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Hyvä luisteluväki, 
 
Sääntömuutokset ja tarkennukset 2020-2021 lähtien 
 

Jäsenseuroille, vastuuvalmentajille, arvioijille ja aluepäälliköille esiteltiin sääntömuutokset,  
-tarkennukset ja tiedoksi-asiat kesäkuun 2020 aikana. Sääntömääräisen kuulemisen jälkeen 
palautteisiin perehdyttiin ja liittohallitus päätti tehtävistä muutoksista kokouksessaan 25.5.2020. 
 
Kuten ehdotuksessa oli, sääntömuutoksia ja tarkennuksia kaudesta 2020-2021 lähtien on hyvin 
vähän. Lajeittain ISU:n tekniset komiteat päättivät, että kilpailuvaatimukset säilyvät samoina kaudella 
2020-2021 ja ISU on julkaissut lajikohtaiset tiedoksiannot (ISU Communications) ja elementtien sekä 
ohjelmien arviointikriteerit- ja ohjeet. 
 
Suomi noudattaa samaa linjaa ja kilpailuvaatimukset kaudella 2020-2021 pidetään samoina kuin 
kaudella 2019-2020 ja arviointikriteerit ja -ohjeet ISU:n mukaan tai niitä mukaillen. Suomen 
lajikohtaiset kilpailuvaatimukset julkaistaan erillisinä kokonaisuuksina. 
 
Kilpailuvaatimusten lisäksi ennallaan pysyvät kaikissa lajeissa myös: 

• ikärajat 

• muodostelmaluistelujoukkueiden koot ja varaluistelijoiden määrät 

• ohjelmien kestot 

• ohjelman osa-alueiden kertoimet 

• yksinluistelun debytanttien ja SM-noviisien hyppyjen bonukset 

• jäätanssin kuviotanssit 
 

ISU on julkaissut kaudelle 2020-2021 mm. seuraavat tiedoksiannot (ISU Communications), jotka 
sisältävät kilpailuvaatimuksiin, arviointikriteereihin ja ohjeisiin liittyviä asioita. Yksin- ja pariluistelun 
elementtien arvot ovat samat kuin kaudella 2019-2020 ja ne ovat ISU Communicationissa 2253. Myös 
jäätanssin elementtien arvot ovat samat kuin kaudella 2019-2020, ISU Communicationissa 2256. 
 
2334 Single and Pairs Levels of Difficulty and Guidelines for marking GOE and Program 

Components, Season 2020/21, replaces 2254 (ja korvaa aiemmin julkaistun 2324) 
2328 Single and Pairs Guildelines for International Novice Competitions for season 2020/21, 

replaces 2242 
2324 Single and Pairs Levels of Difficulty and Guidelines for marking GOE and Program 

Components, Season 2020/21, replaces 2254 
2323 Single and Pair Scale of Value changes for season 2020/21 replaces 2253 
2322 SyS Scale of Values, replaces 2259 
2318 SyS Guidelines for the season 2020/21, replaces 2246 
2317 SyS Difficulty Groups of Elements, Features and Additional Features, replaces 2270 
2315 Ice Dance requirements for Technical Rules season 2020/21, effective July 1st, 2020 
2314 Ice Dance Requirement for Technical Rules season 2020/21 
2313 Ice Dance Guidelines for International Novice Competitions 2020/21 

Aiemmin julkaistut 
2256 ID Scale of Values 
2253 S&P Scale of Values 

STLL varaa oikeuden tarvittaessa korjata ja täydentää julkaistuja tietoja. 
 
 
Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä 
Arvioijat työryhmä 
 
pj. Anne Fagerström 
  

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24665-isu-communication-2334/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24376-2328-sp-novice-competitions-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24326-2302-sys-sov-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24306-2318-sys-goe-guidelines-reduction-deductions-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24305-2317-sys-difficulty-groups-of-elements-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24292-2315-id-requirements-for-technical-rules-with-ongoing-validity-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24286-2314-idtc-requirements-for-technical-rules-season-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24287-2313-id-requirements-for-novices-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/21253-isu-communication-2256/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/21210-2253-s-p-sov-2019-20/file
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1. Kaikki lajit 
1.1. Luistelujärjestys SM/loppukilpailuissa/kulta- ja hopeafinaalissa (muutos) 

Liiton kalenterin kaikkien lajien ja sarjojen SM/loppukilpailussa/kulta- ja hopeafinaalissa/kauden 
viimeisessä kilpailussa luistelujärjestys on valinta/lohkokilpailujen pistejärjestyksen käänteinen 
järjestys, mutta luistelujärjestys arvotaan ryhmittäin. 
 

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma tai kuvio/rytmi- ja vapaatanssi, tarkoi-
tetaan luistelujärjestystä ensimmäisessä luisteltavassa ohjelmassa. Vapaaohjelman luistelu-
järjestys tulosten käänteisessä järjestyksessä kuten tähänkin asti. 
 
Kaudella 2020-2021 kyseeseen tulevat kilpailusarjat 

 yksin- ja 
pariluistelu 

jäätanssi 
muodostelma-

luistelu 

SM-seniorit x x x 

SM- juniorit x x x 

SM-noviisit x x x 

Seniorit x - x 

Juniorit x - x 

Noviisit - *) x x 

Debytantit x x - 

Minorit - - x 

Masters - - x 

Aikuiset - - x 

*) yksinluistelun noviisien valtakunnallisten finaalien osalta alueet päättävät kuinka menetellään, 
koska kf/hf eivät ole STLL:n kilpailukalenterin tapahtumia. 

 
Mikäli yksin/pariluistelun ja jäätanssin SM-junioreiden ja -senioreiden edellisen vuoden mitalistit, 
pysyessään ko. sarjassa, eivät ole osallistuneet valintakilpailuihin, heidät arvotaan viimeisenä 
luistelevaan ryhmään. 
 

Esimerkki 10 kilpailijaa 
1) Pistejärjestys 1-10   2) Käänteinen järjestys, ryhmät 5+5 3) "Arvottu" luistelujärjestys 

1. Kilpailija 1 ABC 86,54  1. Kilpailija 7 CAB 75,18  1. Kilpailija 6 DEC 

2. Kilpailija 2 BCD 86,06  2. Kilpailija 6 DEC 76,52  2. Kilpailija 9 ECD 

3. Kilpailija 5 CDB 85,29  3. Kilpailija 9 ECD 77,96  3. Kilpailija 10 ABC 

4. Kilpailija 4 BCA 84,38  4. Kilpailija 3 CDE 80,23  4. Kilpailija 7 CAB 

5. Kilpailija 8 DBC 83,99  5. Kilpailija 10 ABC 82,49  5. Kilpailija 3 CDE 

6. Kilpailija 10 ABC 82,49  6. Kilpailija 8 DBC 83,99  6. Kilpailija 4 BCA 

7. Kilpailija 3 CDE 80,23  7. Kilpailija 4 BCA 84,38  7. Kilpailija 1 ABC 

8. Kilpailija 9 ECD 77,96  8. Kilpailija 5 CDB 85,29  8. Kilpailija 2 BCD 

9. Kilpailija 6 DEC 76,52  9. Kilpailija 2 BCD 86,06  9. Kilpailija 8 DBC 

10. Kilpailija 7 CAB 75,18  10. Kilpailija 1 ABC 86,54  10. Kilpailija 5 CDB 
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1.2. Arvioijat (muutos) 

Arvioijien yläikäraja kaudesta 2020-2021 lähtien on 70 vuotta kaikessa kotimaan kilpailu- ja 
testitoiminnassa. 
o ISU on julkaissut kevään 2020 aikana tiedoksiantoja (Communications: 2313/Jäätanssi, 2317/Muo-

dostelmaluistelu ja 2328/Yksin- ja pariluistelu), joissa on eri lajien ohjelmasisällöt, arviointikriteerit 
sekä -ohjeet ja noviisisarjojen arvioijien ikärajat, myös kansallisten arvioijien osalta.  
ISU:n säännöissä 412-416 yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin osalta ja muodostelmaluistelun 
säännöissä 902-906 on määritelty yläikärajaksi kaikissa tehtävissä 70 vuotta. 

o Kaudesta 2014-2015 lähtien kotimaan kilpailuissa on saanut toimia tuomarina ja/tai ylituoma-
rina kutsu-, alue-, seura- ja InterClub-kilpailuissa kunnes täyttää 75 vuotta. Taitoluisteluliitto on 
vuonna 2019 liittokokouksen hyväksymisen jälkeen ottanut käyttöön eettisen säännöstön ja 
kurinpitosäännöt ja ajanmukaistetut toimintasäännöt. Nämä velvoittavat kaikkia toimimaan 
sääntöjen mukaisesti eikä ole perusteltua toimia myöskään ISU:n ikärajasäännön vastaisesti, 
sillä STLL:n on omien sääntöjensä mukaisesti noudatettava kansainvälisen liiton sääntöjä. 

o Helmikuussa 2020 yl arvioijia tiedotettiin sähköpostitse ja seuroja (helmikuun Sähkäri), että YL 
uusien perustestien arvioijina saavat toimia ne henkilöt, jotka saavat toimia liiton alaisten 
kilpailujen arvioijina. 

 
2. Muodostelmaluistelu  

2.1. Minorit  

• kaikissa liiton kilpailukalenterin kilpailuissa on ISU-arviointi kaudesta 2020-2021 lähtien 
- tiedoksi, muutos tehty kilpailukalenterin 2020-2021 muutoksen yhteydessä 

• kolmanteen (3.) kilpailuun ISU-arvioinnin pisterankingin mukaan 
- tarkennus, edellisen kohdan muutoksen takia 
- joukkueilla on mahdollisuus osallistua kahteen kilpailuun ja niistä korkeimmalla 

pistemäärällä 24 joukkuetta etenee kolmanteen kisaan 
 

2.2. Tulokkaat (tarkennus/tiedoksi) 

• ensimmäisessä liiton kalenteriin merkityssä kilpailussa on elementtitapahtuma, kuten on ollut 
jo 2 kautta (2018-2019 ja 2019-2020) eli tämä tapahtuma on tulokkailla ennallaan 

• tulokkaiden kilpailu ohjelmalla on siirretty omaksi tapahtumaksi maaliskuun alkupuolelle 
- tähän kilpailutapahtumaan voivat osallistua myös aikuiset ja noviisit. Esimerkiksi ne 

aikuisten joukkueet, jotka eivät saavuttaneet paikkaa 3. kilpailuun sekä halukkaat 
noviisijoukkueet 
 

2.3. Kansalliset sarjat – harjoitukset ISU-arvioinnin sarjoissa (suositus) 

• Muodostelmaluistelun liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa ISU-arvioinnin kansallisille 
sarjoille suositellaan 5 minuutin harjoitusta  
- nopeuttamaan kilpailussa teknisten arviointityötä, epäselvyydet suunniteltu ohjelma -

lomakkeissa on etukäteen havaittu  
 

2.4. SM-juniorit ja -noviisit (tiedoksi) 
ISU linjasi koronaviruksen takia ikärajoihin ”venymistä” joukkueen pitäessä saman ohjelman kuin 
kaudella 2019-2020, niin joukkueessa jatkavat luistelijat saavat ylittää ikärajan 2020-2021. Mutta 
joukkuetta täydentämään tulevien uusien luistelijoiden on oltava ikärajojen mukaiset. 
 
Suomessa pidetään normaalit ikärajat voimassa kaudella 2020-2021 sekä SM-junioreissa ja SM-
noviiseissa, vaikka joukkueella olisikin sama ohjelma kuin kaudella 2019-2020. 

  

https://www.stll.fi/view-in-browser/?id=214&token=287b8f61ed0d56ec76906e9aa1793690
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3. Yksinluistelu 

3.1. Pojat - SM-noviisit ja debytantit valinta/lohkokilpailut (selvennys & tarkennus) 

• SM-noviisi- ja debytanttipojat saavat osallistua: 
- kahteen oman sarjan lohkokilpailuun sekä SM-junioreiden ja -senioreiden  

2. valintakilpailuun, joka on SM-noviisi/debytanttipoikien lohkokilpailu 
- saadakseen osallistua SM-noviisien ja debytanttien tammikuun (”60+60”) 

valintakilpailuun, on pitänyt osallistua vähintään yhteen syksyn lohkokilpailuun 
yhteenveto: 

▪ pojilla on 3 lohkokilpailua + valintakilpailu tammikuussa:  4 kisaa -> SM/KF 
▪ tytöillä on 2 lohkokilpailua + valintakilpailu tammikuussa:  3 kisaa -> SM/KF/HF 

 

3.2. Testit 
2.2.1.  Perustestit 2020-2021 (muistutus) 

Kaudella 2020-2021 Perustestien ei tarvitse olla suoritettuna missään kilpailusarjassa 
kilpaillakseen. Uusien perustestien käyttöönottoa siirrettiin kaudella eli 2021-2022 lähtien. 
 

2.2.2.  Elementtitestit (muutos) 
Elementtitesti 2 (ET2) saa kaudesta 2020-2021 lähtien suorittaa STLL:n kilpailukalenterin 
kilpailuissa, myös noviisisarjassa, lohko-, valinta- ja IC-kilpailuissa sekä SM- ja 
loppukilpailuissa. Ei voi suorittaa missään A-silmujen kilpailuissa. 

 
3.3. SM-noviisit (muutos) 

SM-noviisien ½-välin jälkeen hypyistä saatavasta kertoimesta 1,1 luovutaan sekä lyhyt- että 
vapaaohjelmassa, koska siellä ei ole ollut juurikaan merkitystä tuloksissa ja käytäntö on ISU:n 
vaatimusten kanssa samassa linjassa. 
 
Suomessa pidetään edelleen voimassa: luistelija voi saada elementeistä korkeimman 
vaikeustason, kaikista 5 ohjelman esittämisen osa-alueesta annetaan pisteet ja luistelija saa 
myös 2A- ja 3H-bonukset. ISU ottaa Advanced Novice sarjassa käyttöön kaudesta 2020-2021 
lähtien hypyistä saatavat bonukset. 
 

4. Kilpailujen järjestämiseen ja sen kulkuun liittyviä asioita 

• Suunniteltu ohjelma -lomake on täytettävä kaikissa lajeissa ja sarjoissa aina: 
o oikein ja noudattaen annettuja ohjeita 
o tarkistettava sisältö ennen jokaista kilpailua ja tarvittaessa korjattava 
o palautettava viimeistään järjestäjän ilmoittamaan päivämäärään mennessä 

- ohjelmien syöttämisessä menee aikaa, vaikka tallentaja olisi kuinka näppärä 
- arvioijien lomakkeet *) ja median paperit voidaan tehdä vasta kun sarjan viimeinenkin 

lomake on saatu syötettyä 
*) = sarjaan nimetylle tuomarille, tekniselle, dataoperaattorille ja videoeditoijalle jokaiselle 

oma nippu jokaisesta luistelijasta/parista/joukkueesta 
 

• Valmentaja tai vanhempi pukukopissa 
o yksinluistelu- ja jäätanssikilpailuissa valmentajien oleskelua luistelijoiden pukukopissa on 

vältettävä 
- valmentajat voivat kuitenkin tarvittaessa käydä pukukopissa esimerkiksi hakemassa 

vuoroon menevän luistelijan 
- luistelijoiden pukukoppi ei ole valmentajien taukotila 

o vanhemmilla ei ole asiaa pukukoppiin, ellei häntä ole nimetty muodostelmaluistelussa 
joukkueen huoltajaksi 
- etenkin pienten luistelijoiden kohdalla sovittava etukäteen toimintatavat, kuten luistinten 

ja hiusten laitto sekä pukeutuminen suoritukseen ja sen jälkeen 
 

• Turvallisuuden takaamiseksi luistelijoiden ja joukkueiden ns. kannatuslakanoiden tai kankaiden 
on oltava palosuojattuja ja suojauksesta on oltava tuotteessa palosuojauksen tekijän sertifikaatti. 
o jäähallin tai heidän valtuuttamansa henkilöt tarkistavat tuotteiden turvallisuuden 


