
  
 

Karenssit 2020 
 

Karenssit runkosarjan jälkeen 
Pelaajan liikkumista eri sarjatasojen välillä rajoitetaan runkosarjojen päättymisten jälkeen runkosarjaa 

voimakkaammin. Tässä vaiheessa tulevat voimaan rajoitukset myös nuorille ja kaksoisedustuspelaajille sekä 

PSU A:n ja B:n välillä liikkuville. 

Aikuispelaajat omassa tai farmiseurassa: 

Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä (oman joukkueen viimeinen peli) ylempänä kauden aikana 

pelannut pelaaja voi edustaa seuransa alemman sarjatason joukkuetta (runkosarjassa tai pudotuspeleissä) 

seuraavasti: 

- Pelaajalla ei ole karenssia voimassa JA 

- Pelaaja on pelannut ko. alemman sarjatason joukkueessa vähintään 25 % joukkueen runkosarjan 

otteluista  

Loukkaantumistapauksissa on mahdollisuus hakea lääkärintodistuksella poikkeuslupaa PPL:n 

kilpailupäälliköltä. 

Nuoret (2001 tai myöhemmin syntyneet) kaikissa sarjoissa, 1999-2000 syntyneet miespelaajat, 

kaksoisedustuspelaajat ja pelaajat PSU A:n ja B:n välillä 

Runkosarjan päättymisen jälkeen tulevat karenssit voimaan. Karenssi alemmalle sarjatasolle määräytyy 

kauden aikana ylemmällä sarjatasolla pelattujen pelien mukaisesti ja karenssivuorokausien laskenta 

aloitetaan viimeisestä ylemmällä sarjatasolla pelatun pelin jälkeisestä päivästä.  

Mikäli otsikon ryhmiin kuuluva pelaaja on pelannut runkosarjassa tai pelaa pudotuspeleissä ylemmän 

sarjatason ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin yhdeksikössä, ko. peli ei aiheuta karenssia 

eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä laskettaessa. 

Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä (oman joukkueen viimeinen peli) ylempänä kauden aikana 

pelannut pelaaja voi edustaa seuransa alemman sarjatason joukkuetta (runkosarjassa tai pudotuspeleissä) 

seuraavasti: 

- Pelaajalla ei ole karenssia voimassa JA 

- Pelaaja on pelannut ko. alemman sarjatason joukkueessa vähintään 25 % joukkueen runkosarjan 

otteluista  

Loukkaantumistapauksissa on mahdollisuus hakea lääkärintodistuksella poikkeuslupaa PPL:n 

kilpailupäälliköltä. 

Pelimäärätaulukko 
Pelimäärät miesten sarjoissa 2020 (runkosarja): 

Osuus ja karenssiaika MSU MYP MSS 

25% tai alle / karenssi 
5 vrk 

1-6 1-4 1-2 



  
 

Yli 25% - 75% / 
karenssi 12 vrk 

7-18 5-12 3-6 (Länsi, Itä, Pohjoinen) 3-7 (Etelä) 

Ei voi siirtyä alemmas 19 tai yli 13 tai yli 7 tai yli (Länsi, Itä, Pohjoinen) 8 tai yli (Etelä) 

 

Pelimäärät naisten sarjoissa 2020 (runkosarja): 

 NSU NYP NSS 

25% tai alle / karenssi 
5 vrk 

1-5 1-3  1-2 

Yli 25% - 75% / 
karenssi 12 vrk 

6-15 4-10 3-6 (Etelä, Länsi, Itä) 3-7 (Pohjoinen) 

Ei voi siirtyä alemmas 16 tai yli 11 tai yli 7 tai yli (Etelä, Länsi, Itä) 8 tai yli (Pohjoinen) 

 

Vähintään 25% runkosarjan pelimäärästä: 

 MYP MSS 

Väh. 25% 4 2 (Länsi, Itä, Pohjoinen) 3 (Etelä) 

 NYP NSS 

Väh. 25% 4 2 (Etelä, Länsi, Itä) 3 (Pohjoinen) 

 

Varmista maakuntasarjojen ja aluesarjojen pelimäärät sarjan vastaavalta. 

 

Karenssiesimerkkejä 

Aikuispelaaja 

Esimerkki 1: 

Tausta: 27-vuotias Matti on pelannut seuransa MYP:n joukkueessa 12 ottelua ja MSS:n 

joukkueessa 1 ottelun. MYP:n runkosarja on päättynyt ja hän haluaisi mennä pelaamaan 

seuransa MSS:n joukkueen pudotuspeleihin.  

Ratkaisu: Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä astuu voimaan tiukennetut 

liikkumisrajoitukset. Matti ei ole edustanut MSS:n joukkuetta riittävän monessa pelissä (alle 

25%), jotta hänellä olisi edustusoikeus ko. sarjaan ylemmän sarjan runkosarjan päättymisen 

jälkeen.  

Esimerkki 2: 

Tausta: Samat taustatiedot ja pelimäärät kuin esimerkissä 1, mutta MYP:n runkosarja on 

vielä käynnissä. 

Ratkaisu: Tällöin huomioidaan pelkät karenssit. Matti voi edustaa MSS:n joukkuetta, mikäli 

hänellä ei ole karenssia. MYP:n 12. ottelusta tulee 12 vuorokauden karenssi. Esim. Matti on 

pelannut viimeisimmän MYP:n ottelun 31.7. Karenssivuorokaudet ovat 1.-12.8. ja 13.8. hän 

olisi edustuskelpoinen MSS:ssa. 



  
 
Nuori pelaaja 

 Esimerkki 1: 

Tausta: 18-vuotias Maija on pelannut kauden aikana NYP:ssä 5 peliä (kaikki yhdeksikössä) ja 

NSS:ssa 6 peliä. NYP:n runkosarja on loppunut. Maija haluaisi pelata NSS:n jatkopelejä. 

Ratkaisu: Ylemmän runkosarjan päättymisen jälkeen karenssit astuvat voimaan myös nuorilla 

pelaajilla. 5 NYP:n ottelua muodostaa 12 vuorokauden karenssin ja laskenta aloitetaan 

viimeisimmästä pelatusta pelistä. Tämän karenssin jälkeen hän voi edustaa NSS:n joukkuetta. 

Lisäksi hän on pelannut riittävän määrän pelejä NSS:ssa (yli 25%), jotta voi edustaa ko. 

joukkuetta. 

Esimerkki 2: 

Tausta: Samat taustatiedot ja pelimäärät kuin esim. 1, mutta NYP:n Maija on pelannut vain 

jokerina. 

Ratkaisu: Jokerina pelaaminen ei aiheuta karenssia missään vaiheessa kautta nuorilla 

pelaajilla (myös kaksoisedustuspelaajat ja liikkuminen PSU A ja B välillä), eikä jokerina 

pelattua peliä lasketa mukaan karenssin pelimääriin. Koska Maija on pelannut NYP:ssä kaikki 

pelit jokerina, hänen pelimääränsä NYP:ssä on karenssia laskettaessa 0. 

Lisäksi Maijan pelimäärällä alemmalla sarjatasolla ei ole merkitystä, koska karenssien osalta 

Maijan pelimäärä ylemmällä sarjatasolla on 0. Hänen katsotaan pelanneen vain alemmalla 

sarjatasolla. 

Esimerkki 3: 

Tausta: 18-vuotias Maija on pelannut koko kauden seuran NSS:n joukkueessa ja pelaa yhden 

ottelun NSU:n pudotuspeleissä jokerina. Voiko Maija siirtyä tämän jälkeen takaisin NSS:aan. 

Ratkaisu: Samat perustelut kuin esimerkissä 2. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia karensseista 
K: Vaikuttaako alemmalla/ylemmällä sarjatasolla aloittaminen karensseihin? 

V: Ei vaikuta. Ainoastaan ylemmällä sarjatasolla pelattujen pelien määrä vaikuttaa. 

 

K: Miten karenssivuorokaudet lasketaan? 

V: Karenssivuorokausien laskenta aloitetaan ottelua seuraavasta päivästä. Esim. pelaaja pelaa sunnuntaina 

kauden ensimmäisen Superpesisottelunsa ja menisi seuraavaksi pelaamaan seuransa suomensarjan 

joukkueeseen. 5 vuorokauden karenssi tarkoittaa, että hän voi pelata suomensarjassa aikaisintaan 

seuraavana lauantaina. Karenssipäivät ovat ma, ti, ke, to ja pe. 

 



  
 
K: Miten karenssit muodostuvat farmisopimuksissa? 

V: Karenssit muodostuvat farmissopimuksissa samoin kuin oman seuran sisällä. 

 


