Veikkausliiga
Urheilukatu 5
00250 Helsinki
www.veikkausliiga.com

SÄÄNNÖT

7.11.2017

VEIKKAUSLIIGAN OTTELUOHJELMAN RAKENTAMINEN
KAUDELLE 2018

1. SARJAJÄRJESTELMÄ
Sarjajärjestelmästä ja sen alaisista kohdista päättää Palloliitto Veikkausliigan näkemykset
huomioiden.

1.1. Sarjan formaatti
Veikkausliiga 2018 pelataan kahdentoista joukkueen kolminkertaisena sarjana. Otteluja
tulee joukkuetta kohti 33 kappaletta (11 x 3).
Jokainen joukkue kohtaa kaikki muut joukkueet kolme kertaa: joko kerran kotona ja kaksi
kertaa vieraissa tai kaksi kertaa kotona ja kerran vieraissa.

1.2. Koti- ja vierasottelujen määrä
Jokainen Veikkausliigan kahdestatoista joukkueesta pelaa sarjassa 33 ottelua.
Kuusi edellisen kauden sarjataulukon ylintä joukkuetta pelaa 17 kotiottelua ja 16
vierasottelua.
Toiset kuusi (sarjataulukon alemmat joukkueet ja nousijajoukkueet) pelaavat 16
kotiottelua ja 17 vierasottelua.

1.3. Paikallisottelut
Paikallisotteluiksi määritellyt ottelut huomioidaan siten, että perättäisillä kausilla kumpikin
joukkueista pelaa paikallisotteluista kaksi kotona ja yhden vieraissa.
Esim. Kaudella 2017 SJK kohtasi VPS:n kaksi kertaa kotona ja kerran vieraissa. Näin ollen
VPS kohtaa SJK:n kaksi kertaa kotona ja kerran vieraissa kaudella 2018.
Paikallisottelut Veikkausliigassa 2018 ovat seuraavat: FC Honka–HJK, FC Inter–TPS, PS
Kemi–RoPS, SJK–VPS. Paikallisottelut tarkistetaan vuosittain Veikkausliigassa kulloinkin
pelaavien joukkueiden mukaan.
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2. JAKSOTTAMINEN
2.1. Ottelujen väliset välipäivät
Minkään joukkueen kahden perättäisen ottelun välillä ei tule olla vähempää kuin kaksi
kalenteripäivää.

2.2. Perättäiset koti- ja vierasottelut
Kunkin joukkueen kohdalla pyritään mahdollisimman paljon noudattamaan rytmiä, jossa
joka toinen ottelu on kotiottelu ja joka toinen vierasottelu.
Millään joukkueella ei tule olla otteluohjelmassa neljää perättäistä kotiottelua tai neljää
perättäistä vierasottelua. Mahdollinen poikkeus ovat joukkuekohtaisten olosuhteiden
kehittämiseen liittyvät tilanteet (esim. kauden aikana toteutettava stadionremontti tai
tekonurmen vaihto), jotka ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Myös kauden aikana tehtävien ottelusiirtojen johdosta voi syntyä sellainen tilanne, jossa
joukkueella on perättäisiä koti- tai vierasotteluita neljä tai enemmän. Näitä tilanteita
pyritään välttämään.

2.3. Joukkueiden keskinäiset ottelut
Millään kahdella joukkueella ei tule olla otteluohjelmassa kahta keskinäistä ottelua
perättäin. Mahdollinen poikkeus ovat kauden toisen ja kolmannen kolmanneksen
siirtymävaihe, jossa kahden joukkueen perättäiset ottelut (joukkueiden 22. ja 23. ottelu)
ovat mahdollisia kolminkertaisesta sarjajärjestelmästä johtuen.
Myös kauden aikana tehtävien ottelusiirtojen johdosta voi syntyä sellainen tilanne, jossa
kahdella joukkueella on kaksi keskinäistä ottelua perättäin. Näitä tilanteita pyritään
välttämään.

2.4. Kauden lopetus
Jokaisen joukkueen kahdesta viimeisestä ottelusta toinen on koti- ja toinen vierasottelu.
Tämä voi muuttua vain pakottavien ottelusiirtojen (esim. CL:n tai EL:n lohkovaiheen takia
tehdyt siirrot) johdosta.
Jokaisen joukkueen kaksi viimeistä ottelua pelataan samanaikaisesti muiden joukkueiden
otteluiden kanssa, kuitenkin niin että jos ottelusiirtoja on tehtävä, voidaan muiden
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ottelujen kanssa eri aikaan pelata sellaisten joukkueiden ottelut, jotka eivät vaikuta
muiden joukkueiden europaikkojen tai putoamisen kannalta merkityksellisiin sijoituksiin
sarjataulukon yläpäässä (sijat 1.–4.) tai alapäässä (sijat 11. ja 12.).

2.4.1. Veikkausliigan ja Ykkösen välinen karsintapari
Veikkausliigan lopullisessa sarjataulukossa toiseksi viimeisen joukkueen ja Ykkösen
lopullisessa sarjataulukossa toiseksi ensimmäisen joukkueen välillä pelataan pian
Veikkausliigan päättymisen jälkeen karsintaottelupari. Karsintojen pelipäivät määrää
Palloliitto. Karsinnat on huomioitava loppukautta koskevien ottelusiirtojen yhteydessä.

3. MUUT KILPAILUT
3.1. Suomen Cup
Jos Suomen Cupin finaali pelataan Veikkausliigakauden aikana ja Suomen Cupin finaalissa
pelaa Veikkausliigan joukkue, jolla on Veikkausliigan otteluohjelmassa ottelu siten että
Suomen Cupin finaalin ja Veikkausliigan ottelun välissä on vain yksi kalenteripäivä tai ei
yhtään kalenteripäivää, Veikkausliigan ottelu siirretään toiseen ajankohtaan.

3.2. FIFA:n maajoukkuetauot
Otteluohjelmassa otteluja ei lähtökohtaisesti sijoiteta FIFA:n maajoukkuetauoille, jolloin
merkittävä osa joukkueiden pelaajista on maajoukkueiden (ensisijaisesti eri maiden A &
U21) käytössä.
Joukkue voi halutessaan erikseen ilmoittaa, että sen otteluja voidaan pelata myös
maajoukkuetauoilla. Jos tällaisia joukkueita on useampi kuin yksi, voidaan tutkia
mahdollisuuksia pelata näiden joukkueiden välisiä otteluja maajoukkuetaukojen aikana.
Myös ottelusiirtoja tehtäessä joukkueet, joita ottelusiirto koskee, voivat ilmoittaa
halukkuudestaan pelata maajoukkuetauon aikana.
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FIFA:n pelipäivät maajoukkueille 2018:
19–27.3.
14.6.–15.7. (2018 FIFA World Cup. Veikkausliigaa on mahdollista pelata samanaikaisesti.
FIFA:n määräämä maajoukkueiden virallinen valmistautumisjakso on 28.5.–13.6. Tästä
jaksosta 3.6.–11.6. on sovittu Palloliiton kanssa Veikkausliigan maajoukkuetauoksi.)
3.–11.9.
8.–16.10.
12.–20.11.

3.3. UEFA:n seurajoukkuekilpailut Champions League ja Europa League
Otteluohjelmassa otteluja ei sijoiteta UEFA:n ilmoittamille Champions Leaguen (CL) ja
Europa Leaguen (EL) pelipäiville. UEFA ei salli kansallisten sarjojen pelaamista CL:n ja EL:n
pelipäivinä ilman erikseen haettavaa poikkeuslupaa. Poikkeuslupa olisi haettava kauden jo
käynnistyttyä ja sen saaminen olisi epävarmaa.

CL:n karsintojen ja lohkovaiheen pelipäivät 2018:
Q1

10.–11.7. ja 17.–18.7.

Q2

24.–25.7. ja 31.7.–1.8.

Q3

7.–8.8. ja 14.–15.8.

PO

21.–22.8. ja 28.–29.8.

MD1

18.–19.9.

MD2

2.–3.10.

MD3

23.–24.10.
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EL:n karsintojen ja lohkovaiheen pelipäivät 2018:
Q1

12.7. ja 19.7.

Q2

26.7. ja 2.8.

Q3

9.8. ja 16.8.

PO

23.8. ja 30.8.

MD1

20.9.

MD2

4.10.

MD3

25.10.

3.3.1. CL:ään ja EL:ään osallistuvien joukkueiden ohjelman rakentaminen
CL:ään osallistuu Veikkausliigan mestarijoukkue.
EL:ään osallistuvat Veikkausliigan 2. ja 3. joukkue.
Mikäli Suomen Cupin mestarijoukkue on kauden lopussa Veikkausliigassa sijoilla 1. –3. ja
saa sitä kautta oikeuden osallistua CL:ään tai EL:ään, myös Veikkausliigan 4. joukkue
osallistuu EL:ään.

3.3.1.1. CL-joukkueen pelipäivät
CL:ää pelataan tiistaisin ja keskiviikkoisin. Koti- ja vierasotteluiden rytmi sekä tarkat
otteluajankohdat selviävät UEFA:n arvonnoissa Veikkausliigan jo käynnistyttyä. Tästä
johtuen otteluohjelmassa on varauduttava CL:n karsintoihin siten, että CL:ään osallistuva
Veikkausliigan joukkue ei pelaa karsinnoille varattuja pelipäiviä edeltävänä sunnuntaina tai
maanantaina eikä niiden jälkeisenä torstaina tai perjantaina.
CL-joukkueen ensisijainen pelipäivä CL-pelipäivien läheisyydessä on lauantai.

3.3.1.2. EL-joukkueiden pelipäivät
EL:ää pelataan torstaisin. Koti- ja vierasotteluiden rytmi sekä tarkat otteluajankohdat
selviävät vasta kauden aikana UEFA:n arvonnoissa. Tästä johtuen otteluohjelmassa on
varauduttava EL:n karsintoihin siten, että EL:ään osallistuvat Veikkausliigan joukkueet
eivät pelaa karsinnoille varattuja pelipäiviä edeltävänä tiistaina tai keskiviikkona eikä
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niiden jälkeisenä perjantaina tai lauantaina.
EL-joukkueiden ensisijaiset pelipäivät EL-pelipäivien läheisyydessä ovat sunnuntai ja
maanantai.

3.3.1.3. Erityistoimenpiteet CL- ja EL-joukkueita varten
Veikkausliigan hallitus on todennut, että Veikkausliigan joukkueiden menestys CL:ssä ja
EL:ssä on yhteinen etu. Tästä johtuen CL:ään ja EL:ään osallistuvia Veikkausliigan
joukkueita pyritään tukemaan yhteisesti sovituilla erityistoimenpiteillä joukkueiden
menestysmahdollisuuksien lisäämiseksi. Näitä ovat seuraavat:

a) Ns. eurotyhjennys: CL- ja EL-joukkueilla on halutessaan mahdollisuus muita
joukkueita varhaisempaan kaudenavaukseen ylimääräisen ottelutauon
mahdollistamiseksi CL:n ja EL:n varhaisilla karsintakierroksilla.

b) Raskaimpien vierasmatkojen välttäminen: CL- ja EL-joukkueiden Veikkausliigan
otteluissa CL:n ja EL:n pelipäivien ympärillä pyritään painottamaan kotiotteluja ja
lyhyempien tai helpompien matkojen vierasotteluja.

c) Nopeat ottelusiirrot: mikäli joukkue etenee CL:ssä tai EL:ssä Q3- tai POkierrokselle, joukkueen on mahdollista ilmoittaa nopealla aikataululla tehtävästä
ottelusiirrosta ennalta määriteltyjä ja otteluohjelmassa mainittuja Veikkausliigan
otteluja koskien.

Siinä tapauksessa, että jokin CL- tai EL-joukkueista etenee lohkovaiheeseen saakka,
Veikkausliigan loppukauden otteluohjelmaan tehdään tarvittavat muutokset, jotta
joukkueen on mahdollista pelata sekä Veikkausliigaa että lohkovaihetta. Lähtökohta on
vähintään kaksi kalenteripäivää joukkueen kaikkien ottelujen (sisältäen Veikkausliigan ja
lohkovaiheen ottelut sekä mahdollisen Suomen Cupin) välillä. Jos joukkueen ottelurytmiä
ei muuten ole mahdollista muokata vastaamaan tätä lähtökohtaa, Veikkausliigan kautta
on pidennettävä. Tässä tapauksessa myös muiden joukkueiden otteluohjelmaan voi tulla
merkittäviä muutoksia.
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4. VIRANOMAISTEN TOIVEET
Poliisiviranomaiset arvioivat Veikkausliigan otteluohjelman joka kausi ennen sen
julkistamista.
Poliisin toiveet on otettava huomioon.

5. SEUROJEN OMAT ESTEET JA TOIVEET
Jokainen seura ilmoittaa yhden henkilön, joka lähettää seuran omaa otteluohjelmaa
koskevat esteet ja toiveet (sekä urheilulliset että kaupalliset/taloudelliset) kootusti
Veikkausliigan toimistolle.
Esteet on otettava huomioon otteluohjelmaa rakennettaessa. Toiveet huomioidaan, kun
se on mahdollista.
Kunkin seuran toiveiden toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen aloitetaan seuran
prioriteettilistan kärkipäästä, jos seura on toimittanut listan toiveidensa priorisoinnista.

5.1. Ottelujen alkamisajat
Seuralla on vapaus määritellä omien kotiottelujensa alkamisajat muiden reunaehtojen
(esim. viranomaisten toiveet tai mahdolliset kumppanivelvoitteet, televisiointi tms.)
puitteissa.
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