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Tarkoitus 

Fast track -prosessi on suunniteltu mahdollistamaan rakenteet, osaamisen ja taloudelliset 
edellytykset miesten jalkapallossa vakiinnuttaneille seuroille väylän huipputasolle myös 
suomalaisessa naisten jalkapallossa. Tavoitteena on tukea naisten jalkapallon 
valtakunnallista kehittymistä eri alueilla Suomessa.  
 

Fast track -prosessin kautta voi saada sarjapaikan naisten Ykköseen enintään yksi seura per 

kausi.  

 

Perinteinen sarjapaikan siirto ei ole osa Fast track -prosessia, eikä sellaista siis arvioida alla 

mainituin kriteerein, vaan normaalien sarjapaikan siirtoja koskevan kriteeristön mukaan. 

 

Seura, joka edellisen viiden kauden aikana luovuttanut sarjapaikan naisten kolmen ylimmän 

sarjatason kilpailussa, ei ole oikeutettu osallistumaan Fast Track -prosessiin.  

 

Fast track -prosessiin ei voi osallistua, mikäli hakevan seuran kotimaakunnassa on 

Kansallisessa Liigassa ja/tai naisten Ykkösessä sarjapaikka toisella seuralla.   

 

Hakuprosessi 

Seura, joka hakee sarjapaikkaa joukkueelleen Fast track -prosessilla, täyttää tämän 

dokumentin liitteenä olevan hakulomakkeen, jonka perusteella seuran hakemusta arvioidaan 

avoimella pisteytyksellä, ja jonka mukaan hakijaa arvioidaan suhteessa muihin mahdollisiin 

hakemuksiin. Hakuprosessin aikataulutus on määritelty alempana. Jokainen hakemus on 

automaattisesti voimassa kahdeksi kaudeksi, jos hakija ei muuta ilmoita. Hakemus osoitetaan 

Palloliiton kilpailutyöryhmälle. Hakemus raukeaa, jos seura saa sarjapaikan kahteen ylimpään 

sarjaan muulla tavoin. 

 

Hakija 

Hakijaseuralla tulee olla miesten joukkue, joka pelaa jollakin kolmesta ylimmästä 

sarjatasosta. 

Fast track hakuprosessiin voi hakeutua  

 

a) uusi perustettava joukkue, jo olemassa olevaan seuraan 

b) seura, jolla on sarjapaikka ja joukkue alemmissa naisten sarjoissa (hakuhetkellä 

Kolmonen tai siitä alaspäin) 

 

Fast track-järjestelyyn ei voi hakea seura, joka on viimeisen viiden vuoden aikana jo saanut 

Fast track paikan, mutta ei ottanut vastaan, jo myönnettyä paikkaa. 

 



  

Hakukriteerit 

Hakijaa (hakijoita) arvioitaessa on olemassa selkeät hakukriteerit (alla), jossa on määritelty 

eri osa-alueilta kriteereitä, joiden perusteella hakemus arvioidaan. Tarvittaessa arviointia 

käytetään usean hakijaehdokkaan asettamiseksi paremmuusjärjestykseen.  

Arviointi tapahtuu pisteytysjärjestelmän avulla. Pisteytyksessä on määritelty 

minimipistemäärä eri kategorioissa. Mikäli kyseinen minimipistemäärä ei täyty, hakijan 

muilla pisteillä ei voi kompensoida vajaata pistemäärää, eikä hakemusta näin ollen 

hyväksytä. 

Hakuhetkellä täytetyt kriteerit ja sitä kautta tullut kokonaispistemäärä ei ole saanut laskea 

vuoden kuluttua hyväksymishetkestä alle hyväksymisrajan lopullisen sarjapaikan 

vahvistamista edeltävään tarkistuslaskelmaan. 

Kriteereitä: 

Hakevan seuran miesten edustusjoukkueen sarjataso, viimeisen kymmenen vuoden aikana 

(vähimmäisvaatimus 12 pistettä) 

• Vuodet Veikkausliigassa (2 pistettä/kausi) 

• Vuodet Ykkösessä (1 piste/kausi) 

 

Hakevan seuran rekisteröityjen tyttöpelaajien määrä (minimipisteet 1 piste): 

• vähintään sata 1 piste 

• vähintään 200 2 pistettä 

• vähintään 300 3 pistettä 

 

Hakevan seuran joukkueista (vähimmäisvaatimus 2 pistettä): 

• naisten joukkue alemmissa sarjoissa jo olemassa  2 pistettä 

• tyttöjen joukkue Ykkösen tasolla   1 piste/ikäluokka 

• tyttöjen joukkue TBSM-tasolla   2 pistettä 

 

Hakevan seuran valmennustiimin taso tyttöjoukkueille (minimipisteet 5 pistettä): 

• Seuran valmennuspäällikkö  

o UEFA Pro ja UEFA A, 2 pistettä 

o UEFA B, 1 piste 

o jos kesken tai päivittämättä, puolet pisteityksestä 

• BSM – T13 vastuuvalmentaja 

o UEFA Pro ja UEFA A, 2 pistettä 

o Vanha Pro, A / UEFA Pro, A kesken tai lisenssi ei voimassa 1,5 pistettä 

o UEFA B, Vanha B/lisenssi ei voimassa, 0,5 pistettä 

 

Fast Track täydennysmenettelykiintiö 

Mikäli jo valittu Fast Track-joukkue ei otakaan samaansa sarjapaikkaa vastaan, suoritetaan 

ns. täydennysmenettely muiden hyväksyttyjen hakijoiden joukosta paremmuusjärjestyksessä 

vain, mikäli ilmoitus olla ottamatta sarjapaikkaa vastaan on tehty elokuun loppuun 

mennessä, ennen seuraavalle kaudelle kaavailtua sarjapaikan saamista.  



Mikäli ilmoitus olla ottamatta sarjapaikkaa vastaan tehdään elokuun viimeisen päivän 

jälkeen, Fast track täydennysmenettelyä ei käynnistetä, ja naisten Ykkösestä putoaa yksi 

joukkue suunniteltua vähemmän (paikka, joka oli varattu Fast track-joukkuetta varten). 

 

Aikataulu ensimmäiseen mahdolliseen Fast track-järjestelyyn: 

v.2021 

Hakemus sisään, Joukkue X  elokuun loppuun mennessä 

Hakemusten arviointi & päätös syyskuun loppuun mennessä 

Huomiointi kilpailusuunnittelussa K1 ja N2 marraskuun loppuun mennessä 

   

 

v.2022 

Naisten Ykkönen ja N2 loppuu  lokakuu 

Lisenssihakemukset käsittelyssä, myös Joukkue X marras-joulukuu 

 

Fast track -seuran (joukkue X seuran edustusjoukkue) läpäistävä lisenssimenettely. 

 

v. 2023 

Mahdolliset täydennysmenettelyt tammikuu 

Suomen Cup alkaa, Joukkue X mukana helmikuu 

Sarja alkaa, Joukkue X pelaa  huhtikuu 

 

 

 

 

 

Liite:  lomake pisteytyksineen (yksi x A4, tehdään myöhemmin) 


