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Koronaviruksen vaikutukset Suomen Jääpalloliiton nuorten sarjatoimintaan 

Joukkueiden pelaajistossa tai taustaryhmissä ilmenevät koronavirustartunnat tai 

viranomaisten pandemian hallintaan tähtäävät uudet päätökset tai toimintaohjeet 

aiheuttavat mahdollisesti ottelusiirtoja ja pahimmassa tapauksessa jonkun tai joidenkin 

Suomen Jääpalloliiton nuorten sarjojen keskeyttämisiä. 

Jääpallon sarjakauden lähestyessä nuorisovaliokunta on linjannut, kuinka mahdolliset 

koronavirustartunnat tai koronavirukseen liittyvät rajoitukset vaikuttavat sarjatoimintaan. 

Linjauksen tarkoitus on vähentää kilpailutoiminnan riskiä levittää COVID-19-tartuntoja ja 

luoda pohjaa jääpallokauden riidattomaan läpiviemiseen.  

Linjaus koskee kauden 2020-21 sarjoja P21, P17, P15, P13 ja P11.  

Kaiken lähtökohtana on toimintaan osallistuvien terveys. Noudata valtioneuvoston, 

aluehallintovirastojen (AVI) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. 

Viranomaisten salliessa julkiset kokoontumiset, yleisötapahtumat ja matkustamisen 

normaalisti, sovelletaan myös jääpalloliiton alaisissa nuorten ottelu- ja 

turnaustapahtumissa sarjamääräyksiä ja ohjeita normaalisti. Kuitenkin epidemiatilanteen 

ollessa käynnissä, kiinnitetään viranomaisten ohjeistuksiin ja linjauksiin jatkuvaa huomiota, 

ja ajantasaisinta tietoa noudatetaan. 

Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten 

ohjeistuksia. Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen. Koronatapauksen kohdalla 

viestintä suositellaan keskitettäväksi seuran nimetylle vastuuhenkilölle. Nimetyn 

vastuuhenkilön tulee informoida Suomen Jääpalloliittoa todetusta tautitapauksesta 

(tobias.karlsson(at)finbandy.fi) 

Edellytys otteluiden siirtämiselle on, että joukkueesta on määrätty karanteeniin niin paljon 

pelaajia tai toimihenkilöitä, ettei ottelun pelaaminen ole mahdollista.  

Kaikissa ottelusiirtotapauksissa joukkueet pyrkivät keskenään sopimaan uuden 
otteluajankohdan, mutta lopullisen vahvistuksen tekee aina sarjajärjestäjä perustuen 
muiden otteluiden aikataulutukseen ja kokonaisnäkemykseen sarjan läpiviennin 
varmistamiseksi. Nuorisovaliokunta tekee päätöksen pelin mahdollisesta pelaamatta 
jättämisestä.  

• ottelusiirto 

vaaditaan virallinen terveysviranomaisten karanteenimääräys tai vahva suositus 

pelaajien/joukkueen siirtämiseksi omaehtoiseen karanteeniin 

 

• ottelusiirto / tai ottelun jättäminen pelaamatta 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


joukkueilla on kolme (3) vrk:tta aikaa löytää siirretylle ottelulle uusi pelipäivä, jos 

uutta pelipäivää ei määräajassa löydy, nuorisovaliokunta poistaa ottelun sarjasta, 

luovutusmaksuja ei peritä 

 

• ottelusiirroissa ja peruuntumisissa joukkueet vastaavat omista kustannuksista  
 

• mikäli P21- ja P17-sarjan joukkue puolivälierä-, välierä- tai mitaliotteluissa ei pysty 

osallistumaan otteluun koronan takia, ei ottelua siirretä vaan joukkue tuomitaan 

luovuttaneeksi 

 

Koronasta sen vahvasta epäilystä tai viranomaispäätöksestä johtuva ottelusiirto ei johda 
kurinpitomenettelyyn, eikä se aiheuta joukkueille kustannuksia Suomen Jääpalloliiton 
taholta. Mikäli joukkueen/seuran todetaan kuitenkin tartuntailmoituksella tarkoituksellisesti 
harhauttaneen sarjajärjestäjää, viedään tällaiset tapaukset aina kurinpitokäsittelyyn. 

Mikäli joku osa maasta on eristetty eikä ko. alueen joukkueita voida sen vuoksi kohdata, 

pyritään sillä aikaa pelaamaan alueen sisäisiä otteluita. Mikäli viranomainen suosittaa, 

ettei jostain kunnasta tai kaupungista matkusteta muualle Suomeen, noudatetaan tätä 

suositusta ehdoitta. 

Mikäli kausi keskeytyy tai alkusarjaotteluita jää pelaamatta muodostuu alkusarjataulukko 

pistemäärän sijaan pistekeskiarvon mukaan. 

• 2020-kauteen lähdetään pistekeskiarvolla (pisteet/ottelut) 

 

• jos jollakin joukkueella pelattujen otteluiden määrä jää alle 50 %, otteluita ei poisteta 

sarjataulukosta 

 

• Mikäli runkosarja päättyy tilanteessa, jossa otteluita on jäänyt pelaamatta, 

sarjasijoitus määräytyy pistekeskiarvon perusteella.  

Jos joukkueiden ottelukohtainen pistekeskiarvo on poikkeustilanteen kriteerien 

voimassa ollessa sama kahden joukkueen välillä, joukkueiden 

keskinäinen/keskinäiset ottelut määrittävät järjestyksen.  

 

Koronatartuntojen vaikutus erotuomaritoimintaan 

• mikäli erotuomari estyy koronaviruksen vuoksi viime hetkellä toimimasta 

tehtävässään eikä sijaista ehditä saada, pelataan ko. ottelu vähemmällä 

erotuomarimäärällä kuitenkin niin, että yhdellä tuomarilla pelataan vain P13 ja 

nuorempien sarjoissa 

• mikäli otteluun ei saada vaadittua virallisten toimitsijoiden määrää, on kotijoukkue 

velvollinen hoitamaan puuttuvat tehtävät vapaaehtoisvoimin. 

 

Jääpalloliiton nuorisovaliokunta voi ylläolevasta riippumatta tilanteen niin vaatiessa 

tehdä myös näistä säädöksistä poikkeavia päätöksiä. 


