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SISÄLLYSLUETTELO 
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dentäväksi liitteeksi Covid-19 epidemian aikana järjestettävien ottelutapahtumien turvalliseksi ja terveel-
liseksi läpiviemiseksi. 

Manuaali on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään Valtioneuvoston yleisten ohjeiden päivittyessä sekä 
terveysviranomaisten tekemien ohjeistusten ja linjausten mukaisesti. Päävastuu manuaalin päivittämi-
sestä on kilpailujohtajalla. 
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1. JOHDANTO 

Koronamanuaali antaa seuroille ohjeet, joiden avulla pyritään varmistamaan urheilijoiden, taustahenki-
löiden, muiden ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuus. Paikallisesti 
tapahtumaturvallisuus on Aluehallintoviraston vastuualueella, ja seurat tekevät heidän kanssaan yhteis-
työtä kunkin hallin erityispiirteet huomioiden. Kunkin paikkakunnan tartuntatautiylilääkäri voi antaa 
näitä ohjeita tiukempia määräyksiä, joita seuran tulee noudattaa. Kukin seura vastaa oman ottelutapah-
tumansa turvallisuudesta. 

Koko organisaation (seuran taustaorganisaatio, joukkueen jäsenet) tulee aina olla tietoinen Covid-19 vi-
ruksen erilaisista oireista. Yleistä tietoa Covid-19 viruksesta ja sen oireista löytyy Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen verkkosivuilta. 

1.1. MANUAALIN OHJEIDEN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN 

Järjestävä seura ohjeistaa ottelutapahtumaan tulevaa henkilökuntaa manuaalissa määritellyistä ohjeista. 

Joukkueet huolehtivat siitä, että joukkueen jäsenet tutustuvat ja noudattavat manuaalin ohjeita. 

Erotuomariyksikkö huolehtii siitä, että otteluissa toimivat erotuomarit ja komissaarit tutustuvat ja nou-
dattavat manuaalin ohjeita. 

1.2. YLEINEN TURVALLISUUS 

• Valtakunnallisia ja alueellisia viranomaisohjeita tulee noudattaa. 
• Ottelutapahtumaan saa osallistua vain terveenä. 
• Ottelutapahtumaan osallistuvien tulee huolehtia riittävästä turvavälistä. 
• Jokaisen on pidettävä erityistä huolta käsihygieniasta ottelutapahtumassa. 
• Joukkueen jäsenien, erotuomareiden ja kaikkien ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden 

turvallisuudesta sekä hygieniasta pidetään tarkasti huolta. 
• Jokaisella seuralla on oltava nimetty henkilö, joka toimii seuran yhteyshenkilönä Liittoon koronan 

aiheuttamista toimenpiteistä kilpailutoiminnassa sekä vastaa viranomaismääräysten ja manuaalin 
edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tiedottamisesta seurassa. 

• Ottelutapahtumassa katsojien edellytetään käyttävän kasvomaskia. Lapsille suositellaan kasvo-
maskin käyttöä aikuisten opastuksella. Ottelutapahtumassa työskentelevien edellytetään käyttä-
vän kasvomaskia tai visiiriä. Muilta osin kasvomaskin käyttösuosituksissa seurataan viranomaisten 
ohjeistusta. 

• Ulkomailta joukkueeseen saapuvan henkilön tai erotuomarin tai ottelutapahtumassa työskentele-
vän henkilön, kuten toimitsijan, järjestyksenvalvojan tai myyntihenkilön, tulee noudattaa viran-
omaisten ohjeita karanteeniin asettamisesta, omaehtoisesta karanteenista sekä sen lyhentämi-
sestä vapaaehtoisella testillä. 

1.3. URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS 

• Kaikki joukkueen jäsenet sekä erotuomarit mittaavat ottelupäivänä kehonsa lämpötilan ja käyvät 
lävitse heille toimitetussa itsearviointilomakkeessa esitetyt kohdat koronaviruksen tyypillisistä oi-
reista. 

• Joukkueen tiloissa ja pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä 
edellyttävät. 

• Joukkueen jäsenten käytössä on käsidesiä ja kasvomaskeja. Joukkueen käyttämien tilojen hygieni-
asta huolehditaan korostetusti. 
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• Joukkueen jäsenet käyttävät kasvomaskia sekä hallille siirryttäessä että sieltä poistuttaessa, mikäli 
ottelun järjestäjä ei pysty vastaamaan siitä, että joukkue ei joudu lähikontaktiin ulkopuolisten 
kanssa siirtyessä kulkuvälineestä ja pukuhuoneeseen ja sieltä kulkuvälineeseen. 

• Joukkueen jäsenten tulee välttää ylimääräisiä tapahtumia ja kokoontumisia vapaa-aikanaan. 
• Joukkueen mukana matkustavat vain joukkueen toiminnan kannalta välttämättömät henkilöt. 
• Aikuisten pääsarjoissa pelaavien pelaajien tulee välttää osallistumista harjoituksiin tai otteluihin 

oman vakituisen harjoitusryhmän ”kuplan” ulkopuolella. Yksittäisten pelaajien, jotka eivät varsinai-
sesti kuulu harjoitusryhmän ”kuplaan”, tuomista harjoitusryhmään tulee välttää. 

• Turva-alueen ja/tai joukkuepenkkialueen takana tulee olla vähintään kaksi (2,00) metriä matkaa 
ensimmäiseen katsomoriviin tai median edustajaan. 

• Fanitapaamisia, kuten ottelun jälkeisiä joukkueen ja fanien tervehtimisiä, sekä vierailuja VIP-tiloissa 
tai vastaavia ylimääräisiä kontakteja aiheuttavia tilaisuuksia ei voida järjestää, ellei kyetä varmista-
maan vähintään neljän (4,00) metrin turvaväliä joukkueen ja fanien välillä. 

• Joukkueet eivät kättele ennen ottelua eikä ottelun jälkeen toisiaan eikä erotuomareita. 
• Medialle ja yleisölle vapaita mediatilaisuuksia ei järjestetä, vaan kaikki haastattelut tehdään puhe-

limitse tai muun etäyhteyden välityksellä lukuun ottamatta TV-tuotantoa. 

1.4. YLEISÖN TURVALLISUUS 

• Suositellaan vahvasti ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun kautta 
tai muulla tavalla järjestettynä. 

• Ottelutapahtumassa katsojien edellytetään käyttävän kasvomaskia. 
• Maksukorttien käyttöä lähimaksulla maksuvälineenä suositellaan. 
• Riittävistä turvaväleistä pidetään huolta koko tapahtuman ajan. 
• Yleisölle informoidaan selkeästi esimerkiksi teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien väli-

tyksellä, miten hallissa ja sen ulkopuolella liikutaan, jotta ruuhkat vältetään. 
• Hallit lohkotaan katsomoalueisiin, mikäli viranomaismääräykset niin vaativat. 
• Turvallisuusjärjestelyistä viestitään ennakkoon ottelutapahtumaan saapuville katsojille sekä kuu-

lutuksilla ja videonäytön avulla ottelutapahtuman aikana ja sen päättyessä. 
• Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa suositellaan mahdollisten tartuntatapausten jäljittämisen 

helpottamiseksi. 
• Muuttuviin viranomaisohjeistuksiin reagoidaan välittömästi. 

2. PÄÄTÖKSENTEKO 

2.1. KORONANYRKKI 

Koronanyrkki on asiantuntijaelin, joka auttaa päätösten valmistelussa. Siihen kuuluvat Liiton toimitusjoh-
taja, kilpailujohtaja, kilpailupäällikkö sekä erikseen valittu lääkäri, tartuntatautien asiantuntija sekä tapah-
tuma-alan asiantuntija. Koronanyrkki kokoontuu kilpailujohtajan kutsumana ja kilpailupäällikkö toimii 
sen sihteerinä. 

2.2. KILPAILUJAOS 

Kilpailujaos päättää sen toiminnasta annetun ohjesäännön mukaisten tehtävien lisäksi tässä manuaa-
lissa sille päätettäväksi annettuja asioita, joita ei toiminta-, kilpailu- tai kurinpitosääntöjen eikä ohjesään-
töjen mukaan tule siirtää sarjalisenssiyksikön, kurinpitopäällikön, sääntö- ja kurinpitoyksikön tai liittohal-
lituksen päätettäviksi. 

Ennen päätöstä kilpailujaos voi pyytää lausunnon päätöksensä tueksi koronanyrkin lisäksi Korisliigan joh-
toryhmältä tai aikuisten pääsarjaryhmältä. 
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Tekee esitykset liittohallitukselle koronaepidemian aikaisista muutoksista kilpailusääntöihin ja sarjamää-
räyksiin. 

Kilpailujaoksen päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja ku-
rinpitoyksikölle. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitet-
tävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvistaman valitusmaksun maksamisesta. 

2.3. LIITTOHALLITUS 

Päättää liiton toiminta-, kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaisista asioista. 

Kilpailusääntöjen 64 §:n mukaisesti sääntö- ja kurinpitoyksikön kilpailusääntöjen soveltamista ja edus-
tusoikeutta koskevaan päätökseen voi asianosainen hakea muutosta liittohallitukselta valittamalla. 
Sääntö- ja kuripitoyksikön tekemiin pelisääntöjen soveltamista ja vastalauseita koskeviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Liittohallituksen tai sääntö- ja kurinpitoyksikön ensimmäisenä asteena 
vastalauseesta tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalauta-
kuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

3. RAJOITUSTEN VAIKUTUS KILPAILUTOIMINTAAN 

3.1. KOKOONTUMISRAJOITUKSET 

Viranomaisten määrittelemät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat sarjojen pelaamiseen seuraavasti. 

1. Korisliiga ja miesten Suomen Cup. 

A. Mikäli viranomaisten määrittelemä enimmäismäärä ottelutapahtumaan on 500 katsojaa kat-
somolohkoa kohti turvavälit huomioiden, pelataan sarja normaalisti. 

B. Mikäli viranomaisen määrittelemä enimmäismäärä on 500 katsojaa pelihalliin turvavälit huo-
mioiden, tulee Korisliigan ylimääräinen seurakokous esittämään liittohallitukselle päätösesi-
tyksen sarjan pelaamisen jatkamisesta ja/tai kilpailujärjestelmän muuttamisesta. 

2. Naisten Korisliiga, naisten Suomen Cup sekä miesten I divisioona A ja B. 

A. Mikäli viranomaisten määrittelemä enimmäismäärä ottelutapahtumaan on 500 katsojaa pe-
lihalliin turvavälit huomioiden, pelataan sarja normaalisti. 

B. Mikäli viranomaisen määrittelemä enimmäismäärä on vähemmän kuin 500 katsojaa pelihal-
liin, päättää liittohallitus aikuisten pääsarjaryhmän esityksestä pelaamisen jatkamisesta 
ja/tai kilpailujärjestelmän muuttamisesta. 

3. Naisten I divisioona sekä miesten ja naisten I divisioonan karsinnat. 

A. Mikäli viranomainen sallii otteluiden pelaamisen ilman katsojia, pelataan sarja normaalisti. 
B. Mikäli viranomainen kieltää otteluiden pelaamisen, päättää liittohallitus aikuisten pääsarja-

ryhmän esityksestä sarjan pelaamisen jatkamisesta ja/tai kilpailujärjestelmän muuttami-
sesta. 

3.2. KILPAILUJÄRJESTELMÄT 

Sarjat pelataan liittohallituksen vahvistamien sarjamääräysten mukaisesti. Mikäli sarjat keskeytyvät ja 
sarjajärjestelmiä joudutaan arvioimaan uudelleen, ne määritellään uudelleen seuraavassa järjestyk-
sessä. 
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1. Korisliiga 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
B. Kaksinkertainen runkosarja sekä ylempi- ja alempi loppusarja, josta pudotuspeleihin selviää 

kahdeksan joukkuetta sarjamääräysten mukaisesti, siten, että tarvittaessa pudotuspelisar-
joja voidaan lyhentää. 

C. Ylemmän ja alemman jatkosarjan poistaminen ja runkosarjan (22 kierrosta) jälkeen siirtymi-
nen suoraan pudotuspelivaiheeseen siten, että tarvittaessa pudotuspelisarjoja voidaan joko 
lyhentää tai pidentää. 

D. Suomen mestaruuden ratkaiseminen Final Four -turnauksena. 

2. Miesten Suomen Cup 

A. Sarjamääräysten mukaisen rankingpäivämäärän muuttaminen. Puolivälierien, välierien ja fi-
naalin päivämäärien muuttaminen kilpailukalenterin ja kilpailujärjestelmän mahdollista-
massa muodossa. Finaalin pelipäivään vaikuttaa vapaan kanavan antama televisioinnin ai-
kaikkuna. 

B. Puolivälierien poistaminen ja rankingin neljä parasta Suomen Cupin välieriin, jossa rankingin 
1. kohtaa rankingin 4. ja rankingin 2. kohtaa rankingin 3. siten, että rankingissa paremmin 
sijoittuneella on kotietu. Finaali pelataan sarjamääräysten mukaisesti. 

C. Puolivälierien ja välierien poistaminen ja rankingin kaksi parasta Suomen Cupin finaaliin, 
joka pelataan sarjamääräysten mukaisesti. 

3. Naisten Korisliiga 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
B. Kolminkertainen runkosarja, jonka kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin siten, että 

tarvittaessa pudotuspelisarjoja voidaan lyhentää. 
C. Kaksinkertainen runkosarja, jonka kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin siten, että tar-

vittaessa pudotuspelisarjoja voidaan joko lyhentää tai pidentää. 
D. Suomen mestaruuden ratkaiseminen Final Four -turnauksena. 

4. Naisten Suomen Cup 

A. Sarjamääräysten mukaisen rankingpäivämäärän muuttaminen. Puolivälierien, välierien ja fi-
naalin päivämäärien muuttaminen kilpailukalenterin ja kilpailujärjestelmän mahdollista-
massa muodossa. Finaalin pelipäivään vaikuttaa vapaan kanavan antama televisioinnin ai-
kaikkuna. 

B. Puolivälierien poistaminen ja rankingin neljä parasta Suomen Cupin välieriin, jossa rankingin 
1. kohtaa rankingin 4. ja rankingin 2. kohtaa rankingin 3. siten, että rankingissa paremmin 
sijoittuneella on kotietu. Finaali pelataan sarjamääräysten mukaisesti. 

C. Puolivälierien ja välierien poistaminen ja rankingin kaksi parasta Suomen Cupin finaaliin, 
joka pelataan sarjamääräysten mukaisesti. 

5. Miesten I divisioona A 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
B. Kaksinkertainen runkosarja, jonka kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin siten, että tar-

vittaessa pudotuspelisarjoja voidaan lyhentää. 
C. Kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen ei pelata pudotuspelejä, vaan rankingjärjestys 

muodostuu runkosarjasijoitusten mukaan. 

6. Miesten I divisioona B 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
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B. Kaksinkertainen runkosarja, jonka kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin siten, että tar-
vittaessa pudotuspelisarjoja voidaan lyhentää. 

C. Kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen ei pelata pudotuspelejä, vaan rankingjärjestys 
muodostuu runkosarjasijoitusten mukaan. 

7. Naisten I divisioona 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
B. Kaksinkertainen runkosarja, jonka kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin siten, että tar-

vittaessa pudotuspelisarjoja voidaan lyhentää. 
C. Kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen ei pelata pudotuspelejä, vaan rankingjärjestys 

muodostuu runkosarjasijoitusten mukaan. 

8. I divisioonan karsinnat 

A. Sarjakalenterin jatkaminen 31.5.2021 saakka. 
B. Alueellisissa II divisioonista sarjamääräysten mukaisesti 1.3.2021 mennessä halukkuutensa 

osallistua I divisioonan karsintoihin ilmoittaneet joukkueet laitetaan alueiden sarjoissa saa-
vutetun voittosuhteen perusteella ranking -järjestykseen. 

3.3. SARJAN KESKEYTTÄMINEN – SIJOITUKSET JA RAJAPINNAT 

Mikäli sarja keskeytyy viranomaispäätösten vuoksi, pyritään sarja pelaamaan loppuun saakka, mikäli se 
aikataulullisesti on mahdollista. 

Mikäli sarjavaiheen kaikkia otteluita ei kyetä pelaamaan rajoitusten tai karanteenien vuoksi, voi Liitto mi-
tätöidä tällaiset pelaamattomat ottelut ja tällöin sijoitukset määräytyvät alla kuvatulla tavalla. Pudotus-
peleissä Liitto voi määrätä jonkun pudotuspelisarjan pelattavaksi muista sarjoista poikkeavalla kilpailu-
järjestelmällä, esimerkiksi paras viidestä ottelusarja paras kolmesta tai kahden ottelun yhteistuloksella 
tai yhdellä ottelulla pelattavaksi. 

Mikäli viranomaispäätöksen mukaan ei ole varmuutta sarjan jatkamisesta kilpailujärjestelmän mukai-
sesti tai sitä muuttamalla, voidaan sarjat lopettaa ja tällöin sijoitukset määräytyvät alla kuvatulla tavalla. 
Mikäli sarjan runkosarjan otteluista on huomattava osa pelaamatta, voi Liitto päättää alla olevasta poi-
keten. 

1. Sarjapisteiden sijasta sijoitukset määräytyvät voittoprosentin mukaisesti. 

A. Kilpailusääntöjen 22§ 1 mom. mukaisesti, jos joukkueet pelaavat sarjassa eri määrän otte-
luita, niiden sijoittuminen sarjassa perustuu niiden saavuttamiin voittosuhteisiin siten, että 
parhaan voittosuhteen saanut on rankingin 1. 

B. Kilpailusääntöjen 22§ 2 mom. mukaisesti, jos joukkueet ovat pelanneet samassa sarjassa eri 
lohkoissa, niiden keskinäisessä vertailussa käytetään ensimmäisenä kriteerinä voittosuh-
detta omassa lohkossa ja toisena korisuhdetta. 

C. Muodostetaan sarjakohtaiset rankingit voittosuhteen mukaisesti sarjojen keskeyttämishet-
ken tilanteen mukaan. Jos samassa sarjassa pelanneilla joukkueilla on sama voittosuhde ja 
ovat pelanneet yhtä monta ottelua, määritetään ranking-järjestys korisuhteen (tehdyt kori-
pisteet / päästetyt koripisteet) perusteella. 

2. Rajapinnat eli nousut ylempään sarjaan tai putoaminen alempaan sarjaan 

A. Rajapinnoissa sarjojen välillä joukkue, jolla on ollut sarjojen lopettamishetkellä teoreettinen 
mahdollisuus säilyä ylemmässä sarjassa, on oikeus pelikauden 2021-22 sarjalisenssiin 
ylemmässä sarjassa, mikäli se täyttää sarjalisenssin myöntämisestä määritellyt muut eh-
dot. 
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B. Joukkue, jolla ei ole sarjojen lopettamishetkellä ollut teoreettista mahdollisuutta säilyä sar-
jassa, ei ole oikeutta pelikauden 2021-22 sarjalisenssiin ylemmässä sarjassa, muuta kuin 
täydennysmenettelyn tai sarjamääräyksissä mainitun villikortin avulla. Tällaisella joukku-
eella on oikeus sarjalisenssiin pelikaudella 2021-22 alemmassa sarjassa, mikäli se täyttää 
sarjalisenssin myöntämisestä määritellyt muut ehdot. 

C. Sarjojen lopettamishetkellä alemman sarjan rankingin 1. sijoittuneella joukkueella on oi-
keus ylemmän sarjan sarjalisenssiin pelikaudelle 2021-22, mikäli se täyttää sarjalisenssin 
myöntämisestä määritellyt muut ehdot. 

3. Mitaleiden ja mestaruuspokaalin jakaminen 

A. Mitaleita ei jaeta, koska sarjamääräysten mukaisesti ne jaetaan finaaleissa pelanneille jouk-
kueille sekä Korisliigassa että naisten Korisliigassa lisäksi pronssiottelun voittaneelle jouk-
kueelle. 

B. Pantteripatsasta eikä mestaruuspokaaleita ei jaeta, koska sarjamääräysten mukaisesti ne 
jaetaan finaalin voittaneelle joukkueelle. 

4. Myönnettävät paikat kansainvälisiin sarjoihin 

A. Kansainvälisiin seurakilpailuihin ilmoittautumisessa käytetään sarjojen lopettamishetkellä 
muodostunutta ranking- järjestystä. 

5. I divisioonan karsinnat 

A. Alueellisissa II divisioonissa sarjamääräysten mukaisesti 1.3.2021 mennessä halukkuutensa 
osallistua I divisioonan karsintoihin ilmoittaneet joukkueet laitetaan alueiden sarjoissa saa-
vutetun voittosuhteen perusteella ranking -järjestykseen ja tuon rankingin 1. on oikeus I 
divisioona B:n tai naisten I divisioonan sarjalisenssiin pelikaudeksi 2020-21, mikäli se täyt-
tää sarjalisenssin myöntämisestä määritellyt muut ehdot 

4. KORONAAN SAIRASTUMINEN TAI ALTISTUMINEN 

4.1. SEURAN KORONAVASTAAVA 

Jokaisella seuralla on oltava nimetty henkilö, joka toimii seuran yhteyshenkilönä Liittoon koronan aiheut-
tamista toimenpiteistä kilpailutoiminnassa sekä vastaa viranomaismääräysten ja manuaalin edellyttä-
mien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tiedottamisesta seurassa. 

4.2. TERVEYDEN SEURANTA 

Ottelupäivänä joukkueen jäsenet sekä erotuomarit mittaavat kehonsa lämpötilan ja käyvät lävitse heille 
toimitetussa itsearviointilomakkeessa (LIITE A) esitetyt kohdat Covid-19 viruksen tyypillisistä oireista. 
Henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa poikkeavasta havainnosta välittömästi seurasta nimetylle vastuuhen-
kilölle (esim. lääkäri, valmentaja, joukkueenjohtaja) ja henkilö jää lähtökohtaisesti pois kokoonpanosta. 

Erotuomarit ilmoittavat poikkeavista havainnoista välittömästi kilpailujohtajalle ja huippuerotuomarival-
mentajalle. 

Vierasjoukkueen osalta tämä arviointi tehdään jo ennen astumista joukkueen kulkuvälineeseen. Poikkea-
van havainnon kohdalla joukkueen jäsenen on noudatettava THL:n ohjeita. 

Joukkue voi liitteenä esitetyn lomakkeen sijasta hyödyntää myös sähköistä sovellusta tai muuta vastaa-
vaa työkalua, mikäli sen kautta voidaan kerätä pelaajakohtaisesti samat tiedot. 

Lomake on vain henkilön omaan käyttöön. 
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4.3. TESTAAMINEN JA KARANTEENIT 

Ulkomailta joukkueeseen saapuvan henkilön tai erotuomarin tai ottelutapahtumassa työskentelevän 
henkilön, kuten toimitsijan, järjestyksenvalvojan tai myyntihenkilön, tulee noudattaa viranomaisten oh-
jeita karanteeniin asettamisesta. 

Mikäli henkilö tulee THL:n määrittelemästä punaisesta tai harmaasta maasta, tulee henkilön noudattaa 
10 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteenia on noudatettava, vaikka matka Suomeen kulkisi 
vihreän maan kautta. 

Karanteenin voi keskeyttää vain siinä tapauksessa, että THL:n määrittelemästä punaisesta tai harmaasta 
maasta joukkueeseen saapuvalla henkilöllä tai erotuomarilla tai ottelutapahtumassa työskentelevällä 
henkilöllä, kuten toimitsija, järjestyksenvalvoja tai myyntihenkilö, on esittää Suomeen saapuessaan kor-
keintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä ja että aikaisintaan 72 tunnin kuluttua 
maahan saapumisen jälkeen tehdyn toisen koronatestin tulos on negatiivinen. Testitulosten odottami-
sen ajan tulee noudattaa omaehtoista karanteenia. 

Altistumisen jälkeen joukkueen jäsen on edustuskelpoinen vasta viranomaisen määrittelemän aikajak-
son jälkeen. 

Altistumisen määrittämisestä ja karanteeniin asettamisesta päättää aina viranomainen. 

4.4. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA 

Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia. Tautiketjujen jäljit-
tämisestä vastaa viranomainen. 

Koronatapauksen kohdalla viestintä tulee keskittää seuran nimetylle vastuuhenkilölle. Lisäksi kilpailun 
järjestäjää tulee informoida epäillystä sekä todetusta tautitapauksesta. 

4.5. OTTELUSIIRTOJEN EHDOT 

1. Mikäli joukkueen käyttämä pelipaikka on poissa käytöstä viranomaisen päätöksellä, pelataan otte-
lut joko seuran itse hankkimalla korvaavalla pelipaikalla tai jos sellaista ei löydy, voidaan ottelut 
määrätä pelattavaksi vieraskentällä siten, että ottelun järjestelyistä vastaa sarjaohjelmassa järjes-
telyistä vastaavaksi merkitty joukkue. Ottelun tuotot ja järjestelykustannukset määräytyvät sarja-
määräysten mukaisesti. 

Mikäli joku osa maasta on eristetty eikä ko. alueen joukkueita voida sen vuoksi kohdata (koti- ja 
vierasottelut), pyritään sillä aikaa pelaamaan eristetyn alueen sisäisiä otteluita. 

Mikäli jollain alueella on aluekohtaisia rajoituksia yleisötapahtumien järjestämiseksi eikä ottelui-
den pelaaminen ole mahdollista, pyritään kokoontumisrajoitusten alueelta kotoisin olevan joukku-
een koti- ja vierasottelut vaihtamaan päittäin, jolloin joukkue pelaisi sarjaohjelman mukaiset vie-
rasottelunsa rajoitusten aikana. 

2. Joukkueen, jolla on koronaan sairastumisen tai altistumisen vuoksi pelaajia eristettynä tai asete-
tussa karanteenissa, tulee sarjaohjelmaan merkitty ottelu pelata, mikäli sillä on käytettävissä vä-
hintään seitsemän edustuskelpoista pelaajaa. Joukkueen päävalmentajan tai muun nimetyn val-
mentajan eristäminen tai asettaminen karanteeniin ei ole peruste ottelun siirtämiselle. Tällaisessa 
tapauksessa sarjamääräysten mukaisista edustuskelpoisten pelaajien vähimmäislukumäärän alit-
tamisesta tai valmentajan tasoluokituksen puuttumisesta Liitto ei määrää seuraamuksia. 

Tällöin joukkueen tulee ilmoittaa Liittoon eristyksiin tai karanteeniin määrättyjen joukkueen jäsen-
ten nimet sekä päivämäärä mihin asti kukin on määrätty eristykseen tai karanteeniin. 
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Mikäli ottelu joudutaan siirtämään joukkueen pelaajien eristämisen tai karanteeniin asettamisen 
vuoksi, tulee joukkueiden hakea yhdessä ottelulle uusi peliaika. Mikäli joukkueet eivät kohtuullisen 
ajan kuluessa pääse yhteisymmärrykseen uudesta otteluajasta, kilpailujaos määrää ottelulle uu-
den ajan. 

Tällaisesta ottelusiirrosta Liitto ei peri ottelusiirtomaksua. Joukkueen jäsenien edustuskelpoisuus 
ottelussa määräytyy kilpailusääntöjen mukaisesti. 

3. Mikäli sarjavaihe on päättymässä eikä siirrettävälle ottelulle löydy perustellusti hyväksyttyä uutta 
peliaikaa, tekee Liitto päätöksen ottelun pelaamatta jättämisestä, jolloin pelaamatta jäänyt ottelu 
mitätöidään eikä siitä jaeta sarjapisteitä. 

4.6. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT 

Liitto päivittää voimassa olevat kilpailusäännöt ja sarjamääräykset vastaamaan tämän manuaalin sisäl-
töä. Liitto voi muuttaa kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä näiltä osin myös kesken kilpailukauden tämän 
manuaalin vahvistamisen jälkeen. Joiltain osin tässä manuaalissa annetaan tulkintoja kilpailusääntöjen 
ja sarjamääräysten noudattamisesta, joista asianosainen voi tehdä valituksen kilpailusääntöjen 64 §:n 
mukaisesti. 

4.7. SEURAAMUKSET ERISTÄMISEN TAI KARANTEENIN RIKKOMISESTA 

Seuraa tai henkilöä, joka rikkoo viranomaisen määräämää eristämistä tai karanteenia tai karanteenista 
annettua ohjeistusta, voidaan rangaista kurinpitosääntöjen 4. kohdan 1. momentin mukaisesti. Seuraa-
muksesta päättää liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö. 

5. AREENASUUNNITELMAT 

Jokaisen joukkueen tulee laatia yleisötapahtumailmoituksen liitteeksi pelihallistaan areenasuunnitelma, 
josta tulee selvitä seuraavat asiat: 

1. Olosuhteiden yleiskuvaus. 

2. Katsomotilojen yleiskuvaus. 

3. Saapumisen ja poistumisen kuvaus – sisäänkäynnit, parkkipaikat, julkiset kulkuvälineet. 

4. Katsomoiden ja ravintoloiden erityisjärjestelyt Covid-19 aikana eli miten toteutetaan viranomai-
sohjeiden mukaisesti turvallinen ottelutapahtuma. 

5. Saapumisen ja poistumisen erityisjärjestelyt. 

6. Lipunmyynnin erityisjärjestelyt. 

7. Kulkeminen tapahtuma-alueelle ja tapahtuma-alueella. 

8. Henkilökunnan, median ja joukkueiden erityisjärjestelyt. 

Areenasuunnitelma tulee toimittaa hallintoylilääkärille tai vastaavalle paikalliselle lääkintäviranomaiselle 
ja tämän jälkeen kilpailujaokselle tarkastettavaksi ennen sen toimittamista poliisille yleisötapahtumail-
moituksen liitteenä. Hyväksytty päätös liitteineen tulee toimittaa Liitolle tiedoksi seitsemän (7) vuorokau-
den kuluessa päätöksestä. 
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6. TURVALLINEN OTTELUTAPAHTUMA 

6.1. Yleiset ohjeet turvavälien ja hygienian säilyttämiseksi ottelupaikalla 

Ottelutapahtuman järjestäjän tulee laatia suunnitelma urheilijoiden, taustahenkilöiden, muiden ottelu-
tapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuuden varmistamiseksi. 

• Järjestäjän tulee huolehtia käsien desinfiointiainetta kaikkien toimijoiden ja joukkueiden käyttöön. 
• Pukuhuonealueella tulee olla vähintään kolme (3) desinfiointipistettä: 

1. Kotijoukkue 
2. Vierasjoukkue 
3. Erotuomarit 

• Jokaisessa WC-tilassa tulee olla omat desinfiointipisteet. 
• Kotijoukkue huolehtii, että pallot pyyhitään desinfiointiaineella ennen ottelua, tauolla ja ottelun 

jälkeen. Pallon kuivaamista varten on olemassa oma sitä varten tarkoitettu pyyhe, jota ei tule käyt-
tää ottelutapahtuman aikana muuhun tarkoitukseen. Kuivaamisesta vastaa erotuomari. 

• Otteluun valitaan kolme (3) ottelupalloa – yksi on pelissä käytössä ja kummassakin kenttäpäädyssä 
luuttuajalla on yksi varapallo. Jos pallo menee katsomoon, niin luuttuaja toimittaa erotuomarille 
desinfioidun pelipallon ja hakee katsomoon menneen pallon ja desinfioi sen pallon uudelleen käyt-
töä varten. 

• Eri toimijoiden lukumäärä ottelutapahtumassa pidetään tarpeellisessa vähimmäismäärässä. 
• Kaikki otteluun liittyvät palaverit on järjestettävä tiloissa, joissa riittävä vähintään yhden (1,00) met-

rin turvaetäisyydet voidaan toteuttaa. 

6.2. Joukkueen toiminta 

1. Matkustaminen 

Joukkueen mukana matkustavat vain joukkueen toiminnan kannalta välttämättömät henkilöt ja 
matkustamisessakin minimoidaan tarpeettomat kontaktit. 

Kulkuneuvoon noustessa ja pois lähdettäessä on huolehdittava käsihygieniasta desinfioimalla kä-
det. 

Kasvomaskeja käytetään aina liikuttaessa julkisilla kulkuneuvoilla sekä muualla missä lähikontak-
teja ei voida välttää. 

Pysähdyttäessä huoltoasemalla ja ruokailupaikalla on huolehdittava käsihygieniasta desinfioimalla 
kädet. Tarpeettomia pysähdyksiä huoltoasemilla tai muilla vastaavilla taukopaikoilla tulee välttää. 

Ruokailuissa suositellaan joukkueen käyttävän omaa erillistä ruokailutilaa sekä välttämään yleisiä 
buffet-tarjoiluja. 

Lentokoneella matkustettaessa noudatetaan terveysviranomaisen, lentokenttien ja lentoyhtiöiden 
matkustusohjeita. 

Majoituksissa suositellaan noudatettavaksi toimenpiteitä, joilla vältetään tarpeettomat lähikontak-
tit sijoittamalla huoneeseen maksimissaan kaksi (2) henkilöä turvavälien säilyttämiseksi. 

2. Toiminta ottelupaikalle saavuttaessa 

Joukkueen jäsenet käyttävät kasvomaskia sekä hallille siirryttäessä että sieltä poistuttaessa, mikäli 
ottelun järjestäjä ei pysty vastaamaan siitä, että joukkue ei joudu lähikontaktiin ulkopuolisten 
kanssa siirtyessä kulkuvälineestä ja pukuhuoneeseen ja sieltä kulkuvälineeseen. 
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3. Toiminta pukuhuoneessa 

Joka kerta pukuhuoneeseen saavuttaessa kädet on pestävä saippualla tai desinfioitava. 

Pukuhuoneessa tulee olla riittävä määrä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva pyyhe, 
jossa jokainen voi pyyhkiä omaan puhtaaseen pyyhkeen osaan. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, 
että pukuhuoneessa ja vaihtopenkkialueella on riittävä määrä roskakoreja. 

Ottelupaikan WC:t ja muut tilat, kuten puku- ja suihkuhuoneet, on puhdistettava huolellisesti en-
nen jokaista ottelua, ja niissä on oltava käytettävissä vähintään saippuaa tai käsidesinfiointiainetta. 

4. Toiminta kentällä 

Joukkueet saapuvat kentälle ottelumanuaalin mukaisesti. 

Pelaajat eivät kättele toisiaan eikä erotuomareita ennen eikä jälkeen ottelun. 

Joukkueet eivät mene katsomoon eikä katsojat tule kentälle tervehtimään pelaajia. 

Ottelun jälkeinen parhaiden pelaajien palkitseminen voidaan toteuttaa, mutta palkintoa ei luovu-
teta ulkopuolisen jakajan toimesta, vaan pelaaja noutaa palkinnon erilliseltä korokkeelta, pöydältä 
tmv. Luovutettava palkinto on desinfioitava ennen sen luovuttamista jaettavaksi. 

Ottelun jälkeen joukkueet siirtyvät pukuhuoneisiin, jos se on järjestäjän puolesta mahdollista tur-
vaetäisyydet huomioiden. Jos joukkueiden turvallista poistumista kentältä ei voida turvata, tulee 
joukkueen odottaa omalla vaihtopenkkialueella niin kauan, että turvallinen poistuminen kentältä 
on mahdollista. 

Joukkue voi suorittaa ottelun jälkeisen verryttelyn heti, kun se on turvallisesti mahdollista. Ottelu-
järjestäjän tulee varmistaa, että pelihalli ja kenttä tyhjennetään katsojista ja joukkueiden ulkopuo-
lisista henkilöistä mahdollisimman nopeasti. 

Muita otteluun liittyviä huomioita: 

• Juominen tulee tehdä omasta henkilökohtaisesta pullosta. 
• Pelaajilla tulee olla ottelussa henkilökohtainen oma pyyhe. 
• Sylkeminen ja niistäminen kentällä on kokonaan kielletty. 
• Pyri välttämään kasvojesi koskettelua käsilläsi. Pyyhi hiki paidan liepeellä, hihallasi tai pyyh-

keellä. 

6.3. Erotuomareiden toiminta 

1. Yleistä 

Erotuomareiden tulee välttää ylimääräisiä tapahtumia ja kokoontumisia vapaa-aikanaan. 

2. Matkustaminen 

Erotuomareiden mukana matkustavat vain erotuomaritoiminnan kannalta välttämättömät henki-
löt ja matkustamisessakin minimoidaan tarpeettomat kontaktit.  

Erotuomarit matkustavat ottelupaikalle erotuomareiden matkustamisesta annetun ohjeen mu-
kaisesti yhteiskyydillä. Matkustettaessa tai liikuttaessa julkisilla paikoilla, tulee erotuomareiden 
käyttää kasvomaskia. 

Matkustamista julkisilla kulkuvälineillä ottelupaikalle tulee välttää. 
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Pysähdyttäessä huoltoasemalla ja ruokailupaikalla on huolehdittava käsihygieniasta desinfioi-
malla kädet. Tarpeettomia pysähdyksiä huoltoasemilla tai muilla vastaavilla taukopaikoilla tulee 
välttää. 

3. Saapuminen ottelupaikalle ja poistuminen 

Ottelupaikalle saavuttaessa ja poistuttaessa erotuomarit siirtyvät kulkuvälineestä pelihalliin ja ta-
kaisin kulkuvälineeseen käyttäen kasvomaskeja. 

Ottelupaikalla on huolehdittava käsihygieniasta desinfioimalla kädet. 

4. Toiminta pukuhuoneessa 

Joka kerta pukuhuoneeseen saavuttaessa kädet on pestävä saippualla tai desinfioitava. 

Pukuhuoneessa tulee olla riittävä määrä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva 
pyyhe, jossa jokainen voi pyyhkiä omaan puhtaaseen pyyhkeen osaan. Järjestäjän tulee huolehtia 
siitä, että pukuhuoneessa on riittävä määrä roskakoreja. 

Ottelupaikan WC:t ja muut tilat, kuten puku- ja suihkuhuoneet, on puhdistettava huolellisesti en-
nen jokaista ottelua, ja niissä on oltava käytettävissä vähintään saippuaa tai käsidesinfiointiai-
netta. 

5. Toiminta ennen ottelua ja ottelun aikana 

Erotuomarit saapuvat pelikentälle ohjeen mukaisesti. Erotuomarit eivät kättele ennen ottelua 
joukkueiden jäseniä eikä muita ottelutoimijoita vaan tervehtivät heitä riittävän turvavälin päästä. 

Kapteenipalaverissa tulee pitää riittävä turvaväli huomioiden kuitenkin hallissa oleva äänen voi-
makkuus, jotta palaveri voidaan pitää normaalilla äänellä ilman, että joudutaan nostamaan ää-
nen tasoa ja aiheuttamaan aerosolien pääsy ilmaan. 

Juominen tulee tehdä omasta henkilökohtaisesta pullosta. 

Erotuomarilla tulee olla oma henkilökohtainen pyyhe tai paperiliina. 

Kotijoukkue huolehtii, että pallot pyyhitään desinfiointiaineella ennen ottelua, tauolla ja ottelun 
jälkeen. Pallon kuivaamista varten on olemassa oma sitä varten tarkoitettu pyyhe, jota ei tule käyt-
tää ottelutapahtuman aikana muuhun tarkoitukseen. Kuivaamisesta vastaa erotuomari. 

Otteluun valitaan kolme (3) ottelupalloa – yksi on pelissä käytössä ja kummassakin kenttäpäädyssä 
luuttuajalla on yksi varapallo. Jos pallo menee katsomoon, niin luuttuaja toimittaa erotuomarille 
desinfioidun pelipallon ja hakee katsomoon menneen pallon ja desinfioi sen pallon uudelleen käyt-
töä varten. 

6. Ottelun jälkeinen toiminta 

Erotuomarit poistuvat välittömästi ottelun päättymisen jälkeen pukuhuoneeseen. 

Erotuomarit eivät kättele ottelun jälkeen joukkueita eivätkä muita ottelutoimijoita. 

Palkitsemisen jälkeen erotuomarit poistuvat pukuhuoneeseen, jonka ovelle kirjuri tuo pöytäkirjan 
allekirjoitettavaksi. 

Pukuhuoneeseen ei tule päästää ottelun jälkeen ylimääräisiä henkilöitä eli henkilöitä, jotka eivät 
matkusta erotuomareiden kanssa samalla kulkuvälineellä. 
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6.4. Ottelutoimijat 

1. Toimitsijat 

Toimitsijoiden edellytetään käyttävän kasvomaskia tai visiiriä. Suositellaan toimitsijapöytä suojat-
tavaksi edestä ja sivulta koko matkalta ja 1,50 metrin korkeudelta muovi- tai lasipleksillä. Mikäli em. 
pleksiä ei ole toimitsijapöydän sivussa, tulee vaihtopelaajien kaksi (2) tuolia siirtää vähintään yhden 
(1,00) metrin päähän toimitsijapöydästä. 

Toimitsijapöydällä tulee olla käytettävissä käsidesiä. Toimitsijoiden tulee desinfioida kätensä aina 
saapuessaan toimitsijapöydälle. 

2. Järjestyksenvalvonta 

Järjestyksenvalvojien edellytetään käyttävän kasvomaskia tai visiiriä sekä käsineitä. 

3. Myynti- ja ravintolahenkilökunta 

Myynti- ja ravintolahenkilökunnan edellytetään käyttävän kasvomaskia tai visiiriä sekä käsineitä. 

4. Muut ottelutoimijat 

Muiden ottelutoimijoiden, kuten luuttuajien ja ensiapuhenkilökunnan edellytetään käyttävän kas-
vomaskia tai visiiriä sekä käsineitä. 

6.5. Yleisö 

7. Turvavälit katsomossa 

Katsomoissa huolehdittava siitä, että riittävä vähintään yhden (1,00) metrin turvaväli toteutuu. Kat-
somossa tulee olla vähintään yhden tyhjän istumapaikan väli katsojien välillä. 

Saman perheen tai ruokakunnan jäsenet sekä saman joukkueen jäsenet (esim. seuran nuorten 
joukkueet) voivat istua vierekkäin. 

8. Turvavälit yleisön ja pelaajien kesken 

Pelikentän reunan ja ensimmäisen katsomorivin, jossa on katsojia, etäisyys tulee olla vähintään 
neljä (4,00) metriä. Riippumatta vaihtopenkin etäisyydestä sivurajasta, tulee vaihtopenkkialueen ja 
sen takana olevan ensimmäisen katsomorivin välissä olla vähintään kaksi (2,00) metriä). Sama tur-
vaetäisyys koskee vaihtopenkkialuetta ja ensimmäistä katsomoriviä, jolla on katsojia. 

9. Saapuminen ja poistuminen 

Otteluun saapuminen tulee järjestää niin, että jonoja ei pääse syntymään. Otteluun saapumista 
varten tulee avata omat sisäänkäynnit kullekin katsomolohkolle tai vaihtoehtoisesti porrastettava 
otteluun saapumista siten, että katsomot täytetään tietyssä järjestyksessä. 

Ottelun päättymisen jälkeen tulee avata useampi poistumisväylä tai vaihtoehtoisesti tyhjennettävä 
katsomo porrastetusti. Järjestelyistä tulee ilmoittaa yleisölle ennen ottelua sekä ottelun aikana ja 
sen päättymisen yhteydessä. 

Ottelun jälkeen joukkueiden poistuminen kentältä tulee huolehtia niin, että yleisö ei pääse neljää 
(4,00) metriä lähemmäksi joukkueita eikä yleisön poistuminen saa jonoutua joukkueen poistumi-
sen vuoksi. Joukkueiden ja yleisön poistumiselle tulee miettiä vaihtoehtoisia reittejä tai porrastuk-
sia. 
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10. Lipunmyynti 

Suositellaan vahvasti ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun kautta 
tai muulla tavalla järjestettynä. 

Ottelupaikalla mahdollisesti tapahtuvassa lipunmyynnissä tulee huolehtia turvaetäisyyksistä jono-
tusmerkinnöin sekä köysi- ja aitaestein. Lipunmyynnissä suositellaan lisäksi korttimaksamista lähi-
maksulla. 

Suositellaan kirjaamaan kaikkien lipun ostaneiden nimi ja puhelinnumero ylös, jotta mahdollisen 
tartunnan tapahtuessa asiakas saadaan nopeasti kiinni terveysviranomaisten toimesta ja päästään 
jäljittämään tartuntaketjua. Kerätyt tiedot säilytetään kolmen (3) viikon ajan ottelujärjestäjän toi-
mesta, jonka jälkeen ne tuhotaan. 

Järjestäjän tulee kiinnittää huomiota sekä lipunmyynnissä että katsojien sisäänpääsyn yhteydessä, 
siihen, että hallin enimmäiskapasiteetti ei ylity. 

11. Liikkuminen ottelupaikalla 

Pyritään minimoimaan yleisön liikkuminen ja sekoittuminen keskenään. Katsomoalueiden välille 
suositellaan suojavyöhykettä ja kulku katsomoalueiden välillä estetään. Kullekin katsomoalueelle 
suositellaan omat sisäänkäynnit, WC-tilat ja myyntipisteet. 

12. Myyntipisteet ja ravintolatoiminta 

Myynti- ja ravintolapalveluissa on huolehdittava siitä, että riittävä vähintään yhden (1,00) metrin 
turvaväli toteutuu asiakkaiden välillä ja jonoissa turvaetäisyyksistä huolehditaan jonotusmerkin-
nöin sekä köysi- ja aitaestein. 

Myynti- ja ravintolapisteissä asiakkaat eivät koske myytäviin tuotteisin tai niiden tarjoiluvälineisiin, 
vaan jakelusta huolehtii myynti- ja ravintolahenkilökunta. 

Tarvittaessa myyntipisteitä on lisättävä tai siirrettävä avarampiin tiloihin. 

Korttimaksamista lähimaksulla suositellaan kaikissa myyntipisteissä. 

Anniskelualueella tulee olla jokaisella oma istumapaikka ja pöydissä tulee olla vähintään yhden 
tyhjän istumapaikan väli asiakkaiden välillä. 

Saman perheen tai ruokakunnan jäsenet sekä saman joukkueen jäsenet (esim. seuran nuorten 
joukkueet) voivat istua vierekkäin. 

13. WC-tilat 

WC-tilojen jonoissa turvaetäisyyksistä huolehditaan jonotusmerkinnöin sekä köysi- ja aitaestein. 

WC-tilojen ovien edessä tulee olla järjestyksenvalvonta vastaamassa siitä, että WC-tiloihin ei mene 
enempää henkilöitä, kuin siellä on turvaetäisyyksin mahdollista olla. 

WC-tilat puhdistettava huolellisesti ennen jokaista ottelua, ja niissä on oltava käytettävissä vähin-
tään saippuaa tai käsidesinfiointiainetta. 

14. Opasteet, ohjeistukset ja käsien desinfiointi 

Sisääntuloauloihin on pystytettävä selvästi esille Liiton Korisliigalle ja naisten Korisliigalle toimitta-
mat koronaohjeistuksen roll upit sekä julisteet. Muiden sarjojen joukkueet laittavat sisääntulon yh-
teyteen selvästi esille Liiton toimittamat koronaohjeistuksen julisteet. 
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Liiton toimittamat ääniviestit sekä digitaalinen materiaali turvallisesta ottelutapahtumasta tulee 
esittää niille ottelutapahtuman aikatauluun merkittyinä hetkinä ennen ottelua, puoliajalla ja otte-
lun päättyessä. 

Järjestävä joukkue huolehtii riittävästä ja selvästi esillä olevasta käsidesistä koko ottelutapahtuman 
ajan. 

15. Ottelutapahtumassa Koronavilkku hälyttää tai ilmenee koronaan viittaavia oireita 

Mikäli henkilö huomaa ottelutapahtuman aikana koronaan viittaavia oireita, tulee henkilön ja hä-
nen kanssaan samassa seurueessa olevien poistua tapahtumasta välittömästi omaa kyytiä käyt-
täen. Tämän jälkeen henkilön tulee toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Mikäli ottelutapahtuman aikana henkilön Koronavilkku hälyttää, tulee henkilön ja hänen kanssaan 
samassa seurueessa olevien poistua tapahtumasta välittömästi ilmoituksen saatuaan ja hänen tu-
lee käyttää poistuessa omaa kyytiä. Tämän jälkeen henkilön tulee toimia Koronavilkun ohjeiden 
mukaan. 

Järjestäjän tulee ohjeistaa ottelutapahtuman henkilökunta, mikäli näiden tietoon tulee henkilön 
ilmoittamana koronaan viittaavia oireita tai Koronavilkun hälytys. Molemmissa tapauksissa henkilö 
ja hänen kanssaan samaan seurueeseen kuuluvat henkilöt tulee ohjata pois tapahtumasta omaa 
kyytiä käyttäen. 

Mikäli erotuomari huomaa ottelutapahtuman aikana koronaan viittaavia oireita, kuten kuumetta, 
tulee hänen keskeyttää ottelun tuomitseminen. Tällaisessa tapauksessa otteluissa, joissa käyte-
tään kolmen (3) erotuomarin järjestelmää, ottelua jatketaan kahden (2) erotuomarin järjestelmällä. 
Otteluissa, joissa käytetään kahden (2) erotuomarin järjestelmää pyritään saamaan kohtuullisessa 
ajassa otteluun korvaava erotuomari ja ellei siinä onnistuta, voidaan ottelu keskeyttää. Sairastunut 
erotuomari matkustaa ottelusta pois samalla tavalla, kuin hän oli otteluun saapunut. Tämän jäl-
keen erotuomareiden tulee toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Liiton seuroille toimittamissa koronaohjeistuksen roll upeissa, julisteissa sekä ääni- ja digitaalisissa 
viesteissä on ohjeet, miten henkilön tulee toimia, jos hänellä tulee ottelutapahtuman aikana koro-
naan viittaavia oireita tai Koronavilkku hälyttää. 

6.6. Media 

1. Akkreditointi 

Suositellaan median akreditoitumista ottelutapahtumiin riittävän työskentelytilan varmista-
miseksi. Järjestäjä osoittaa median työskentelyalueet. 

Järjestäjällä on milloin tahansa oikeus kieltäytyä akkreditoinnista, jotta mediakatsomossa olevien 
henkilöiden määrää voidaan rajoittaa. 

2. Median työskentelytilat 

Median ja valokuvaajien työskentelytilat tulee järjestää siten, että riittävä vähintään yhden (1,00) 
metrin turvaväli toteutuu. Medialle osoitetuilla istumapaikoilla tulee olla vähintään yhden tyhjän 
istumapaikan väli median edustajien välillä. 

Median edustajien edellytetään käyttävän ottelutapahtuman aikana kasvomaskia. 

3. Ottelun lähettävä media ja järjestäjän henkilöstö 

Nelonen Media varmistaa erikseen Liiton kautta tuotantohenkilökuntansa lukumäärän. 
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Lähettävällä medialla on erikseen määritelty työskentelyalue. 

Tuotantokokoukset on pidettävä turvaetäisyydet huomioiden. 

Ottelua edeltävät haastattelut ja pelin jälkeiset haastattelut sovitaan ennakolta ja ne tehdään tie-
tyssä etukäteen osoitetussa paikassa. Toimittaja ja kuvaaja varmistavat turvaetäisyyden haastatel-
tavaan. 

Haastatteluissa ei saa käyttää kuulokkeita, vaan haastattelut tulee tehdä äänimonitorin ja mikro-
fonipuomin tai kameramikrofonin avulla. 

Lähettävän median edellytetään käyttävän kasvomaskia ottelutapahtuman ajan. 

4. Mediatilaisuudet 

Ottelun jälkeistä mediatilaisuutta ei järjestetä. Joukkueiden päävalmentajien puhelinnumerot tulee 
toimittaa akkreditoituneelle medialle ja kaikki haastattelut tulee tehdä puhelimitse tai etänä. Pe-
laajia koskevat haastattelupyynnöt median tulee tehdä haastateltavan valmentajan kautta. 

Korisliigassa ottelun jälkeinen mediatilaisuus voidaan järjestää vain, jos joukkueiden siirtyminen ja 
poistuminen mediatilaisuuteen voidaan järjestää riittävillä turvaväleillä. Samoin tila, jossa mediati-
laisuus järjestetään, tulee olla riittävän iso ja ilmanvaihdolla varustettu. Mediatilaisuus voidaan jär-
jestää myös pelikentällä, mutta tällöin kenttä tulee rauhoittaa muulta toiminnalta mediatilaisuu-
den ajaksi. Mediatilaisuuteen saavutaan aina yksi joukkue kerrallaan. 

7. TURVALLINEN HARJOITTELU 

Joukkueiden tulee noudattaa harjoittelussa Liiton voimassa olevaa ohjeistusta harjoittelun toteutta-
miseksi. 

8. SOPIMUKSET 

8.1. KAUPALLISET SOPIMUKSET 

Suositellaan lisäämään kaupallisiin sopimuksiin pykälä, jossa määritellään sopimusvelvoitteiden täyttä-
misestä mahdollisissa sarjojen keskeyttämistä tai peruuttamista koskevissa tilanteissa. Tällaisia pykäliä 
voivat olla esimerkiksi. 

1 Mikäli ottelut aikataulutetaan uudelleen ylivoimaisen esteen vuoksi siten, että otteluita jää pelaa-
matta tai mikäli pelikausi keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi kokonaan, toimitaan seuraavasti: 
Jos pelikauden aikana pelattavien otteluiden määrä vähenee tällä sopimuksella alun perin sovi-
tusta määrästä 25 % tai enemmän, [Kumppanin nimi] voi alentaa maksettavakseen tulevaa kor-
vausta samassa suhteessa. 

2 Osapuolet toteavat, että koronaviruspandemian mahdolliset vaikutukset kauden 2020-2021 kilpai-
lutoimintaan huomioidaan siten, että mikäli otteluiden määrä vähenee kauden aikana enemmän 
kuin 30%, [Kumppanin nimi] maksettavaksi sovittu korvaus pienenee vastaavassa prosentuaali-
sessa suhteessa. 

8.2. JOUKKUEEN JÄSENIEN SOPIMUKSET 

Suositellaan lisäämään joukkueen jäsenien sopimuksiin pykälä, jossa määritellään sopimusvelvoitteiden 
täyttäminen mahdollisessa sarjojen keskeyttämistä tai peruuttamista koskevissa tilanteissa. Tällainen py-
kälä voi olla esimerkiksi. 
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3 Osapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai kes-
keyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. 

4 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota Osapuoli ei ole voinut enna-
koida sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia Osapuoli ei ole voinut estää 
taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituk-
sen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuut-
tomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, räjähdys, tu-
lipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen kes-
keytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viran-
omaisten toimenpide tai määräys, pandemia, epidemia tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja 
epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta Osapuoli 
ilmoittaa toiselle Osapuolelle viivytyksettä. Mikäli Pelaaja ei Osapuolista riippumattoman ylivoimai-
sen esteen takia ole voinut suorittaa Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, Pelaajalla on oikeus 
saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Mikäli työnteko estyy viranomaismääräysten vuoksi, voi seura vedota palkanmaksussa työlain 2. luvun 
12 §:n 2. momentin mukaisten perusteluiden tulkintaan. Tällöin työnantajan on aina vedottava mahdol-
lisimman nopeasti oikeuteensa katsoa työn estyneen työnantajasta ja työntekijästä riippumattoman työ-
sopimuslain 2 luvun 12.2 §:ssä tarkoitetun esteen perusteella. Tällöin seura tiedottaa asianosaisia henki-
löitä luotettavalla tavalla palkanmaksun loppumisesta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sähköpostitse, 
mutta työnantajan on syytä varmistua siitä, että työntekijä on saanut tämän tietoonsa. Tekstiviesti ei ole 
oikea tapa viestiä tämä asia. Asian voi hoitaa myös puhelimitse todistajan läsnä ollessa. 

9. ULKOMAALAISPELAAJAN MAAHAN SAAPUMINEN SCHENGENIN ULKORAJALTA 

Seuraavat ohjeet ulkomaalaispelaajan lennättämisestä Yhdysvalloista Suomeen vallitsevien Covid-19 olo-
jen aikana perustuvat Korisliigan seurojen kokemuksiin elokuussa 2020 sekä rajavartiostosta saatuihin 
neuvoihin. Ohjeet eivät ole sitovat, vaan rajavartiosto niin Suomessa kuin Euroopassa sekä lentoyhtiöt 
voivat tehdä itsenäisiä näiden ohjeiden vastaisia päätöksiä. 

Rajavartiosto päivittää ohjeistusta sivuilleen noin kahden viikon välien, joten seuran tulee seurata sitä ja 
muita viranomaisten ohjeita ajantasaisen tiedon saamiseksi. Huomatkaa, että tässä kohdassa esiteltävät 
ohjeet koskevat Yhdysvaltojen kansalaisten tuloa Yhdysvalloista Suomeen. Esimerkiksi kanadalaisten 
osalta tulee tämän hetken tietojen mukaan olla voimassa oleva oleskelulupa, jotta nämä voivat Suomeen 
saapua. 

1. Lennot Yhdysvalloista Eurooppaan sellaisen maan kautta, joka ottaa Yhdysvalloista saapuvia vas-
taan (ainakin Frankfurtin ja Amsterdamin kautta pelaajia tullut Suomeen). Suoralla lennolla Yhdys-
valloista Suomeen saapuminen ei onnistu. 

2. Eurooppaan suuntautuvissa lennoissa kannattaa välttää Yhdysvaltojen keskilännen tai länsiranni-
kon kenttiä. Näiltä kentiltä kannattaa lentää sisäisellä lennolla itärannikolle tai keskilännessä Atlan-
taan, joka kokemuksen mukaan toimii keskilännen kentistä parhaiten Eurooppaan lähtevien len-
tojen osalta. Samoin lentoyhtiöiden valinnassa kannattaa olla tarkkana, sillä kokemuksen mukaan 
osa lentoyhtiöistä toimii nykytilanteessa Eurooppaan matkustavien osalta suopeammin kuin toi-
set. 

3. Maahantulon osalta tulee huomioida, että nykyisten matkustusrajoitusten ollessa voimassa, salli-
taan sisärajoilla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne. Ulkorajaliiken-
teessä työmatkaliikenteen osalta sallitaan vain välttämätön liikenne, kuten yhteiskunnan toimivuu-
den tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, joka ei siedä viivästystä. 

4. Paluulento 90 päivän kuluessa maahan saapumisesta oltava hankittuna – mielellään sellainen, 
jonka seura voi sitten muuttaa/peruuttaa. 
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5. Urheilijalla oltava mukana tulostettuna allekirjoitettu työsopimus. Sopimuksessa ei saa olla mai-
ninta koeajasta, koeaikasopimus ei ole työsopimus rajan mielestä. Eli koeajat kirjattava sopimus-
liitteeseen, josta ei saa olla mainintaa sopimuksessa eikä kyseistä dokumenttia kannata tulostaa 
edes mukaan. 

6. Pelaajalle mukaan seuran allekirjoittama ja leimoilla varustettu dokumentti, josta selviää mm. seu-
raavat asiat: 

A. Seuran kutsu, jossa selviää, että on tulossa seuraan töihin. 
B. Seuran yhteystiedot eli kehen ottaa tarvittaessa yhteyttä. 
C. Vahvistus siitä, että seura vastaa mahdollisesta maahan pääsyn estämisestä aiheutuvista 

kustannuksista (uusi lentolippu tmv). 
D. Selvitys siitä miten pelaajan kuljetus kohdemaassa (Suomi) lentokentältä hoidetaan, miten 

ja missä on karanteeni järjestetty, miten seura huolehtii pelaajan välttämättömistä tarpeista 
karanteenin aikana. 

Oheinen teksti tulee tehdä seuran viralliselle paperille sekä allekirjoittaa ja leimata. Pelaajalla tulee olla 
se tulostettuna mukana yhdessä pelaajasopimuksen kanssa. Suluissa olevat kohdat seuran tulee itse 
täyttää. Seura voi myös muokata tekstiä vapaasti itselleen sopivammaksi, mutta oheisella tekstillä varus-
tetusta kirjeestä on ollut apua pelaajien maahan saamisessa. 

To whom it may concern 

U.S. Citizen (player’s full name) (date of birth (Day of Month Year)) is a professional basketball player and joining our 
club for the basketball season 2020-2021. (player’s name) is employed by the (club’s name) according to the contract. 

Under Finnish law, work/residence permit cannot be submitted before the player arrives to the country. The process 
of getting the permit has already began. (player’s name) has a scheduled appointment in Finnish immigration service 
at office name and city PLACE office on (Day of Month) 2020 at (clock AM/PM). 

Club will take full responsibility of player’s arrival to Finland and will act according to latest recommendation by the 
Finnish government concerning COVID-19, starting with two weeks quarantine once he has arrived to (name of the 
club’s home city) , Finland. Player will be transported from (name of airport) directly to his apartment in (name of the 
club’s home city) where he will stay during the two weeks quarantine. Club will also take full responsibility of all the 
unexpected costs if for some reason player would not be allowed to enter the country as planned, including new 
airline tickets. 

Player is willing to take the COVID-19 test in any airport if needed and if there are difficulties to reach him to give 
him the results after wards he can be reached contacting or if you have any questions you can contact (name of 
clubs contact person). 

(place), Finland 
(Day of Month) 2020 
Name 
Title at the Club 
Name of the Club 
Tel. +358 xx xxx xx xx 
E-mail 

10. RAJOITUSTEN POISTUESSA 

Viranomaisten salliessa julkiset kokoontumiset, yleisötapahtumat ja matkustamisen normaalisti, sovelle-
taan myös ottelutapahtumissa voimassa olevia sarjamääräyksiä ja muita ohjeita Liiton erillisen päätök-
sen jälkeen. 

Epidemiatilanteen ollessa käynnissä noudatetaan viranomaisten ohjeita ja ajantasaisinta tietoa haetaan 
viranomaisten verkkosivustoilta. 
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Liite A: Itsearviointilomake joukkueen jäsenille ja erotuomareille 

Itsearviointilomake on täytettävä ennen ottelutapahtumaan lähtemistä (=ennen kotoa poistumista). Mi-
käli havaitset poikkeavia arvoja, keskustele joukkueesi lääkärin kanssa ennen kuin poistut kotoa. 

Kirjaa päiväys, kehon lämpötila sekä ruksaa rehellisesti mahdollisten oireiden esiintyminen (K=Kyllä, 
E=Ei). 

Päivämäärä          

Kehon lämpö (ºC)          

Kurkkukipu K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Nuha K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Yskä K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Päänsärky K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Pahoinvointi K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Ripuli K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Lihaskipu *) K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Hengenahdistus K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

Muu oire **) K E K E K E K E K E K E K E K E K E 

*) Ei tarkoita harjoituskipua tai aikaisempaa vammaa 

**) Muu oire – jos merkitsit ”Kyllä”, kuvaile oireita tarkemmin alle kunkin päivän kohdalle erikseen 

Päivämäärä Kuvaile muu oire 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jos kehosi lämpötila on yli 37,5 astetta tai jos olet ko. päivän kohdalla vastannut ”Kyllä” yhteen tai useam-
paan kysymykseen, keskustele lääkärin kanssa ennen ottelutapahtumaan tai vierasotteluun lähtemistä. 
Tarvittaessa ota yhteys kotipaikkakuntasi infektiovastaanottoon tai terveydenhuollon päivystykseen en-
nen päätöksen tekemistä. 
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Annex A: Self-evaluation form for team members and referees 

This self-evaluation form will be filled before you leave from home to the game or practice. If you have 
any below mentioned symptoms contact your doctor before leave from home. 

Mark date and temperature and symptoms honestly (Y = Yes, N = No). Note: This form is only for your 
use so be honest. 

Date          

Temperature (ºC)          

Sore throat Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Sniffle Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Cough Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Headache Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Nausea Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Diarrhoea Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Muscle pain *) Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Shortness of breath Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

Other symptoms **) Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 

*) Not mean the previous injury or trauma and neither hurts at practices. 

**) Other symptoms – if you answered ”Yes” describe symptoms more closely. 

Date Describe other symptoms 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

If your temperature is more than 37,5 Celsius and you have answered “Yes” to one or more questions, 
contact your doctor before you leave to the game or practice. 


