
 

 

22 § Voittamastaan ottelusta joukkue saa kaksi pistettä, häviämästään nolla pistettä. Tasapeliin 
päättyneestä ottelusta saa kumpikin joukkue yhden pisteen. Kilpailun järjestäjä voi 
sarjajärjestelmästä päättäessään antaa lähtöpisteitä mahdollisille jatkokierroksille. 

 Saavutettujen pisteiden lukumäärä ratkaisee sijoittumisen sarjassa. Jos Mikäli joukkueet ovat 
saaneet yhtä paljon pisteitä, joukkueiden sijoitus kyseessä olevassa sarjassa ratkeaa 
seuraavassa järjestyksessä: 

1. Saavutetut pisteet kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisissä 
otteluissa 

2. Keskinäisten otteluiden maaliero kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden 
keskinäisissä otteluissa 

3. Tehdyt maalit kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisissä otteluissa 

4. Maaliero koko kyseessä olevassa sarjassa 

5. Eniten tehtyjä maaleja koko kyseessä olevassa sarjassa 

6. Arpa 

Saavutettujen pisteiden lukumäärä ratkaisee sijoittumisen sarjassa. Jos joukkueet ovat 
saaneet yhtä paljon pisteitä, ratkaisee ao. joukkueiden keskinäisissä otteluissa saavutettujen 
pisteiden lukumäärä sijoittumisen ja mikäli pisteet keskinäisissä otteluista jakautuvat tasan, 
niin keskinäisten otteluiden maaliero, eli kunkin joukkueen näissä otteluissa tekemien ja 
päästämien maalien erotus, sijoittumisen. Jos tämä erotus on yhtä suuri, ratkaisee ao. 
joukkueiden kaikkien ko. sarjan otteluiden maaliero. Tämänkin ollessa yhtä suuri, sijoittuu se 
joukkue edelle, joka on tehnyt eniten maaleja. Ellei sijoittumista tätenkään saada 
ratkaistuksi, pelataan uusintaottelu jäljempänä olevien määräysten mukaisesti.  
 
Keskinäisten otteluiden piste-ero tai maaliero Muu vertailu älköön tasapistetilanteessa 
ratkaisko Suomen mestaruutta tai liiton aikuisten sarjoissa sijoittumista silloin, kun 
ratkaistaan pelikauden lopuksi ylemmälle sarjatasolle nousemista tai putoamista alemmalle 
sarjatasolle (uusintaottelua ei pelata esim. sarjan jakaantuessa kauden aikana ylempään ja 
alempaan jatkosarjaan tai pudotuspelijoukkueita määritettäessä). Jos kaksi tai useampia 
joukkueita on saavuttanut uusintaottelun edellyttämässä tässä tilanteessa saman 
pistemäärän, pelataan kahden edellä mainituin perustein ko. sijoituksesta lähinnä kilpailevan 
joukkueen (esim. karsintaviivan ylä- ja alapuolelle sijoittuneet joukkueet) kesken 
uusintaottelu ratkaisuun saakka pelisääntöjen kohdan 2:2 mukaisesti. 
 
Yksinkertaisissa tai kolminkertaisissa sarjoissa uusinta suoritetaan ko. joukkueitten 
keskinäisessä sarjaottelussa useammin vierasjoukkueena olleen joukkueen kotikentällä. 
 
Muissa sarjoissa kotijoukkueena toimii joukkue, joka tämän pykälän toisen kappaleen 
mukaan on paremmin sijoittunut. Mikäli kotijoukkuetta ei saada tätenkään ratkaistuksi, 
kotijoukkue arvotaan. Arvonnan suorittaa kilpailuvaliokunta tilaisuudessa, jossa ao. seurojen 
edustajilla on oikeus olla läsnä. 

 


