle.
Mikäli Kakkosesta saadaan päätökseen vain yksi lohko, sen voittaja nousee yksin Ykköseen, josta putoaa
vain yksi joukkue, mikäli Ykkönen on saatu pelattua päätökseen.

NAISTEN SUOMEN CUP 2020-2021
Pelaamatta ovat enää välierät ja finaali.
Välierät
la 1.8. Åland United - KuPS
la 1.8. TiPS – PK-35 Vantaa
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Finaali
Alustavasti sovittu la 3.10.2020 mutta päivämäärää saatetaan muuttaa, mikäli tuleva uusittu
UEFA:n kansainvälinen kalenteri aiheuttaa tarpeen muutokselle.
Korona-taudin aikainen lisäsääntö:
Välieräottelusta ei voi edetä finaaliin toisen joukkueen ollessa koronakaranteenissa, ja
tarvittaessa välieräottelulle etsitään uusi myöhäisempi pelipäivä. Tarvittaessa myös finaalin
pelaamista siirretään, mikäli toinen finalistijoukkue olisi koronan aiheuttamassa karanteenissa.
P20 SM-KARSINTA (20)
Muodostuu P20 SM-sarjan 2019 joukkueista (10), P20 Ykkösen 2019 lohkojen neljästä parhaasta
joukkueesta sekä P17 SM-sarjan 2019 kahdesta parhaasta joukkueesta. Samasta seurasta voi olla
vain yksi joukkue, joten jos joukkueita tämän takia on enemmän, otetaan käyttöön sarjojen
täydennysmenettelysäännöt.
P20 SM-karsinta pelataan kahdessa 10 joukkueen lohkossa yksinkertaisena sarjana. Molemmista
lohkoista lohkojen kuusi parasta jatkavat SM-sarjaan. SM-sarjaan jaetaan lähtöpisteitä molempien SMkarsintasarjalohkojen sijoitusten perusteella molempien lohkojen kolmelle parhaalle 3p-2p-1p. Ikäraja
on 1.1.2000 tai sen jälkeen syntyneet.
LOHKO A (10)
Atlantis FC Edustus, Helsinki
FC Reipas, Lahti
Helsingin Jalkapalloklubi
IF Gnistan, Helsinki
Kuopion Palloseura
Käpylän Pallo, Helsinki
Malmin Palloseura, Helsinki
Mikkelin Palloilijat
Pallokerho -35, Helsinki
Vantaan Jalkapalloseura

(Atlantis FC)
(FC Reipas)
(HJK)
(Gnistan)
(KuPS)
(KäPa)
(MPS)
(MP)
(PK-35)
(VJS)

LOHKO B (9)
FC Haka juniorit, Valkeakoski
FC Honka, Espoo
FC Jazz juniorit, Pori
Football Club International, Turku
Hämeenlinnan Jalkapalloseura
Ilves, Tampere
Kaarinan Pojat
Seinäjoen Jalkapallokerho
TPS Juniorijalkapallo, Turku

(FC Haka-j)
(FC Honka)
(FC Jazz)
(FC Inter)
(HJS)
(Ilves)
(KaaPo)
(SJK)
(TPS)

FC Espoo luopunut B-lohkosta 9.5.2020.

P20 SM-SARJA (12)
P20-poikien SM-sarja pelataan 12 joukkueen yksinkertaisena sarjana. SM-sarjassa pelaavat kevään
SM-karsinnan molempien karsintalohkojen 6 parasta joukkuetta. SM-sarjaan jaetaan lähtöpisteitä
molempien SM-karsintalohkojen sijoitusten perusteella molempien lohkojen kolmelle parhaalle 3p-2p1p.
SM-sarjan 2020 kymmenen parasta joukkuetta saa automaattisesti paikan SM-karsintasarjaan
kaudelle 2021. 11. ja sitä huonommin sijoittunut jatkaa P20 Ykkösessä keväällä 2021. Ikäraja on
1.1.2000 tai sen jälkeen syntyneet.
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P20 YKKÖNEN SYKSY (18)
VAIHTOEHTO A) P20 Ykkönen pelataan yksinkertaisena sarjana kahdessa lohkossa. Ikäraja on
1.1.2000 tai sen jälkeen syntyneet. Lohkojen neljä parasta (yht. 8) saavat paikan kaudelle 2021 P20
SM-karsintasarjaan. Sijoille 5 ja huonommin sijoittuneet jatkavat P20 Ykkösessä keväällä 2021.

VAIHTOEHTO B) P20 Ykkönen pelataan kaksinkertaisena sarjana kolmessa lohkossa. Ikäraja on
1.1.2000 tai sen jälkeen syntyneet. Lohkojen kolme parasta ja kaksi parasta neljänneksi sijoittunutta
(yht. 8) saavat paikan kaudelle 2021 P20 SM-karsintasarjaan ja muut joukkueet jatkavat P20
Ykkösessä keväällä 2021.
Palloliiton kilpailutoimisto tekee valinnan vaihtoehtojen välillä sen jälkeen, kun kilpailuun osallistuvat
joukkueet ovat lopullisesti selvillä.
Piirien sarjoista nousee joukkueita seuraavan kiintiön mukaisesti:
Uusimaa/Helsinki/Kaakkois-Suomi
3
Länsi-Suomi/Åland/Tampere
3

FC Kontu, Helsinki
GrIFK-Fotboll, Grankulla
Helsingin Jalkapalloklubi/2
Helsingin Ponnistus
IF Kamraterna i Åbo
Jokelan Kisa
Jyväskylän Komeetat
Lohjan Pallo
Musan Salama, Pori
Pallo-Pojat Juniorit, Helsinki
Tampereen Pallo-Veikot

(FC Kontu)
(GrIFK)
(HJK/2)
(Ponnistus)
(ÅIFK)
(JoKi)
(Komeetat)
(LoPa)
(MuSa)
(PPJ)
(TPV)

luopuneet:
FC Honka/2, Espoo luopui 13.1.2020
FC KTP, Kotka luopui 15.1.2020
Salon Palloilijat 21.1.2020
Peimari United, Sauvo luopui 16.12.2019
Tampere Football Academy luopui 27.12.2019
TPS Juniorijalkapallo, Turku luopui 12.12. ÅIFK tilalle
Ylöjärven Ilves luopui 21.1.2020

P17 SM-KARSINTA (20)
Muodostuu P17 SM-sarjan 2019 joukkueista (10), P17 Ykkösen 2019 lohkojen kahdesta parhaasta ja
kahdesta parhaasta 3. sijoittuneesta sekä Kai Pahlman -kilpailun 2019 kahdesta parhaasta
joukkueesta. Samasta seurasta voi olla vain yksi joukkue, joten jos joukkueita tämän takia on
enemmän, otetaan käyttöön sarjojen täydennysmenettelysäännöt.
P17-poikien SM-karsintasarja pelataan kahdessa 10 joukkueen lohkossa yksinkertaisena sarjana.
Molemmista lohkoista lohkojen kuusi parasta jatkavat SM-sarjaan. SM-sarjaan jaetaan lähtöpisteitä
molempien SM-karsintasarjalohkojen sijoitusten perusteella molempien lohkojen kolmelle parhaalle 3p2p-1p. Ikäraja on 1.1.2003 tai sen jälkeen syntyneet.

LOHKO A (10)
FC Espoo
FC Honka, Espoo
Football Club International, Turku

(FC Espoo)
(FC Honka)
(FC Inter)
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Helsingin Jalkapalloklubi
Helsingin Palloseura
Käpylän Pallo, Helsinki
Pallokerho -35, Helsinki
Pallokerho Keski-Uusimaa, Tuusula
TPS juniorijalkapallo, Turku
Vantaan Jalkapalloseura

(HJK)
(HPS)
(KäPa)
(PK-35)
(PKKU)
(TPS)
(VJS)

LOHKO B (10)
Fotbollsföreningen Jaro, Pietarsaari
Ilves, Tampere
Jippo juniorit, Joensuu
JJK Jyväskylä
KPV:n juniorit, Kokkola
Kuopion Palloseura
Oulun Luistinseura
Rovaniemen Palloseura
Seinäjoen Jalkapallokerhon juniorit
Tervarit juniorit, Oulu

(FF Jaro)
(Ilves)
(Jippo-j)
(JJK)
(KPV)
(KuPS)
(OLS)
(RoPS)
(SJK-j)
(Tervarit-j)

P17 SM-SARJA (12)
P17 SM-sarja pelataan 12:sta joukkueen yksinkertaisena sarjana. SM-sarjassa pelaavat kevään SMkarsintasarjan molempien lohkojen kuusi parasta joukkuetta. SM-sarjaan jaetaan lähtöpisteitä
molempien SM-karsintasarjalohkojen sijoitusten perusteella molempien lohkojen kolmelle parhaalle 3p2p-1p. SM-sarjan 2020 kymmenen parasta joukkuetta saa automaattisesti paikan SM-karsintasarjaan
kaudelle 2021. 11. ja sitä huonommin sijoittunut jatkaa P17 Ykkösessä keväällä 2021. Ikäraja on
1.1.2003 tai sen jälkeen syntyneet.
P17 YKKÖNEN SYKSY (34)P17 Ykkönen pelataan syksyllä yksinkertaisena sarjana kolmessa
lohkossa. Ikäraja on 1.1.2003 tai sen jälkeen syntyneet. Lohkojen kaksi parasta ja kaksi parasta
kolmanneksi sijoittunutta (yht. 8) saavat paikan P17 SM-karsintasarjaan kaudelle 2021. P17
Kakkoseen keväälle 2021 putoaa lohkojen 10. ja sitä huonommin sijoittuneet joukkueet sekä kaksi
heikoimmin 9. sijoittunutta joukkuetta kolmen lohkon vertailussa (yht. 9). Muut 17 joukkuetta jatkavat
P17 Ykkösessä kevään 2021 sarjassa.
Piirien sarjoista nousee joukkueita seuraavan kiintiön mukaisesti:
Uusimaa/Helsinki
3
Länsi-Suomi/Tampere/Åland
2
Keski-Suomi/Itä-Suomi/Kaakkois-Suomi 2
Pohjois-Suomi/Vaasa/Keski-Pohjanmaa 2
LOHKO A (12)
LOHKO B (12)
LOHKO C (12)
Espoon Palloseuran jalkapallo
FC Honka, Espoo
FC Jazz, Pori
FC KTP juniorit, Kotka
FC Kuusysi, Lahti
FC Reipas, Lahti
Football Club International, Turku
Helsingin Jalkapalloklubi/2
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
IF Gnistan, Helsinki
IFK Mariehamn Fotboll
Ilves, Tampere
Lohjan Pallo

(EPS)
(FC Honka/2)
(FC Jazz)
(FC KTP Juniorit)
(FC Kuusysi)
(FC Reipas)
(FC Inter/2)
(HJK/2)
(VIFK)
(IF Gnistan)
(IFK Mariehamn)
(Ilves/2)
(LoPa)
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Mikkelin Palloilijat
MYPA juniorit, Kouvola
Norrvalla FF, Vöyri
Oulun Työväen Palloilijat
Pallo-Pojat Juniorit, Helsinki
PEPO Lappeenranta
Seinäjoen Jalkapallokerho juniorit
Tampereen Pallo-Veikot
Tervarit Juniorit/2, Oulu
Tikkurilan Palloseura, Vantaa
Tornion Pallo -47
TPS Juniorijalkapallo, Turku
Vaasan Palloseuran Juniorit

(MP)
(MYPA-j)
(NFF)
(OTP)
(PPJ)
(PEPO)
(SJK-j)
(TPV)
(Tervarit-j/2)
(TiPS)
(TP-47)
(TPS/2)
(VPS-j)

Tervarit Juniorit/3 luopui 11.11. ja tilalle Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
Kuopion Palloseura/2 luopui, tilalle Mikkelin Palloilijat

T18 SM-KARSINTA (16)
SM-karsintasarja koostuu 10:stä SM-sarjassa edellisellä kaudella pelanneesta joukkueesta, Ykkösen
kolmesta lohkovoittajasta sekä parhaasta lohkokakkosesta ja kahdesta parhaasta sellaisesta Laura
Kalmarin joukkueesta, joilla ei ole jo edustusta karsintasarjassa.
SM-karsintasarja pelataan kahdessa 8 joukkueen lohkossa yksinkertaisena sarjana. Molemmista
lohkoista lohkojen kuusi parasta jatkavat SM-sarjaan. SM-sarjaan jaetaan lähtöpisteitä molempien SMkarsintasarjalohkojen sijoitusten perusteella molempien lohkojen kolmelle parhaalle 3p-2p-1p. Ikäraja
on 1.1.2002 ja sen jälkeen syntyneet.

LOHKO A (8)
Esbo Bollklubb
Espoon Palloseuran Jalkapalloa
FC Honka, Espoo
Helsingin Jalkapalloklubi
Nurmijärven Jalkapalloseura
Pallokerho-35, Helsinki
Pallokerho Keski-Uusimaa, Tuusula
TPS Juniorijalkapallo, Turku

(EBK)
(EPS)
(FC Honka)
(HJK)
(NJS)
(PK-35)
(PKKU)
(TPS)

LOHKO B (8)
Haukiputaan Pallo
Idrottsföreningen Kamraterna Vasa
Ilves, Tampere
Jyväskylän Pallokerho
KPV:n juniorit, Kokkola
Oulun Naisfutis
Pallo-Iirot, Rauma
Tornion Pallo -47

(HauPa)
(VIFK)
(Ilves)
(JyPK)
(KPV)
(ONS)
(P-Iirot)
(TP-47)

T18 SM-SARJA (12)
T18 SM-sarja pelataan kaudella 2020 12:sta joukkueen yksinkertaisena sarjana. SM-sarjassa pelaavat
kevään SM-karsintasarjan molempien karsintalohkojen kuusi parasta joukkuetta. SM-sarjaan jaetaan
lähtöpisteitä molempien karsintalohkojen sijoitusten perusteella 3p-2p-1p-0p. Kaikki SM-sarjan 2020 12
joukkuetta saavat paikan SM-karsintasarjaan kaudelle 2021. Ikäraja on 1.1.2002 ja sen jälkeen
syntyneet.
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T18 YKKÖNEN SYKSY (31)
T18 Ykkönen pelataan kolmessa lohkossa yksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat ja paras 2. sijoittunut
(yht. 4) nousevat 2021 SM-karsintasarjaan. 10. ja sitä heikommin sijoittuneet ja heikoin 9. sijoittunut
joukkue (yht. 5) putoavat kevään 2021 T18 Kakkoseen. Muut 22 joukkuetta jatkavat T18 Ykköseen
kevään 2021 sarjaan. Ikäraja on 1.1.2002 ja sen jälkeen syntyneet.

Piirien sarjoista nousevat joukkueet seuraavien kiintiöiden mukaisesti:
Uusimaa/Helsinki
2
Länsi-Suomi/Tampere/Åland
1
Keski-Suomi/Itä-Suomi/Kaakkois-Suomi 1
Pohjois-Suomi/Vaasa/Keski-Pohjanmaa 2
Lohko A ()
Lohko B ()
Lohko C ()

FC Espoo
FC Honka, Espoo
FC Kuusysi, Lahti
FC Sport Juniorit, Vaasa
Football Club United, Pietarsaari
Helsingin Jalkapalloklubi
Hyvinkään Palloseura
Hämeenlinnan Jalkapalloseura
Ilves, Tampere
Jalkapalloseura FC Hertta, Joensuu
Jyväskylän Pallokerho
Klubi-36, Iisalmi
LeKi-futis Lempäälän Palloseura
Nummelan Palloseura
Oulu Blue Cats
Oulun Naisfutis
Oulun Naisfutis
Pallokerho-35, Helsinki
Pallokissat, Kuopio
Palokan Riento
Porrassalmen Urheilijat-62, Mikkeli
Puotinkylän Valtti, Helsinki
Raisio Futis
Rovaniemen Palloseura
Seinäjoen Mimmiliiga
Solf Idrottsklubb, Vasa
Tikkurilan Palloseura

(FC Espoo)
(FC Honka/2)
(FC Kuusysi)
(FC Sport-j)
(FC United)
(HJK/2)
(HyPS)
(HJS)
(Ilves/2)
(FC Hertta)
(JyPK/2)
(Klubi-36)
(LeKi-futis)
(NuPS)
(OBC)
(ONS/2)
(ONS/3)
(PK-35/2)
(Pallokissat)
(PaRi)
(PU-62)
(Valtti)
(RaiFu)
(RoPS)
(SeMi)
(Solf IK)
(TiPS)

1&2) VJS/1 ja VJS/2 ilmoitettu luopuneeksi 7.11.2019, RaiFu VJS/1 tilalle ja EPS VJS/2 tilalle.
3) Idrottsföreningen Kraft, Närpes luopui, FC United tilalle
4) Haukiputaan Pallo luopui, tilalle Tikkurilan Palloseura
5) Espoon Palloseuran Jalkapallo/2 luopui 5.3., ei täydennetä.
6) GBK luopui 7.5.
7. NJS luopui 10.5.

JALKAPALLON KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ TURNAUKSET (JKKI)
-35 SM-KILPAILU
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JKKI-35 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. SM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Ikäraja on
31.12.1985 tai sitä ennen syntyneet.
-40 SM-KILPAILU
JKKI-40 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. SM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Ikäraja on
31.12.1980 tai sitä ennen syntyneet.
-45 SM-KILPAILU
JKKI-45 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. SM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Ikäraja on
31.12.1975 tai sitä ennen syntyneet.
-50 SM-KILPAILU
JKKI-50 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. SM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Pelit pelataan
pienkenttäpeleinä. Ikäraja on 31.12.1970 tai sitä ennen syntyneet.

-55 SM-KILPAILU
JKKI-55 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. SM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Pelit pelataan
pienkenttäpeleinä. Ikäraja on 31.12.1965 tai sitä ennen syntyneet.
-60 SM-KILPAILU
JKKI-60 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. Pelit pelataan pienkenttäpeleinä. Ikäraja on 31.12.1960 tai sitä
ennen syntyneet.
-65 SM-KILPAILU
JKKI-65 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. Pelit pelataan pienkenttäpeleinä. Ikäraja on 31.12.1955 tai sitä
ennen syntyneet.
-70 SM-KILPAILU
JKKI-70 SM-kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. Kilpailutapa
päätetään ilmoittautumisten perusteella. Pelit pelataan pienkenttäpeleinä. Ikäraja on 31.12.1950 tai sitä
ennen syntyneet.

LADIES KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ 30 ja 35 SM-KILPAILU
JKKI-30 kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla. Kilpailutapa päätetään
ilmoittautumisten perusteella. Ikäraja on 31.12.1990 tai sitä ennen syntyneet.
JKKI-35 kilpailuun on osanotto-oikeus kaikilla liiton jäsenseuroilla. Kilpailutapa päätetään
ilmoittautumisten perusteella. Ikäraja on 31.12.1985 tai sitä ennen syntyneet.
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