
 

 

KILPAILUSUUNNITELMA 2022–2023    23.4.2022  
 
 
Miesten SM-liiga 
 
Runko- ja jatkosarjat 7 joukkueen sarjassa 

• 7 joukkueen kolminkertaisen runkosarjan jälkeen kaksinkertainen ylempi jatkosarja 1.–4. 
sijoittuneiden kesken sekä kaksinkertainen alempi jatkosarja 5.–7. sijoittuneiden kesken. 
Jatkosarjoissa lähtöpisteet määräytyvät parhaiten sijoittuneesta lähtien 3 p., 2 p., 1 p., 0 p. 

 
Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 7 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät jatkosarjojen sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut 
aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 
sijoittunut). 

• 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. 

• Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 
viidestä. 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä. 

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Jatkosarjassa paremmin 
sijoittunut pelaa jälkimmäisen ottelun kotikentällään. Vierasmaalit eivät ole merkitseviä, joten 
yhteistuloksen ollessa tasan, pelataan ratkaisuun saakka pelisääntöjen 2:2 mukaan. Mikäli peli on 
kahden jatkoaikajakson jälkeen vielä tasan, ratkaistaan ottelu 7 metrin heitoilla. 

 
SM-liigakarsinta/-tasonmittaus 

• SM-liigakarsintaa/-tasonmittausta ei pelata kaudella 2022–23 

• Liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-liigalisenssiä kaudelle 2023–2024. 
 
Muu kuin 7 joukkueen sarja 

• Liittohallitus päättää sarjajärjestelmästä SM-liigaryhmän esityksestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Naisten SM-sarja 
 
Runko- ja jatkosarjat 6–7 joukkueen sarjassa 

• 6–7 joukkueen kolminkertainen runkosarja, jonka jälkeen neljä parasta välieriin. 
 
Välierät ja mitaliottelut 6–7 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät runkosarjan sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut 
aloittaa kotona) 

• Välierissä kohtaavat runkosarjan 1. vs 4. ja 2. vs. 3, paras viidestä 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä. 

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Runkosarjassa paremmin 
sijoittunut pelaa jälkimmäisen ottelun kotikentällään. Vierasmaalit eivät ole merkitseviä, joten 
yhteistuloksen ollessa tasan, pelataan ratkaisuun saakka pelisääntöjen 2:2 mukaan. Mikäli peli on 
kahden jatkoaikajakson jälkeen vielä tasan, ratkaistaan ottelu 7 metrin heitoilla. 
 

SM-B jatkosarja 

• SM-pudotuspelien ulkopuolelle jääneet joukkueet sekä kaksi 1. divisioonan parasta pelaavat 
kaksinkertaisen sarjan. Mikäli SM-pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt joukkue ja 1. divisioonasta 
tuleva joukkue edustavat samaa seuraa, voi 1. divisioonajoukkue kieltäytyä osallistumasta sarjaan. 
Tällöin paikka annetaan seuraavaksi parhaalle joukkueelle. 

• Liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-sarjalisenssiä kaudelle 2023–2024. 
 
Muu kuin 6–7 joukkueen sarja 

• Liittohallitus päättää sarjajärjestelmästä SM-sarjajoukkueiden esityksestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Miesten 1. divisioona  
- 1. divisioonalisenssisitoumus osallistujille 
 
Ensimmäinen vaihe 
12 joukkueen yksinkertainen sarja. 1.–6. sijoittuneet joukkueet jatkavat ylempään jatkosarjaan ja 7.–12. 
sijoittuneet joukkueet alempaan jatkosarjaan. 
 
Toinen vaihe 
6 joukkueen ylempi ja 6 joukkueen alempi jatkosarja yksinkertaisina sarjoina. Alkusarjan keskinäiset ottelut 
jäävät voimaan ja jatkosarjan ottelu pelataan sen joukkueen kotikentällä, joka oli vierasjoukkueena 
alkusarjassa. 
 
Karsinnat/putoamiset 
SM-liigakarsintaa/-tasonmittausta ei järjestetä. 
 
Alemman jatkosarjan 5. ja 6. sijoittuneet joukkueet putoavat 2. divisioonaan kaudelle 2023–24. Alemman 
jatkosarjan 4. sijoittunut joukkue karsii 2. divisioonan 1. sijoittuneen joukkueen kanssa paikasta 1. 
divisioonaan kaudelle 2023–24, paras kolmesta. Kotietu 1. divisioonan alemmassa jatkosarjassa 4. 
sijoittuneella. Mikäli 2. divisioonan 1. sijoittunut joukkue ilmoittaa, ettei se halua osallistua karsintaan, 
karsintaa ei pelata. Halukkuus osallistua on ilmoitettava vastaamalla liiton lähettämään kyselyyn annetussa 
ajassa. 
 
Miesten 2. & 3. divisioona  
Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella, kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää, miten M2D 
ja M3D pelataan.  
 
M2D:  
- mahdollinen karsinta ylöspäin määritellään 1. divisioonan kilpailusuunnitelmassa.  
 
M3D:  
- yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min, kotijoukkue voi halutessaan pyytää kaksi tuomaria kotiotteluihinsa 
- ilmoittautuminen joko M2D:aan (alin kilpasarja) tai M3D:aan (harrastesarja)  
 
Naisten 1. ja 2. divisioonat  
-Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella, kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää, miten N1D 
ja N2D pelataan. 
 
Naisten 1. divisioona:  
- 1. divisioonalisenssisitoumus osallistujille 
- Tasonmittaus-/karsinta SM-joukkueiden kanssa määritellään SM-sarjan kilpailusuunnitelmassa.  
 
N2D:  
- yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min, kotijoukkue voi halutessaan pyytää kaksi tuomaria kotiotteluihinsa 
- ilmoittautuminen joko N1D:aan (alin kilpasarja) tai N2D:aan (harrastesarja)  
 
Sarjajärjestelmät A-F-junioreiden sarjoissa: 
Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää A-
junioreiden sarjajärjestelmästä ja nuorisovaliokunta/liittohallitus päättää B-F-junioreiden 
sarjajärjestelmistä. 



 

 

 
A-C-junioreiden kilpasarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen välierät ja mitaliottelut. Sarjoissa, joissa välieriä 
ja mitaliotteluita ei pelata, kultamitali ratkaistaan kilpailusääntöjen mukaan mahdollisessa tasatilanteessa 
uusintaottelussa. 
 
Suomen Cup 
 
Naisten ja miesten Suomen Cupien tarkoituksena on olla kilpailuja, joihin kaikkien sarjojen joukkueilla on 
mahdollisuus osallistua ja haastaa toisiaan. 
 
Kaikki SM-liiga ja SM-sarjajoukkueet osallistuvat Suomen Cup-kilpailuun. Muiden sarjojen joukkueiden 
toivotaan ilmoittautuvan kilpailuun. Kumpikin kilpailu pelataan seuraavasti:  
 
Karsintavaihe 
 
Karsintavaiheessa pudotetaan tarvittava määrä joukkueita siten, että jäljelle jää 16 joukkuetta.  
 
Neljännesvälierät  
 
Neljännesvälierissä pelaa 16 joukkuetta (8 ottelua). Neljännesvälierissä pudotetaan 8 joukkuetta.  
 
Puolivälierävaihe  
 
Puolivälierässä pelaa 8 joukkuetta (4 ottelua).  
 
Final Four - välierät ja loppuottelu  
 
Suomen Cupin välierät ja loppuottelu pelataan yhdessä paikassa saman viikonlopun aikana. Liitto sopii 
järjestelyoikeuksista ja velvollisuuksista järjestävän seuran kanssa. 
 
Arvonta 
 
Kilpailuvaliokunta järjestää arvonnat kunkin vaiheen jälkeen. Joukkueet arvotaan ottelupareiksi ilman 
ennakkosijoittelua. 
 
Karsintavaiheessa mahdollisesti huilaavat joukkueet määrittyvät rankingin mukaan ranking 1. alkaen. 
Ranking muodostuu edellisen kauden SM-loppusijoituksista. 
 
 


