
 

 

 KILPAILUSUUNNITELMA 2016–2017    23.4.2016 

 

 

Miesten SM-liiga 

 

Runkosarja  

a) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen 

runkosarja, jonka jälkeen kaksinkertainen ylempi jatkosarja 1-4. sijoittuneiden kesken sekä 

kaksinkertainen alempi jatkosarja 5-8. sijoittuneiden kesken. Keskinäiset ottelut ovat lähtöpisteinä 

jatkosarjoissa. 

 

Jatkosarjojen sijoitusten perusteella määräytyvät pudotuspelien kotiedut (paremmin sijoittunut 

aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 

sijoittunut). 

 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut  

b) Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 

pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras viidestä.  

c) Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 

viidestä. 

d) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

e) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ja vierasmaalien 

ollessa tasan, pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 

tasatilanteessa. Jatkosarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä.  

 

SM-liigakarsinta 

f) 1) SM-liigan runkosarjassa 9 joukkuetta:  

Runkosarjan sijalle 9 sijoittunut joukkue kohtaa M1D:n kolmanneksi sijoittuneen joukkueen ja M1D:n 

ensimmäiseksi sijoittunut joukkue M1D:n toiseksi sijoittuneen joukkueen, paras kolmesta. Ottelujen 

voittajat pelaavat keskenään sijoitusotteluissa sijoista 9 ja 10, paras kolmesta. Kotiedut määräytyvät 

järjestyksessä MSM/9, M1D/1, M1D/2 ja M1D/3. 

 

2) Mikäli SM-liigan runkosarjassa 10 joukkuetta:  
Runkosarjan sijalle 9 sijoittunut joukkue kohtaa M1D:n toiseksi sijoittuneen joukkueen ja M1D:n 
ensimmäiseksi sijoittunut joukkue liigan runkosarjan sijalle 10 sijoittuneen joukkueen, paras kolmesta. 
Ottelujen voittajat pelaavat keskenään sijoitusotteluissa sijoista 9 ja 10, paras kolmesta. Kotiedut 
määräytyvät järjestyksessä MSM/9, M1D/1, MSM/10 ja M1D/2.  

 

g) SM-liigakarsintaotteluiden jälkeen liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-

liigalisenssiä kaudelle 2017–2018. 

 

 



 

 

Naisten SM-sarja 

 

Runkosarja  

h) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen 

runkosarja, jonka jälkeen kaksinkertainen ylempi jatkosarja 1-4. sijoittuneiden kesken sekä 

kaksinkertainen alempi jatkosarja 5-9. sijoittuneiden kesken. Keskinäiset ottelut ovat lähtöpisteinä 

jatkosarjoissa. 

 

Jatkosarjojen sijoitusten perusteella määräytyvät pudotuspelien kotiedut (paremmin sijoittunut 

aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 

sijoittunut). 

 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut  

i) Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 

pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras kolmesta.  

j) Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 

viidestä. 

k) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

l) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ja vierasmaalien 

ollessa tasan, pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 

tasatilanteessa. Jatkosarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä.  

 

SM-sarjakarsinta 

a) N1D:n parhaiten sijoittunut joukkue pelaa NSM-runkosarjan heikoiten sijoittuneen joukkueen kanssa 

kaksi SM-karsintaottelua. Kotikenttäetu ensimmäisessä ottelussa N1D -joukkueella. 

  

b) SM-sarjakarsintaotteluiden jälkeen liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-

sarjalisenssiä kaudelle 2017–2018. 

  

 



 

 

Miesten 1. divisioona  

 

Ensimmäinen vaihe  

a) Kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen runkosarja.  

Toinen vaihe 

b) M1D:n alkusarjan kolme parasta, ks. SM-liigakarsinta.  

c) M1D sijoille 9-10. sijoittuneet joukkueet pelaavat karsinnat M2D alkusarjan sijoille 1-2. sijoittuneiden 

joukkueiden kanssa. M1D runkosarjan sijalle 9. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan toiseksi sijoittuneen 

joukkueen ja M1D runkosarjan sijalle 10. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan 1. sijoittuneen joukkueen, 

paras kolmesta. Ottelusarjojen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella miesten 1. divisioonassa, häviäjät 2. 

divisioonassa. Kotiedut ottelusarjoissa ovat joukkueilla M1D/9 ja M1D/10. 

 

Miesten 2. & 3. divisioona  

Pelitapa määritellään lopullisesti, kun tiedetään joukkueiden lukumäärä.  

 

M2D:  

- kaksin- tai kolminkertainen alkusarja  

- sijoille 1-2. sijoittuneet M1D:n karsintaan  

 

M3D:  

- tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja  

- yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 

- ilmoittautuminen joko M2D:aan (alin kilpasarja) tai M3D:aan (harrastesarja)  

 

Naisten 1. ja 2. divisioonat  

-Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella Kilpailuvaliokunta päättää, miten N1D ja N2D 

pelataan. 

- N2D yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 

- Tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja 

-Ilmoittautuminen joko N1D:aan (alin kilpasarja) tai N2D:aan (harrastesarja) 

 

Nuorten SM-kilpailut  

Kaikissa sarjoissa pelataan SM-arvosta. Myös haastajasarjoissa jaetaan mitalit. Haastajasarjoja pelataan 

kaudella 2016–17 C-ikäluokasta nuorempiin. A-C -junioreiden kilpasarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen 

välierät ja mitaliottelut. Sarjoissa, joissa välieriä ja mitaliotteluita ei pelata, kultamitali ratkaistaan 

mahdollisessa tasatilanteessa uusintaottelussa. 

 

Sarjajärjestelmät A-F -junioreiden sarjoissa: 

 

Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää A-junioreiden 

sarjajärjestelmästä ja nuorisovaliokunta/liittohallitus päättää B-F -junioreiden sarjajärjestelmistä. 



 

 

Suomen Cup kaudella 2016–2017 

 

Miehet 

 

Kaikki MSM- ja M1D-joukkueet osallistuvat Suomen Cup-kilpailuun. Myös M2D- ja M3D-joukkueiden toivotaan 

ilmoittautuvan kilpailuun. Kilpailu pelataan seuraavasti:  

 

Karsintavaihe  

 

a) Karsintavaiheessa pudotetaan tarvittava määrä joukkueita siten, että jäljelle jää 16 joukkuetta.  

 

Neljännesvälierät  

 

b) Neljännesvälierissä pelaa 16 joukkuetta (8 ottelua). Neljännesvälierissä pudotetaan 8 joukkuetta. 

Neljännesvälierän joukkueet arvotaan vastakkain Kilpailuvaliokunnan laatiman arvontajärjestyksen mukaan.  

 

Puolivälierävaihe  

 

c) Puolivälierässä pelaa 8 joukkuetta (4 ottelua).  

 

Välierät ja loppuottelu  

 

d) Suomen Cupin välierät pelataan mahdollisuuksien mukaan samana päivänä. Myös muut järjestelyt ovat 

Kilpailuvaliokunnan harkinnan mukaan mahdollisia.  

 

Naiset 

 

Naisten Suomen Cup pelataan samoilla periaatteilla kun miesten Suomen Cup kuitenkin siten, että NSM-

joukkueet ovat automaattisesti mukana ja N1D/N2D-joukkueiden toivotaan ilmoittautuvan kilpailuun. 

Karsintavaiheen jälkeen seuraa puolivälierävaihe, mikäli osallistuvien joukkueiden lukumäärä ei edellytä toista.  

 

Arvonta 

 

Kilpailuvaliokunta järjestää arvonnat kunkin vaiheen jälkeen. 

 


