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Lohkojen määrä:

Joukkueita lohkossa:

Sarjakierrokset ja -muoto:

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023

Valtakunnallinen

Alkusarjat

P19 valtakunnallinen sarja

3

Kaksinkertainen sarja SM-sarjan alkusarjoissa sekä 1.divisioonan alkusarjassa yksinkertainen 

sarja. Kaikki sarjat pelataan yksittäisinä otteluina. 

Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan viiden 

minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden parin 

rangaistuslaukauskilpailussa. 

SM-sarjan ylempi alkusarja

SM-sarjan alempi alkusarja

1.divisioonan alkusarja

7 joukkuetta SM-sarjan ylemmässä- ja alemmassa alkusarjassa sekä 1.divisioonan alkusarjassa 11 

joukkuetta 



Nousijat:

Otteluparit tasonmittauksessa:

Sarja:

Taso:

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Karsinnat/tasonmmittaukset:

Jatkosarjojen periytyvät 

sarjapaikat:

SM-sarjan ylempi jatkosarja

SM-sarjan alempi jatkosarja

1.divisioonan  jatkosarja

Alkusarjojen jälkeen pelataan tasonmittaukset, jonka perusteella joukkueiden sarjatasot voivat 

vaihtua kevätkierrokselle. Paikat ratkeavat kahden ottelun (koti/vieras) yhteispisteillä, voitosta 

varsinaisella peliajalla saa kaksi pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. Karsinta pelataan 

yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa, mikäli ensimmäinen ottelu päättyy 

tasan, niin ei pelata jatkoaikaa. Mikäli yhteispisteet kahden ottelun jälkeen ovat tasan 2-2, 

pelataan toisen pelin perään 1 x 20 min. jatko-ottelu. Jatko-ottelu ei pääty ensimmäiseen 

hyväksyttyyn maaliin vaan se pelataan alusta loppuun asti. Mikäli jatko-ottelu päättyy tasapeliin, 

ratkaistaan otteluparin voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. Toisen karsintapelin varsinaisen 

peliajan ja jatko-ottelun välillä on 5 min. tauko.

SM-sarjan alemman alkusarjan voittaja nousee SM-sarjan ylempään jatkosarjaan. 1.divisioonan 

alkusarjan voittaja nousee SM-sarjan alempaan jatkosarjaan. 

SMY7.-SMA2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SMA7.-DIV2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

P19 valtakunnallinen sarja

SM-sarjan ylemmän alkusarjan joukkueet sijoilta 1.-6. jatkavat kevätkierroksella ylemmässä 

jatkosarjassa. SM-sarjan alemman jatkosarjan joukkueet sijoilta 3.-6. jatkavat kevätkierroksella 

SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa. 1.divisioonan jatkosarjassa pelaavat 1.divisioonan 

alkusarjajoukkueet sijoilta 3.-11. ja tasonmittauksesta tuleva joukkue. 

Jatkosarjat
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Lohkojen määrä:

Periytyvät sarjapaikat kaudelle 

2023-2024:

Valtakunnallinen

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023

8 joukkuetta SM-sarjan ylemmässä- ja 7 joukkuetta SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa.  

1.divisioonan  jatkosarjassa 10 joukkuetta.

Sarjakierrokset ja -muoto: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina SM-sarjan jatkosarjoissa sekä 1.divisioonan 

jatkosarjassa yksinkertainen sarja.

Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan viiden 

minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden parin 

rangaistuslaukauskilpailussa. 

3

Joukkueita lohkossa:

Nousijat ja putoajat:

Pudotuspelikarsinnat:

SM-sarjakarsinnat: SM-sarjan alemman jatkosarjan 6.sijoittunut sekä 1.divisioonan jatkosarjan 3.sijoittunut  karsivat 

paikasta P19 alempaan SM-sarjaan kaudelle 2023-2024. Ottelupari ovat SMA6.-DY3. Paikka SM-

sarjaan ratkeaa kahden ottelun (koti/vieras) yhteispisteillä, voitosta varsinaisella peliajalla saa 

kaksi pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. SM-sarjan 6.sijoittunut saa valita aloittaako otteluparin 

kotona vai vieraissa. Karsinta pelataan yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20 min. tehokasta 

peliaikaa, mikäli ensimmäinen ottelu päättyy tasan, niin ei pelata jatkoaikaa. Mikäli yhteispisteet 

kahden ottelun jälkeen ovat tasan 2-2, pelataan toisen pelin perään 1 x 20 min. jatko-ottelu. 

Jatko-ottelu ei pääty ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin vaan se pelataan alusta loppuun asti. 

Mikäli jatko-ottelu päättyy tasapeliin, ratkaistaan otteluparin voittaja viiden laukojan RL-

kilpailussa. Toisen karsintapelin varsinaisen peliajan ja jatko-ottelun välillä on 5 min. tauko.         

Pudotuspeleihin selvinneet joukkueet pelaavat P19 SM-sarjan ylemmässä alkusarjassa kaudella 

2023-2024. Pudotuspelikarsinnan hävinneet joukkueet, SM-sarjan alemman jatkosarjan 

joukkueet sijoilta 3.-5., 1.divisioonan jatkosarjan joukkueet sijoilta 1.-2. sekä SM-sarjakarsinnan 

voittaja pelaavat P19 SM-sarjan alemmassa alkusarjassa kaudella 2023-2024.SM-sarjakarsinnan 

hävinnyt joukkue, SM-sarjan alemman jatkosarjan 7.sijoittunut joukkue sekä 1.divisioonan 

jatkosarjan joukkueet sijoilta 4.-9. pelaavat P19 1.divisioonan ylemmässä alkusarjassa kaudella 

2023-2024. 

SM-sarjan alemman jatkosarjan 7.sijoittunut joukkue putoaaa 1.divisioonan ylempään 

alkusarjaan kaudelle 2023-2024. 1.divisioonan jatkosarjan 1.ja 2.sijoittuneet joukkueet nousevat 

SM-sarjan alempaan alkusarjaan kaudelle 2023-2024. 

Pudotuspelikarsinnan otteluparit ovat SMY7.-SMA2. ja SMA1.-SMY8.   Paikat puolivälieriin 

ratkeavat kahden ottelun (koti/vieras) yhteispisteillä, voitosta varsinaisella peliajalla saa kaksi 

pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. Ylemmän jatkosarjan 7.sijoittunut ja alemman jatkosarjan 

lohkovoittaja saavat valita aloittavatko otteluparinsa kotona vai vieraissa. Karsinta pelataan 

yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa, mikäli ensimmäinen ottelu päättyy 

tasan, niin ei pelata jatkoaikaa. Mikäli yhteispisteet kahden ottelun jälkeen ovat tasan 2-2, 

pelataan toisen pelin perään 1 x 20 min. jatko-ottelu. Jatko-ottelu ei pääty ensimmäiseen 

hyväksyttyyn maaliin vaan se pelataan alusta loppuun asti. Mikäli jatko-ottelu päättyy tasapeliin, 

ratkaistaan otteluparin voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. Toisen karsintapelin varsinaisen 

peliajan ja jatko-ottelun välillä on 5 min. tauko.                                                                                               



Sarja: P19 SM-sarja

Taso: Pudotuspelit

Finaalit:

Pronssiottelu:

Välierät: Välieriin selviävät puolivälierien voittajat.

Välierissä vastakkain pelaavat runkosarjassa parhaiten sijoittunut joukkue ja huonoiten sijoittunut 

joukkue sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten sijoittunut joukkue ja toiseksi huonoiten sijoittunut 

joukkue.

Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3. 

välieräottelussa.

Finaaliotteluihin selviävät välieräparien voittajat. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue 

toimii kotijoukkueena 1., 3. ja mahdollisessa 5. loppuottelussa.

Pronssiottelussa pelaavat välieräparien häviäjät. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue 

toimii kotijoukkueena pronssiottelussa.

Pudotuspelit: Ylemmän jatkosarjan kuusi parasta, sekä pudotuspelikarsinnoista tulevat kaksi joukkuetta 

pelaavat pudotuspelit yksittäisinä otteluina.  

Puolivälierissä ja välierissä paremmuus ratkaistaan paras kolmesta järjestelmällä, (kaksi voittoa). 

Finaalit pelataan paras viidestä järjestelmällä, (kolme voittoa). 

Pudotuspelikarsintaotteluiden voittajat saavat pudotuspeleihin sijoituksekseen 

pudotuspelikarsintaotteluun osallistuneen SM-sarjajoukkueen runkosarjan sijoituksen. 

Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min 

jatkoaika viidellä viittä vastaan, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli 

peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden laukojaparin 

rangaistuslaukauskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko. 

Runkosarjan voittaja saa valita ensin vastustajan sijoilta 7.-8.

Runkosarjan 2. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 6.-8. valitsematta jääneistä joukkueista.

Runkosarjan 3. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 5.-8. valitsematta jääneistä joukkueista.

Runkosarjan 4. sijoittunut saa vastaansa valitsematta jääneen joukkueen.

Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja 

mahdollisessa 3. puolivälieräottelussa.

Puolivälierät:


