Ohjeistus seuroille koskien koronarajoituksen aikaisia käytäntöjä eri ryhmien sisäänpääsyyn otteluihin
(päivitetty 22.6.2020)
Kausi 2020 aloitetaan koronarajoitusten vallitessa toistaiseksi ja rajoittaen ottelutapahtumien osalta
tapahtumaan päästettävää ihmismäärää. Tämä ohjeistus koskee muutamia erityisryhmiä ja on osittain
suositusluonteinen. Seurat voivat tehdä näihin ohjeisiin tilanteen niin salliessa poikkeuksia etenkin
lievempään suuntaan.
Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi 30.6.2020 saakka ja soveltuvin osin myös sen jälkeen. Niiden lisäksi on
noudatettava Aluehallintavirastojen ja muiden viranomaisten määräyksiä.
1 Vapaakortit
Koronarajoitusten ollessa voimassa Palloliiton hallituksen päätöksen mukaisesti mitkään vapaakortit eivät
oikeuta sisäänpääsyyn otteluihin. Poikkeuksena tästä ovat vain työtehtävissä olevat Palloliiton työntekijät,
joilla on henkilökortti.
Rajoitusten voimassa ollessa seuraavilla korteilla ei ole automaattista sisäänpääsyä otteluun:
- erotuomarikortti
- Palloliiton kultakortti
Seurat tekevät omat ratkaisunsa kausikorttilaisten ja mahdollisten omien yhteistyökumppaneittensa
vapaakorttien suhteen. Osan seuroista osalta tilanne on se, että kaikkia kausikorttilaisiakaan ei voida
tapahtumaan päästää ja tämän järjestämisen suhteen jokainen seura tekee niin ikään omat päätöksensä.
2 Media
Median pääsy otteluun on syytä turvata, mutta median määrää voidaan rajoitusten voimassa ollessa
rajoittaa.
Palloliitto suosittelee vahvasti joko ennakkoakkreditoinnin tai ainakin ennakkoilmoittamisen
välttämättömyyttä kaikkien median edustajien osalta. Tämä tullaan myös informoimaan median edustajille
mahdollisimman laajalti Palloliiton toimesta. Tieto tästä on hyvä jakaa seuran kanavissa (ainakin
verkkosivuilla) ennakkoon ennen otteluita.
Kaikille uutistyössä oleville toimittajille toivotaan kuitenkin järjestyvän sisäänpääsy otteluun. Sen sijaan
muiden median edustajien osalta voi käyttää harkintaa tilan mukaan. Videoryhmien tai muiden
taustoittavaa toimitustyötä tekevien median edustajien pääsy ottelutapahtumaan ei ole tässä tilanteessa
suotavaa, ellei tilaa ole runsaasti.
Yllä mainittu koskee myös valokuvaajia. Mikäli valokuvaajien kulku kenttätasolle voidaan järjestää täysin
erillisenä, rajoitukset voivat olla lievempiä. Tässäkin suositus on asettaa etusijalle uutismedia mukaan
lukien Palloliiton ja/tai Veikkausliigan sopimuksella toimivat kuvaajat.
Mikäli vierasjoukkueelta on otteluun tulossa verkkotoimittaja ja/tai valokuvaaja, näiden nostamista listalla
korkealle suositellaan – vastavuoroisesti oman seuran viestinnän edustajat saavat varmasti saman kohtelun
vierasottelussanne.
Mahdollista mediatilaa ei suositella pidettäväksi avoinna toistaiseksi. Lehdistötilaisuuden ja/tai mixed
zonen järjestäminen on mahdollista, mikäli nämä voidaan toteuttaa yleisten turvallisuusmääräysten
puitteissa. Mikäli suinkin mahdollista, medialle tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään mahdollisuus
haastatteluihin ottelun jälkeen jollain keinolla.

Mikäli ottelu lähetetään suorana lähetyksenä (Kansallinen Liiga, Suomen Cup, Ykkönen ja Veikkausliiga), tvtuotannon henkilöstölle on joka tapauksessa taattava pääsy ottelutapahtumaan. Mikäli tv-tuotantoon
liittyy myös studio, tämä on pyrittävä järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Tv-tuotantoon liittyvät
haastattelut on hyvä pyrkiä myös järjestämään mahdollisimman normaalisti, mielellään kuitenkin
ulkotiloissa.
Tv-tuotannosta on tarvittaessa hyvä aina olla ennakkoon yhteydessä tuotantoyhtiöön. Tuotantoyhtiö on
puolestaan yhteydessä tarvittaessa, pääsääntöisesti tuotantoryhmät kuitenkin tuntevat olosuhteet ja
stadionit, eikä tämän suhteen suuria ennakkovalmisteluita tarvita.
3 Vieraskannattajat
Suoranaista kieltoa vieraskannattajien pääsyyn otteluihin ei ole. Varsinaisesti organisoituja
vieraskannattajaryhmiä ei kuitenkaan nykyisten rajoitusten voimassaollessa otteluihin ole tarpeen ottaa.
Mahdolliset vieraskannattajat voivat ostaa yksittäisiä pääsylippuja, mikäli otteluun on avoin pääsylippujen
myynti.

