
 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021 
 
Etelä-Suomi 
 
Sarja: Miehet 
Taso: II-divisioona 
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Lohkojen määrä: 1 
Joukkueita sarjassa: 12 
Sarjakierrokset ja -muoto: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika: 3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, 

pelataan 5 min jatkoaika äkkikuolemalla viidellä viittä vastaan. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla, ratkaistaan ottelun voittaja 
viiden laukojan RL-kilpailussa.  
Samalta seuralta voi Suomisarjan nousukarsintoihin osallistua vain yksi joukkue, mikäli tämä tilanne tulee toteutuu, osallistuu 
seuralta Suomisarjan karsintoihin automaattisesti runkosarjan voittaja. 
Seurojen II-joukkueet, eli joukkueet, joiden seuroilla on joukkue kaudella 2020-21 Suomisarjassa, eivät voi osallistua Suomisarjan 
nousukarsintoihin. (seuran ykkösjoukkueen mahdollinen putoaminen Suomisarjasta ei mahdollista II-joukkueen osallistumista 
Suomisarjan nousukarsintoihin). Mikäli Etelä-Suomen II-divisioonan sijoilla 1.-2. on yksi tai useampi sellainen joukkue, joka ei voi 
osallistua Suomisarjan karsintoihin, tulevat näiden tilalle järjestyksessä Etelä-Suomen II-divisioonan runkosarjassa parhaiten 
sijoittuneet sellaiset joukkueet, jotka voivat näihin otteluihin osallistua. 
 
Kaudella 2021-22 Etelä-Suomen alueen II-divisioona pelataan 11-14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana yksittäisinä otteluina.  
 

Suora nousu Suomisarjaan: Alueellisten II-divisioonien lohkovoittajat (6 kpl) pelaavat keskenään suorasta noususta Suomisarjaan. 
Karsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti: 
 
M2D Etelä-Suomi 1 (ES1) – M2D Kaakkois-Suomi 1 (KS1)  

M2D Sisä-Suomi 1 (SS1) – M2D Savo-Karjala 1 (SK1) 

M2D Länsirannikko 1 (LR1) – M2D Pohjanmaa 1 (PM1) 
 
Karsintojen ottelupareissa kussakin otteluparissa II-divisioonan runkosarjan lohkovoittajien pistevertailun parempi joukkue 
kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.  
 
Otteluparien voittajat nousevat suoraan Suomisarjaan kaudeksi 2021-22. Otteluparien häviäjät jatkavat Suomisarjan 
nousukarsintoihin. 
 
Karsinnat suorasta noususta Suomisarjaan pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 3x20 
min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika 
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-
kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 

 

Esikarsinta pääsystä Suomisarjan 
karsintoihin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karsinnat säilymisestä/noususta 
Suomisarjaan: 
 
 
 

Etelä-Suomen II-divisioonan 2. kohtaa Suomisarjan esikarsinnoissa Kaakkois-Suomen lohkokakkosen. 
Esikarsinnan ottelupari: 
 
M2D Etelä-Suomi 2 (ES2) – M2D Kaakkois-Suomi 2 (KS2)  
 
Esikarsinnan otteluparissa II-divisioonan runkosarjan lohkokakkosten pistevertailun parempi joukkue kotijoukkueina 1. ja 
mahdollisessa 3. ottelussa.  
 
Otteluparin voittaja Suomisarjan karsintoihin. Otteluparin hävinnyt joukkue pelaa kaudella 2021-22 oman alueensa II-
divisioonassa. 
 
Esikarsinnat pääsystä Suomisarjan karsintoihin pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 
3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika 
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-
kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 
 
Suomisarjan lohkojen 7./8. – 9.sijoittuneet joukkueet karsivat säilymisestä Suomisarjassa. Suomisarjan karsintoihin osallistuvat 
myös Suomisarjan suorien nousukarsintojen hävinneet II-divisioonan lohkovoittajat sekä alueellisten II-divisioonien 

lohkokakkosten esikarsintakarsintaotteluiden voittajat (voittaja ES2 – KS2, voittaja LR2 – PM2 ja voittaja SS2 – SK2).  
 
Suomisarjan karsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti:  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karsinnat säilymisestä/noususta II-
divisioonaan: 

 
Suomisarjan A8 – voittaja ES2/KS2 

Suomisarjan B8 – voittaja LR2/PM2 

Suomisarjan C7 – voittaja SS2/SK2 

häviäjä ES1/KS1 – Suomisarjan A9 

häviäjä LR1/PM1 – Suomisarjan B9 

häviäjä SS1/SK1 – Suomisarjan C8 
 
Suomisarjan karsintojen ottelupareissa ensin merkityt joukkueet kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa. 
 
Otteluparien voittajat pelaavat Suomisarjassa kaudella 2021-22.  
Otteluparien häviäjät pelaavat alueellisessa II-divisioonassa kaudella 2021-22. 
 
Karsinnat noususta/säilymisestä Suomisarjaan pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 
3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika 
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-
kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 
 
II-divisioonan esikarsintojen 2.kierroksen otteluparinsa voittaneet kaksi III-divisioonan joukkuetta karsivat noususta II-
divisioonaan, II-divisioonassa 9.ja 10. sijoittuneita joukkueita vastaan. Otteluparit arvotaan.  
II-divisioonan esikarsintojen sarjajärjestelmä on määritelty tarkemmin III-divisioonan sarjajärjestelmässä. 
 
II-divisioonan joukkueet toimivat kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. karsintaottelussa.  
 
Otteluparien voittajat pelaavat II-divisioonassa kaudella 2021-22. Otteluparien häviäjät pelaavat III-divisioonassa kaudella 2021-
22. 
 
II-divisioonan karsinnat pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 3x20 min. tehokasta 
peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. Varsinaisen 
peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 

 

Putoamien III-divisioonaan: Sarjan 11. ja 12.sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan III-divisioonaan kaudeksi 2021-22.  
 
 

 
 
 


