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TERVEHDYS 

 
Tervehdys! 
  
Suomen jääkiekkoliiton erotuomarivaliokunnan esityksestä ja liiton hallituksen päätöksellä saimme 
tehtäväksemme modifioida IIHF:n kansainvälistä sääntökirjaa suomalaista jääkiekkoa parhain mahdollisin 
tavoin tukemaan ja sitä toteuttamaan. Ohjenuorana toteutuksessa pidimme sitä, että pyritään seuraamaan 
mahdollisimman paljon kansainvälistä sääntökirjaa. Poikkeamia Suomen jääkiekkoliiton modifioidusta 
kirjasta löytyy turvallisuuteen, käytökseen ja tekniikkaan liittyvissä kohdissa. Turvallisuudessa ja 
käytöksessä on menty ”vanhaa kirjaa” mukana pitäen ja esimerkiksi päähän kohdistuneissa taklauksissa, 
selästä taklauksissa ja laitataklauksissa tullaan säilyttämään pienen rangaistuksen lisäksi myös 
automaattinen käytösrangaistus mukana rangaistusvaihtoehdoissa. Myös tekojen kuvauksia on muutettu ja 
yhteenvetona niistä on, että vastuu säilyy pitkälle tekijällä. Tekniikan osalta löytyy myös asioita, joihin 
emme valitettavasti pysty kansainvälisen kirjan kyytiin mukaan lähtemään. Puuttuvat siniviivakamerat ja 
yksi kuvakulma tapahtumiin yleisesti estävät riittävän tarkan osumatarkkuuden saamisen oikeaan 
lopputulokseen, joka estää haastoihin liittyviin sääntöihin mukaan lähtemisen. Tätä puutetta korvaamaan 
on tuomareille annettu mahdollisimman suuret mahdollisuudet tarkistaa tekemiään tuomioita videoilta 
esimerkiksi maalivahdin häirinnöissä ja jatkossa myös isot rangaistukset pystytään varmistamaan videoilta 
niissä sarjoissa, joissa kuva tuomareille on saatavilla. 
  
Modifioinnin lisäksi tähän kirjaan on tuotu kaikki jäällä tarvittava myös Mestiksen ja U20-SM poikkeus-, 
kilpailu-, juniori-, toimitsijoita koskevista säännöistä ja myös harrastekiekkosäännöistä. Jatkossa kaikkien 
jäällä toimivien pitäisi pärjätä tämä yksi kirja osaamalla. 
  
Tämä sääntökirja tulee käyttöön kaikkiin Suomen jääkiekkoliiton järjestämiin sarjoihin. 
  
Kiitos tämän projektin työryhmätoimintaan osallistuneille ja hyvää alkavaa kautta 2022-2023 kaikille lajin 
toimijoille! 
 
SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO 
 
Harri Ahola   Jarkko Mänttäri 
Erotuomaripäällikkö  Kilpasarjapäällikkö 
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YLEISTÄ 
 
TEKIJÄNOIKEUDET 
 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun minkä tahansa osan, joka on toistettu, lähetetty missä tahansa 
muodossa tai millä tahansa tavalla – elektronisesti, mekaanisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten – 
tai tallentamalla hakujärjestelmään, käyttö ilman Kansainvälisen jääkiekkoliiton etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain rikkomista. Tämän julkaisun skannaus, lataaminen ja jakelu internetin 
tai muun keinon välityksellä on laitonta. 
 
 
VIRALLINEN KIELI 
 
Kansainvälinen jääkiekkoliitto julkaisee sääntökirjan englanniksi. Yksittäiset kansalliset jäsenliitot 
organisoivat yleensä sääntökirjan kääntämisen eri kielille. Jos sanamuodoissa on eroavaisuuksia, niin 
englanninkielinen versio syrjäyttää kansallisen sääntökirjan niiltä osin, joissa sääntökohta ja kuvaus on 
yhteneväinen IIHF sääntökirjan kanssa.  
 
 
MUUT KIELET 
 
Kansallisen jäsenliiton, joka tuottavat käännetyn version Kansainvälisen jääkiekkoliiton sääntökirjasta tätä 
formaattia käyttäen, pyydetään lähettämään kopio Kansainväliselle jääkiekkoliitolle, jotta käännös voidaan 
julkaista Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivustolle muiden käytettäväksi (käännöksen kanteen selkeä 
merkintä, että kyseessä on kansallisen liiton virallinen käännös). 
 
 
SÄÄNTÖKIRJAN LUKEMINEN 
 

→ Sääntökirjan sisäiset linkit 
← Viittaukset sääntökirjan ulkopuolisiin dokumentteihin 
 
 
KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOMIOITA? 
 
Onko sinulla kysyttävää, ehdotuksia tai huomautuksia tästä sääntökirjasta - ota yhteyttä Suomen 
jääkiekkoliittoon sähköpostitse osoitteella: harri.ahola@finhockey.fi 
 
  



JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

ARVOMME 
 
 
SOLIDAARISUUS 
 
Säännöt ovat perusta pelin ymmärtämiselle ja keskeinen työkalu pelaajalle, valmentajalle tai liitolle 
selittämään ja kehittämään taitoja. Sääntökirja voidaan ymmärtää yhteiseksi kieleksi, jota voimme käyttää 
kommunikoidaksemme yhtenäisellä tavalla tehden urheilusta mahdollisimman tasapuolista. 
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REHELLISYYS 
 
Jääkiekko on joukkuepeli. Ei ole merkitystä, kuinka erinomainen yksittäinen pelaaja on, hänen 
joukkuetoverinsa ovat välttämättömiä joukkueen menestykselle. Tämä myös tekee jääkiekosta niin 
erityisen. Vaadittujen fyysisten taitojen lisäksi se opettaa sellaisia arvoja, kuten epäitsekkyyttä, 
joukkuepeliä, luonnetta, sydäntä, omistautumista, johtajuutta ja kunnioitusta. 
 
Jääkiekon sääntöjen lähtökohtana on kunnioitus itse urheilua kohtaan. Tämä tarkoittaa kaikkien dopingia ja 
sopupelejä koskevien sääntöjen noudattamista. Tämä tarkoittaa valmentajien ja tuomariston 
kunnioittamista sekä pelaamista käytännesääntöjen puitteissa. 
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TAIDOT 
 
Jääkiekko on nopein ja jännittävin kaikista joukkuelajeista, koska se on yhdistelmä kahdesta lajista – 
luistelusta ja jääkiekosta. Luistelu on monimutkainen taito, mutta myös erittäin nautinnollinen, kun taas 
jääkiekon pelaamiseen tarvittavien taitojen hallitseminen edellyttää omistautumista ja harjoittelua. 
 
Luistelu edellyttää voimaa, tasapainoa ja kestävyyttä. Kun pelaaja hallitsee kyvyn luistella taaksepäin ja 
eteenpäin, kääntyä ja pysähtyä nopeasti, kiertää pelaajan tai välttää taklauksen, pelin nautinto todella 
kasvaa. 
 
Jääkiekko koostuu kolmesta perustaidosta – mailankäsitteleminen, syöttäminen ja laukaiseminen. 
Mailankäsittely vaatii erinomaista silmä-käsikoordinaatiota, kykyä hallita kiekkoa ja harhauttaa vastustajaa 
oikea-aikaisesti. Syöttäminen edellyttää pelinäkemystä, ajoitusta ja pelikäsitystä. Ja laukaisu edellyttää 
harjoittelua, voimaa ja tekniikkaa. 
 
Se, mikä tekee jääkiekosta niin erikoista, ja haastavaa on, että pelaajan on opittava yhdistämään nämä 
kolme keskeistä jääkiekkotaitoa täysin erilaisen luistelutaidon kanssa. Kyseessä on kaksi urheilulajia, ei vain 
yksi, mutta ne yhdistettäessä muodostuu uskomattoman nautinnollinen kokemus. 
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INTOHIMO 
 
Intohimo jääkiekkoa kohtaan ilmenee kaikkialla pelaajista valmentajiin, vanhemmista tuomaristoon, 
faneihin ja vapaaehtoisiin. Jääkiekkoa ei voi olla olemassa ilman tätä intohimoa. Se on kipinä, joka voi syttyä 
sillä hetkellä, kun otat mailan ja menet jäälle ensimmäistä kertaa. Aina kun se tapahtuu, olitpa sitten lapsi 
tai aikuinen, se pysyy kanssasi koko loppuelämän. 
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KURINALAISUUS & KUNNIOITUS 
 
Kaikki haluavat voittaa, mutta voittaminen hinnalla millä hyvänsä voi osoittaa kunnioituksen puutetta peliä 
kohtaan. Kunnioitus ei mitenkään liity kiekkoon tai vastustajan maaliin. Kyse on ihmisyydestä. Kyse on siitä, 
että jokainen voi pelata turvallisessa ja nautinnollisessa ympäristössä taitotasostaan, koostaan, 
muodostaan, rodustaan, sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai vakaumuksestaan 
riippumatta. 
 
Kyse on kannustaa kaikkia eri ihonvärin ja uskonnon omaavia ja eri maista ja taustoista olevia ihmisiä. Kyse 
on osallistamisesta, ei ulkopuolelle jättämisestä ja kannustamisesta, ei vähättelemisestä. Jääkiekko on 
yhteistyön ja mahdollisuuksien ylistämistä sekä yhteisen haasteen kohtaamista. Kaikkien peliin osallistuvien 
velvollisuutena on pitää peli turvallisena ja reiluna! 
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PELIN PERIAATTEET 
 
Mitään kunnollista ottelua ei voi pelata ilman tuomaristoa (päätuomarit ja linjatuomarit) ja heidän pitää 
johtaa peliä kaikilla pelitasoilla arvostaen kaikkia osallistuvia pelaajia, valmentajia, vanhempia ja liittoja. 
 
Rakkaus jääkiekkoa kohtaan ja halu pelata jääkiekkoa alkaa ottelua ohjaavan tuomariston 
kunnioittamisesta. He ovat käyttäneet vuosia taitojensa kehittämiseen, joihin kuuluu pelaajatasoisen 
luistelutaidon omaaminen. Samoin heidän on täytynyt hioa omia erityistaitojaan – taitoa tehdä nopeita 
liikkeitä pysyäkseen poissa pelin tieltä, kykyä ymmärtää ja lukea peliä samalla, kun he liikkuvat suurella 
nopeudella eri suuntiin, kykyä soveltaa ja tulkita sääntökirjaa oikein paineen alaisena ja hetkessä. 
 
Ja vaikka päävastuu pelin kunnioittamisesta on pelaajilla, pelin turvallisuuden ja menestyksen kannalta on 
elintärkeää, että siihen osallistuvat valmentajat, vanhemmat, liitot, järjestöt ja liigat, joiden valvonnassa 
peliä pelataan. 
 
Lopulta, ottelun voittajaa ja häviäjää määritettäessä, ratkaiseva tekijä on ottelun lopputulos. Mutta reilun 
pelin henki on vieläkin tärkeämpi, koska se mahdollistaa pelin menestymisen ja kasvamisen sekä 
kehittymisen niin maissa, joissa jääkiekko on juurtunut osaksi kulttuuria sekä maissa, joissa se on juuria 
kasvattava, nouseva urheilulaji. 
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PELIN HYVÄKSI 
 
Pelin rakastaminen tarkoittaa sen arvostamista ja sen arvostaminen on sen kunnioittamista. Jääkiekko on 
nopeuden ja taitojen ympärille rakennettu peli. Nämä ovat elementtejä, jotka vetoavat ihmisiin ympäri 
maailmaa, mutta jotka luontaisesti muodostavat vaaran, ellei jääkiekkoa pelata oikein. 
 
Pelin menestys riippuu siitä, että sitä pelataan oikeudenmukaisesti kaikilla tasoilla. Tämä tarkoittaa 
pelisääntöjen noudattamista, valmentajien kuuntelemista, ja pää- ja linjatuomareiden toiminnan 
kunnioittamista – pelin hyväksi! 
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ESIPUHE 
 
SUKUPUOLTEN OSALLISTUMINEN 

SJL kilpailusäännöt määrittelevät osallistumisen eri sarjojen osallistumisoikeudet. 
 
 
PELAAJAN KELPOISUUS / IKÄ 

SJL kilpailusäännöt määrittävät pelikelpoisuuden ja ikärajat eri sarjoissa. 
 
 
ASIAANKUULUVA ELIN JA KURINPITO 

”Asiaankuuluvalla elimellä” viitataan nimenomaan SJL kurinpitoelimeen, jolla on toimivalta soveltaa näitä 
pelisääntöjä käsiteltävään asiaan, kuten SJL Säädöksissä ja säännöissä, SJL:n Kurinpitosäännöstössä ja 
muissa asiaankuuluvissa säännöissä ja määräyksissä. 

Asiaankuuluva elin käy läpi kaikki tilanteet, joissa on tuomittu pelirangaistus tai ottelurangaistus. Lisäksi 
asiaankuuluvalla elimellä on toimivalta tarkistaa kaikki tilanteet, joissa pelaajien, valmentajien ja ei-
pelaavan joukkueen toimihenkilöstön teot voivat olla näiden pelisääntöjen vastaisia. 

← Lisätietoja: SJL kilpailusäännöt 
 
 
ANTIDOPING 

IIHF:n jäsenyys sisältää Maailman antidopingsäännöstön hyväksymisen ja edellyttää, että kansallisen 
jäsenliiton käytännöt, säännöt ja ohjelmat ovat yhtenevät IIHF:n dopingvalvonnan määräysten (IIHF Doping 
Control Regulations), IIHF:n kurinpitosäännöstön (IIHF Disciplinary Code) ja Maailman 
antidopingsäännöstön (the World Anti-Doping Code) kanssa. 

← Lisätietoja: SJL kilpailusäännöt 
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OSA 1 – PELIALUE 
 
SÄÄNTÖ 1 KAUKALO 

1.1. KAUKALO 

IIHF:n toimivallan alaisuudessa pelattavat ottelut pelataan ”kaukaloksi” kutsutulla jäällä ja sen on 
noudatettava IIHF: n ja näiden sääntöjen edeltämiä mittoja ja määritelmiä. 

Mitään muita kuin näissä säännöissä määriteltyjä jäämerkintöjä ei sallita, ellei merkintään ole saatu IIHF:ltä 
nimenomaista kirjallista lupaa. Jäässä olevat logot eivät saa häiritä mitään pelaamista varten tarkoitettuja 
virallisia jäämerkintöjä. 

Erätauolla jään pinta jäädytetään, ellei yhteisesti ole toisin sovittu. 

 
1.2. MITAT 

Kaukalon virallinen koko on 60 metriä (197 jalkaa) pitkä ja 25 – 30 metriä (82 jalkaa – 98 jalkaa, 5 tuumaa) 
leveä. Kaukalon nurkkien kaaren pitää olla säteeltään 7,0 – 8,5 metriä (23 – 28 jalkaa). IIHF:n kisoissa kaikki 
muutokset näihin mittoihin edellyttävät IIHF:n hyväksyntää. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
1.3. LAIDAT JA SUOJALASI 

Kaukaloa ympäröi ”laidaksi” kutsuttu seinämä. Laidan ihanteellinen korkeus jään pinnasta on 1,07 metriä 
(42 tuumaa). Näissä säännöissä säädettyjä virallisia merkintöjä lukuun ottamatta koko pelialueen ja laitojen 
on oltava väriltään valkoisia lukuun ottamatta lautojen alaosassa olevaa potkulevyä, jonka on oltava 
vaaleankeltainen. 

Mahdolliset poikkeamat mihin tahansa edellä mainituista mitoista edellyttävät IIHF:n virallista lupaa. Laita 
on rakennettava siten, että sen jäänpuoleinen pinta on sileä eikä siinä ole esteitä tai esineitä, jotka 
vahingoittaisivat pelaajia. Laitaan tulee kiinnittää ylös suuntautuva hyväksytty ”suojalasirakenne”. 

Kaukalon päädyssä suojalasin korkeuden on oltava vähintään 2,4 metriä (8 jalkaa) laidan yläpuolella ja sen 
on jatkuttava maaliviivan tasalta vähintään 4,0 metriä (13 jalkaa) siniviivaa kohden. Muualla suojalasin 
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korkeuden on oltava 1,8 metriä (6 jalkaa) paitsi pelaajapenkkien kohdalla. Suojalasi vaaditaan 
rangaistusaitioiden kohdalla. 

Suojalasi ja sen kiinnikkeet täytyy kunnolla pehmustaa tai suojata ja asentaa laitoihin kaukalon ulkopuolelle, 
sekä suojaverkko, kuten kuvattu:  

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

← Lisätietoja: IIHF Kenttäohjeet (IIHF Rink Guide). 

 
 
1.4. SUOJAVERKKO 

Hallin päädyissä tulee roikkua suojaverkko, jonka korkeus, tyyppi ja kiinnitystapa tulee olla IIHF:n 
hyväksymä. 

Kummankin maalin takana suojaverkko tulee ripustaa päätyalueen suojalasin yläpuolelle ja sen täytyy 
jatkua kaukalon nurkkien yli ainakin maaliviivan tasalle. 

Suojaverkko tulee asentaa siten, että se suojaa ylimpien tuolirivien katsojia. Täten suojaverkon korkeus 
riippuu hallin korkeudesta ja katsomon ylimpien tuolirivien asettelusta. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

← Lisätietoja: IIHF Kenttäohjeet (IIHF Rink Guide). 
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1.5. VIIVAT 

Maaliviivat: 
Kummassakin kaukalopäädyssä 4,0 metrin (13 jalkaa) etäisyydelle päädyn suorasta osasta piirretään 5 cm (2 
tuumaa) leveä punainen viiva jään poikki ja viivaa jatketaan pystysuoraan laitaa pitkin laidan ylös asti. Tätä 
viivaa kutsutaan maalivaksi. Maalitolpat tulee kiinnittää siten, että maali pysyy paikoillaan pelin käydessä. 

Maalialue: 
Kummankin maalin eteen merkitään punaisella 5 cm (2 tuumaa) leveällä viivalla maalialueeksi kutsuttava 
alue. 

Siniviivat: 
Maalien välinen jääalue jaetaan kolmeen (3) alueeseen 30 cm (12 tuumaa) leveillä sinisillä viivoilla ja 
siniviivaksi kutsutut viivat kulkevat koko kaukalon poikki, ovat maaliviivojen suuntaisia ja jatkuvat 
pystysuoraan laitaa pitkin laidan ylös asti. Silloin kun laitamainokset ovat sallittuja, niin viivat täytyy merkitä 
vähintään potkulistaan. 

Keskiviiva: 
Toinen 30 cm (12 tuumaa) leveä väriltään punainen viiva piirretään koko kaukalon keskialueen poikki. 
Keskiviivaksi kutsuttu viiva on maaliviivojen suuntainen ja jatkuu pystysuoraan laitaa pitkin laidan ylös asti. 
Silloin kun laitamainokset ovat sallittuja, niin viivat täytyy merkitä vähintään potkulistaan. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
1.6. JÄÄALUEEN JAKO 

Puolustusalue: 
Sitä jääaluetta, jossa joukkueen puolustama maali sijaitsee, kutsutaan joukkueen ”puolustusalueeksi”. 

Puolueeton alue: 
Keskelle jäävää alueetta kutsutaan ”keskialueeksi”. 

Hyökkäysalue: 
Sitä jääaluetta, joka on kauimpana joukkueen puolustamasta maalista, kutsutaan ”hyökkäysalueeksi”. 
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1.7. MAALIALUE / TUOMARIALUE 

Maalialue (merkinnät jäässä): 
Maalialue merkitään 5 cm (2 tuumaa) leveällä punaisella viivalla – kts. Sääntö 1.5 Viivat. Nämä viivat ovat 
kohtisuorassa maaliviivaa kohtaan. Punainen kaari, jonka säde on 1,83 metriä (6 jalkaa) ja leveys 5 cm (2 
tuumaa), yhdistää viivojen päät maalialueeksi. 

Kaaren leikkauskohtaan piirretään pystyviivojen kohdalle lyhyet kohtisuoraan maalialueelle päin ulottuvat 
viivat. Maalialueen rajojen ja maaliviivan välinen alue maalataan vaalean siniseksi. Maalin sisälle, 
maaliviivasta maalin takaosaan, jäävä alue maalataan kiiltävän valkoiseksi. 

Maalialue / tila: 
Maalialue käsitetään kolmiulotteisena tilana, jonka rajaavat jäässä olevat maalialueen merkinnät ja se 
ulottuu kohtisuoraan jäästä ylös maalin yläriman ylätasoon. 

Maalialue sisältää kaiken tilan, jota rajaavat maalialueen viivat sekä ulottuu ylöspäin 1,22 metriä (4 jalkaa) 
maalin yläriman ylälaitaan asti. 

Tuomarialue: 

Toimitsija-aition eteen jää pintaan merkitään tuomarialueeksi kutsuttu puoliympyrä. Tämä 3,0 m (10 jalkaa) 
säteeltään oleva alue rajataan 5 cm (2 tuumaa) leveällä punaisella viivalla. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
1.8. MAALIVAHDIN RAJATTU ALUE 

Kummankin maalin takana on jäähän merkitty puolisuunnikkaan muotoinen alue, jota kutsutaan 
”maalivahdin rajatuksi alueeksi”. Kaksi 5 cm (2 tuumaa) leveät punaiset viivat rajaavat maalin takana olevan 
maaliviivan ja päätylaidan välisen alueen. Tämän alueen ulkomitta maaliviivalla on 6,80 metriä ja laidan 
kohdalla 8,60 metriä, ja viivat jatkuvat pystysuoraan potkulevyä pitkin. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
1.9. ALOITUSYMPYRÄT JA -PISTEET 

Keskipiste ja keskiympyrä: 
Tarkalleen kaukalon keskipisteeseen merkitään piste, jonka halkaisija on 30 cm (12 tuumaa). Tätä pistettä 
kutsutaan kaukalon keskipisteeksi. Tämä piste toimii keskipisteenä keskiympyrälle, jonka säde on 4,5 metriä 
(15 jalkaa) ja joka merkitään 5 cm (2 tuumaa) leveällä sinisellä viivalla. 

Puolueettoman alueen aloituspisteet: 
Kaksi (2) punaista halkaisijaltaan 60 cm (24 tuumaa) olevaa pistettä merkitään puolueettomalle alueelle 
1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydelle kummastakin siniviivasta. Näitä neljää (4) pisteettä kutsutaan 
puolueettoman alueen aloituspisteiksi. 

Aloituspisteen sisälle maalataan kaksi yhdensuuntaista viivaa 8 cm (3 tuumaa) pisteen ylä- ja alalaidasta. 
Näiden viivojen välinen alue maalataan punaiseksi ja loppuosa valkoiseksi. Pisteiden etäisyys toisistaan on 
14,0 metriä (44 jalkaa) ja ne ovat yhtä kaukana viereisestä laidasta. 

Päätyalueen aloituspisteet ja -ympyrät (hyökkäys- ja puolustusalue): 
Jäähän kaukalon molemmille päätyalueille ja kummallekin puolelle maaleja merkitään punaiset 
aloituspisteet. Niiden halkaisija on 60 cm (24 tuumaa). Näitä neljää (4) pistettä kutsutaan päätyalueen 
aloituspisteiksi. 

Aloituspisteen sisälle maalataan kaksi yhdensuuntaista viivaa 8 cm (3 tuumaa) pisteen ylä- ja alalaidasta. 
Näiden viivojen välinen alue maalataan punaiseksi ja loppuosa valkoiseksi. 

Kunkin aloituspisteen ympärille merkitään 5 cm (2 tuumaa) leveällä punaisella viivalla ympyrä, jonka säde 
viivan ulkoreunaan on 4,50 metriä (15 jalkaa). Aloitusympyrän kummallekin ulkoreunalle maalataan kaksi 
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maaliviivan suuntaista 5 cm (2 tuumaa) leveää, 60 cm (2 jalkaa) punaista viivaa 1,70 cm (5 jalkaa, 7 tuumaa) 
etäisyydelle toisistaan. 

30 cm (1 jalka) etäisyydelle aloituspisteen ulkoreunasta maalataan kaksi laidan suuntaista 5 cm (2 tuumaa) 
leveää viivaa, jotka ovat 1,20 metriä (4 jalkaa) pitkiä ja 45 cm (1 jalka, 10 tuumaa) etäisyydellä toisistaan. 
Päätylaidan suuntaiset 5 cm (2 tuumaa) leveät ja 90 cm (3 jalkaa) pitkät viivat maalataan aloituspistettä 
lähinnä olevasta päästä. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 

 
 
1.10. JÄÄN PUHDISTUS 

Jos mahdollista, niin normaalin erätauoilla suoritettavan jään kunnostuksen lisäksi suoritetaan ylimääräistä 
lumen poistamista. 

←Lisätietoja: IIHF:n kilpailusäännöt (IIHF Sport Regulations). 

 

 
SÄÄNTÖ 2 MAALITOLPAT JA MAALIVERKOT 

2.1. MAALITOLPAT 

Kaukalossa on oltava kaksi (2) jääkiekkomaalia, yksi kaukalon kummassakin päässä. Jääkiekkomaali koostuu 
maalikehikosta ja verkosta. Jääkiekkomaalin avoimen puolen täytyy olla kaukalon keskustaa kohden. 

Kumpikin jääkiekkomaali sijoitetaan omaan päätyynsä keskelle maaliviivaa ja kiinnitetään siten, että maali 
pysyy paikallaan pelin käydessä. 

Maalikehikko kiinnitetään paikalleen jäähän tai laattaan asennetuilla joustotapeilla, jotka mahdollistavat 
maalikehikon siirtymisen paikaltaan riittävän suuren kontaktin osuessa maalikehikkoon. Joustavien maalin 
kiinnitystappien käyttö on pakollista (Kaikissa sarjoissa, siirtymäaika kaudella 2022-2023)  

Jäässä joustotappien reikien täytyy sijaita tarkasti maaliviivalla. Maalitolppien pitää olla hyväksyttyä mallia 
ja materiaalia, ja niiden korkeus on 1,22 metriä (48 tuumaa) jään pinnasta mitattuna ja niiden etäisyys 
toisistaan on 1,83 metriä (72 tuumaa) pylväiden sisäpuolelta mitattuna. Samaa materiaalia kuin 
maalitolppa oleva ylärima yhdistää maalitolpan yläosan toisen maalitolpan yläosaan. Maalitolpat ja ylärima 
maalataan punaiseksi ja kaikki muut maalikehikon ulkopuoliset osat maaltaan valkoiseksi. 
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2.2. MAALIVERKKO 

Kumpaakin maalikehikkoon kiinnitetään hyväksyttyä mallia oleva valkoinen nailonverkko, joka asettuu 
siten, että se estää kiekon pysähtymisen verkon ulkopuolelle, mutta silti vangitsee kiekon maalin sisälle. 

Maalikehikon pohjalevyn ympärille on punottava tukevaa valkoista nailonkangasta tai tukevaa valkoista 
kangasta oleva suojus siten, että se suojaa maaliverkkoa leikkautumasta tai rikkoutumasta. 

Suojapehmuste täytyy kiinnittää siten, etteivät se estä kiekon menemistä kokonaan maaliviivan ylitse. 

Suojapehmuste täytyy kiinnittää 15 cm (6 tuumaa) päähän tolpan sisäreunasta. Suojakangas ei saa nousta 
yli 2,5 cm (1 tuuma) pohjalevyn yläpuolelle. Maalikehikon takaosa peitetään nailonverkolla, jotta maalin 
tausta sulkeutuu kokonaan. 

 

 
 

 
SÄÄNTÖ 3 PENKIT 

3.1. PELAAJAPENKIT 

Kaukalon yhteydessä täytyy olla kummankin joukkueen pelaajille omat pelaajapenkit tai vaihtoaitio. 
Pelaajapenkillä saavat olla ainoastaan peliasuiset pelaajat ja enintään kahdeksan (8) henkilöä sisältäen 
valmentajan ja joukkueen toimihenkilöt. Joukkueen täytyy käyttää samaa pelaajapenkkiä koko ottelun ajan. 
Kummankin pelaajapenkin tarpeiston, käsittäen istuimet ja ovet, täytyy olla yhtäläiset kummallekin 
joukkueelle. 

Pelaajapenkkien täytyy sijaita välittömästi jään laidalla niin lähellä kaukalon keskustaa kuin mahdollista. 
Kummallakin pelaajapenkillä täytyy olla kaksi (2) ovea, jotka ovat sijainniltaan ja kooltaan yhtäläiset, ja 
niiden tulee sijaita niin mukavasti pukuhuoneiseen nähden kuin mahdollista. 

Kummankin pelaajapenkin tulee olla 10 metriä (33 jalkaa) pitkä ja 1,50 metriä (5 jalkaa) leveä, ja jos ne 
sijaitsevat katsomoalueella, niin pelaajapenkki pitää erottaa katsojista suojalasilla, jotta taataan pelaajille ja 
toimihenkilöille taataan riittävä turvallisuus. 

Pelaajapenkkien täytyy sijaita kaukalon samalla puolella, vastapäätä joukkueen rangaistusaitiota, ja jos 
mahdollista, pelaajapenkkien tulee olla riittävällä etäisyydellä toisistaan. 
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Huomautus: Kotijoukkueeksi nimetyllä joukkueella on oikeus valita pelaajapenkkinsä, jos tätä ei muutoin 
ole määritelty.  

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
3.2. RANGAISTUSAITIO 

Kaukalon yhteydessä täytyy olla aitio tai tuolit, joita kutsutaan ”rangaistusaitioksi”. 

Kummallekin joukkueelle on erilliset rangaistusaitiot ja ne sijaitsevat toimitsija-aition kummallakin puolella 
suoraan vastapäätä pelaajapenkkejä. Joukkueen täytyy käyttää samaa, pelaajapenkkiään vastapäätä olevaa 
rangaistusaitiota, koko ottelun ajan. 

Kummankin rangaistusaition tulee olla vähintään 4,0 metriä (13 jalkaa) pitkä ja 1,5 metriä (5 jalkaa) leveä, ja 
ne pitää erottaa katsojista suojalasilla, jotta taataan pelaajille taataan riittävä turvallisuus. 

Kummankin rangaistusaition tulee olla yhtäläinen kooltaan ja laadultaan ettei kumpikaan joukkue saa 
minkäänlaista etua, ja rangaistusaitiossa täytyy olla vain yksi ovi aitioon menoa ja sieltä poistumista varten. 
Rangaistusaition oven aukaisee ainoastaan rangaistusaition valvoja. Ainoastaan rangaistusaition valvojalle, 
rangaistuille pelaajille ja tuomaristolle sallitaan pääsy rangaistusaitioon. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
SÄÄNTÖ 4 MERKINANTO- JA AJANOTTOLAITTEET 

4.1. MERKINANTOLAITTEET 

Jokaisessa kaukalossa täytyy olla merkinantolaite (summeri), joka soi automaattisesti kunkin erän 
päättyessä. Jos merkinantolaite ei soi automaattisesti peliajan päättyessä, erän päättyminen määritetään 
pelikellon avulla. kts. kohta 34.3. 

 
4.2. AJANOTTOLAITTEET 

Jokaisessa kaukalossa täytyy olla jonkinlainen sähköinen pelikello, jonka avulla katsojat, pelaajat, joukkueen 
toimihenkilöt ja tuomaristo pysyvät tarkasti tietoisina pelin kaikista ajallisista vaiheista sisältäen erän jäljellä 
oleva peliajan ja kummankin joukkueen rangaistujen pelaajien jäljellä oleva rangaistusajan.  

Pelikello käynnistetään aloituksesta ja pysäytetään tuomarin vihellyksestä. Pelikelloa voi käyttää alhaalta 
ylöspäin muissa sarjoissa kuin Mestis ja U20 SM-sarja. 

Pelikello mittaa kunkin erän viimeisen minuutin jäljellä olevaa aikaa sekunnin kymmenosan (1/10) 
tarkkuudella. (mikäli pelikellon asetuksissa tämä on mahdollista) 
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OSA 2 – JOUKKUEET 
 
SÄÄNTÖ 5 JOUKKUEET 

5.1. EDUSTUSKELPOISET PELAAJAT 

Ottelu on kahden (2) joukkueen välinen kamppailu, jota pelataan tuomariston ja toimitsijoiden johdolla. 

Joukkue koostuu 21 pelaajasta. Ottelussa yksittäiselle joukkueelle sallitaan enintään 19 kenttäpelaajaa ja 
kaksi (2) maalivahtia. Näitä sääntöjä sovellettaessa viitattaessa pelaajaan tarkoitetaan sekä kenttäpelaajia 
että maalivahteja. Kaikki viittaukset maalivahtiin tarkoittavat, että kyseinen sääntökohta kohdistuu 
nimenomaan maalivahteihin. 

Pöytäkirjaan laitettavien pelaajien pelaajaluettelo sekä joukkueen toimihenkilöiden luettelo on 
vahvistettava ennen ottelua joukkueenjohtajan/vastuuhenkilön sekä ottelupöytäkirja ottelun jälkeen 
erotuomareiden ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoituksella tai muulla liiton määrittelemällä tavalla (sähköinen 
allekirjoitus/tunnistautuminen). Pelaajaluettelossa tai ottelupöytäkirjassa ei saa olla yhtään sellaista 
pelaajaa tai toimihenkilöä, joka ei ole ottelupaikalla valmiina pelaamaan/toimimaan ottelussa. Pelaajan 
tulee olla puettuna pelivarusteisiin ja oltava pelaajapenkillä. Mikäli pelaaja esim. loukkaantuu 
alkulämmittelyssä eikä pysty pelaamaan ko. ottelussa, on pelaaja poistettava pelaajaluettelosta ja 
ottelupöytäkirjasta. Ottelupöytäkirjassa/pelaajaluettelossa joukkueen ja toimihenkilöiden kokoonpanon 
vahvistavalla henkilöllä on oltava voimassa oleva SJL:n toimihenkilörekisteröinti, ja hän vahvistaa, että 
pöytäkirjaan/pelaajaluetteloon merkityt pelaajat ovat edustuskelpoisia kyseisessä ottelussa. 
Kotijoukkue/seura säilyttää alkuperäisen pöytäkirjan (jos pöytäkirjaa ei ole sähköisesti/tunnistautumalla 
vahvistettu) ja on velvollinen toimittamaan sen sarjan järjestäjälle pyydettäessä. 

Ottelupöytäkirjaan on merkittävä pelaajat (max. 19 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia), joukkueen 
toimihenkilöt sekä täytettävä kaikki ottelutapahtumia koskevat merkinnät sekä maalivahtien torjunnat.  

Tämän lisäksi Naisten Liigassa, Mestiksessä, U20 SM-sarjassa ja niiden karsinnoissa on tehtävä lisäksi sarjan 
järjestäjän määräämät muut tilastot.  

Pelaajan katsotaan pelanneen sellaisessa ottelussa, jonka pöytäkirjaan hänet on merkitty. 

Liiton sähköisessä tulospalvelujärjestelmässä peli- tai toimintakieltoon merkitty henkilö on edustuskelvoton 
ottelussa riippumatta siitä, onko seura eri mieltä peli-/toimintakiellosta ja sen oikeellisuudesta. Epäselvyys 
on selvitettävä ottelua edeltävänä arkipäivänä.  

Jotta joukkue voi pelata ottelua, sen täytyy pystyä asettamaan jäälle ottelun alussa vähintään viisi (5) 
kenttäpelaajaa ja yhden (1) maalivahdin. 

Jos tuomaristo (tai toimitsijat) huomaavat ennen ottelun alkamista, että jotain peliasuista pelaajaa ei ole 
merkitty viralliseen pöytäkirjaan, päätuomarin tulee informoida asiasta kyseitä joukkuetta, jotta tarpeelliset 
korjaukset voidaan tehdä viralliseen pöytäkirjaan eikä tilanteesta tuomita rangaistuksia. 

Kun joukkue ei pelaa vajaalukuisena, sillä ei pelisääntöjen mukaan saa pelitilanteessa olla jäällä enempää 
kuin kuusi (6) pelaajaa (yksi (1) maalivahti ja viisi (5) kenttäpelaajaa). 

→ Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) 

Jos joukkueella on kaksi (2) tai useampi pelaaja rangaistuna, sen täytyy asettaa kentälle vähintään neljä (4) 
pelaajaa (yksi (1) maalivahti ja kolme (3) kenttäpelaajaa). Pelin jatkamiseksi joukkueen täytyy asettaa 
aloitukseen se määrä pelaajia mihin sillä on oikeus. 

→ Sääntö 66 (Ottelun keskeyttäminen) 

← Lisätietoja: SJL:n kilpailusäännöt 
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5.2. EDUSTUSKELVOTON PELAAJA 

Vain ne pelaajat, jotka on listattu ennen ottelun alkua kirjurille toimitetussa kokoonpanossa, voivat 
osallistua otteluun. Kun määritetään, onko joku pelaaja edustuskelpoinen, määräävänä tekijänä on, että 
pelaajan nimi (ei välttämättä numero) on oikein kirjoitettu kyseisen joukkueenjohtajan tai valmentajan 
toimesta. Pöytäkirjasta unohtuneen edustuskelpoisen pelaajan nimen voi lisätä pöytäkirjaan ottelun 
kestäessä erotuomarin vahvistuksella muissa sarjoissa paitsi Mestis ja U20 SM-sarja. Erotuomarin on 
tehtävä lisäyksestä raportti sarjan järjestäjälle.  

Kun päätuomari tunnistaa edustuskelvottoman pelaajan (jonka nimeä ei ole pöytäkirjassa), 
edustuskelvoton pelaaja poistetaan ottelusta, eikä joukkue saa vaihtaa toista pelaajaa kokoonpanoonsa. 
Tilanteesta ei tuomita lisärangaistuksia, mutta siitä pitää tehdä raportti asiankuuluvalle elimelle. Katso 
edustuskelvottomasta maalivahdista Sääntö 5.3 (Maalivahti). 

Jos joukkueella on maalin syntyhetkellä edustuskelvoton pelaaja jäällä (riippumatta siitä, onko tämä 
osallistunut maalin tekoon tai ei), maalia ei hyväksytä. Tätä sovelletaan ainoastaan maaliin, joka tehtiin sitä 
pelikatkoa edeltävässä pelitilanteessa, jolla edustuskelvottomuus todettiin. Kaikki muut kyseisen joukkueen 
aikaisemmat maalit jäävät voimaan (oli kyseinen pelaaja silloin ollut jäällä tai ei). 

Jos pelaajalle tuomitaan rangaistus, ja rangaistuksen aikana hänen todetaan olevan edustuskelvoton, hänet 
poistetaan ottelusta ja hänen joukkueensa toinen valmentajan nimeämä kenttäpelaaja kärsii rangaistuksen 
loppuun. 

Tilanteesta ei tuomita lisärangaistuksia, mutta siitä pitää tehdä raportti asiankuuluvalle elimelle. 

← Lisätietoja: SJL:n kilpailusäännöt  

 
5.3. MAALIVAHTI 

Kummallakin joukkueelle sallitaan jäällä kerrallaan yksi (1) maalivahti. Maalivahti voidaan ottaa pois jäältä 
ja korvata kenttäpelaajalla. Maalivahdin korvaavalle kenttäpelaajalle ei sallita maalivahdin oikeuksia. 

Jokaisella joukkueella pitää aina olla pelaajapenkillään tai tuolilla välittömästi pelaajapenkin vieressä (tai 
läheisyydessä) varamaalivahti, jonka tulee olla aina täydessä varustuksessa ja valmiina tulemaan peliin. 

Jos molemmat (2) maalivahtia ovat pelikyvyttömiä, joukkueella on oikeus pukea kenttäpelaajalle 
maalivahdin varusteet ja peluuttaa tätä maalivahtina. 

Mestiksessä, Suomi-sarjassa, Naisten Liigassa, U20 SM-sarjassa sekä U18- ja U16 SM-sarjassa ja niiden 
karsinnoissa noudatetaan yllä olevaa sääntöä. 

Mikäli muissa sarjoissa joukkueella on puettuna vain yksi maalivahti, sallitaan ainoan maalivahdin ollessa 
estynyt pelaamaan max. 10 minuutin pukeutumis-/lämmittelyaika kenttäpelaajan pukemiseksi 
maalivahdiksi. Harrastesarjoissa pukeutumisaikaa ei sallita. 

 
5.4. VALMENTAJAT JA JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT 

Ainoastaan asianmukaisesti kokoonpanolistaan merkityt peliasuiset pelaajat ja joukkueen viralliset 
pöytäkirjaan merkityt toimihenkilöt saavat olla pelaajapenkillä. 

Jokaisella joukkueella täytyy olla pelaajapenkillä vähintään yksi toimihenkilö, joka toimii valmentajana ja 
vähintään yksi (1) pätevä ensiaputaitoinen henkilö. 
 
5.5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT JA TEKNOLOGIA 

Pelin aikana pelaajapenkillä tai sen välittömässä läheisyydessä olevat joukkueen toimihenkilöt saavat 
hyödyntää radiopuhelintyyppistä teknologiaa yhteydenpidossa katsomovalmentajaan. 

Muunlaisen teknologian käyttö on sallittua ainoastaan valmennustarkoituksiin (ts. seuranta ja tilastointi) 
eikä niitä saa käyttää millään tavoin yritykseen vaikuttaa tuomariston päätöksiin. Jos teknologiaa 
hyödynnetään väärin → Sääntö 39.3 (Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan). 
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5.6. OTTELUA EDELTÄVÄ LÄMMITTELYJAKSO JÄÄLLÄ 

Jäällä tapahtuvan ottelua edeltävän lämmittelyjakson aikana on kaikkia varusteita käytettävä 
asianmukaisesti kiinnitettyinä.  

Kukaan pelaaja ei saa lämmitellä jäällä erän päätyttyä tai yksittäisellä pelikatkolla. Tilanteesta ei tuomita 
rangaistuksia, mutta tilanteesta täytyy tehdä raportti asiaankuuluvalle elimelle. 

← Lisätietoja: SJL sarjakohtaiset ohjeet/kilpailusäännöt 

 

 
SÄÄNTÖ 6 KAPTEENI JA VARAKAPTEENIT 

6.1. KAPTEENI 

Kummankin joukkueen on nimettävä yksi (1) kapteeni ja ainoastaan kapteenilla on oikeus keskustella 
päätuomarin kanssa pelin käydessä syntyvistä sääntöjen tulkintoihin liittyvistä kysymyksistä. 

Kapteenilla tulee olla näkyvästi paitansa etuosassa noin 8 cm (3 tuumaa) korkea ja erottuvan värinen C-
kirjain. Yhtään ”rinnakkaiskapteenia” ei sallita. Yksi (1) kapteeni ja enintään kaksi (2) varakapteenia sallitaan 
– katso Sääntö 6.2 (Varakapteenit). 

Pelaajapenkiltä jäälle tulevalle kapteenille, varakapteenille tai kenelle tahansa pelaajalle, joka millään 
tavoin protestoi tai mistä syystä tahansa puuttuu tuomariston toimintaan, tuomitaan pieni rangaistus 
epäurheilijamaisesta käytöksestä.  

→ Sääntö 39 (Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan). 

Jos protestointi jatkuu, pelaajalle voidaan tuomita käytösrangaistus, ja jos protestointi edelleen jatkuu niin, 
tuomitaan pelirangaistus. 

Rangaistuksesta valittaminen ei ole sääntöjen tulkintaan liittyvä kysymys ja pieni rangaistus tuomitaan 
kapteenille, varakapteenille ja kenelle tahansa pelaajalle, joka syyllistyy tällaiseen valittamiseen. 

Kummankin joukkueen kapteenin ja varakapteenien nimet ilmoitetaan päätuomarille ja kirjurille ennen 
jokaisen ottelun alkua. 

Joukkue ei voi muuttaa kapteenin tai varakapteenien nimeämistä ottelun aikana. Jos kapteeni joutuu 
jättämään ottelun rangaistuksen tai loukkaantumisen takia, yhden varakapteeneista täytyy ottaa kapteenin 
tehtävät hoitaakseen. 

Jos sekä kapteeni ja varakapteeni ovat jäällä, ainoastaan kapteenilla on oikeus keskustella päätuomarin 
kanssa sääntötulkinnoista. Jos kapteeni tai varakapteeni tulee pelaajapenkiltä pyytämättä protestoimaan, 
kyseenalaistamaan tai viivyttämään pelin jatkumista jäälle, häntä tulee rangaista asianmukaisesti. 

Pelaavan valmentajan tai pelaavan joukkueenjohtajan tai maalivahdin ei sallita toimia kapteenina tai 
varakapteenina. 

→ Sääntö 39 (Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan). 

 
6.2. VARAKAPTEENIT 

Jos kapteeni ei ole jäällä, niin jäällä olevalle varakapteenille myönnetään kapteenin oikeudet. 

Varakapteenilla tulee olla näkyvästi paitansa etuosassa noin 8 cm (3 tuumaa) korkea ja erottuvan värinen A-
kirjain. 
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SÄÄNTÖ 7 ALOITUSKENTÄLLINEN 

7.1. ALOITUSKENTÄLLINEN 

Tätä sääntöä ei sovelleta SJL sarjoissa. 

 
SÄÄNTÖ 8 LOUKKAANTUNEET PELAAJAT 

8.1. LOUKKAANTUNEET PELAAJAT 

Kun pelaaja loukkaantuu tai joutuu poistumaan jäältä pelin käydessä, hän voi poistua pelistä ja hänen 
tilalleen voidaan vaihtaa korvaava pelaaja, mutta pelin on jatkuttava ilman, että joukkueet poistuvat jäältä. 

Jos pelin käydessä loukkaantunut pelaaja haluaa poistua jäältä ja tulla korvatuksi vaihtopelaajalla, vaihto 
pitää suorittaa pelaajapenkiltä eikä mistään muusta kaukalon poistumiskohdista. Ainoastaan 
pelaajapenkillä tapahtuva vaihto on sääntöjen mukainen ja jos sääntöä rikotaan, niin rikkeestä tuomitaan 
joukkuerangaistus. 

Jos rangaistu pelaaja on loukkaantunut, hän saa mennä pukusuojaan kärsimättä rangaistustaan 
rangaistusaitiossa. Rangaistun joukkueen täytyy välittömästi asettaa rangaistuspenkille sijainen, joka kärsii 
rangaistuksen siihen asti, kunnes rangaistu pelaaja pystyy palaamaan takaisin peliin. Rangaistu pelaaja 
vaihdetaan sijaisen tilanne rangaistusaitioon seuraavalla pelikatkolla. Tämän säännön rikkomisesta 
tuomitaan joukkuerangaistus. 

Jos loukkaantunut rangaistu pelaaja, jonka rangaistusta rangaistusaitiossa kärsii sijainen, pystyy palaamaan 
pelaajapenkille ennen rangaistuksensa päättymistä, hän ei voi osallistua peliin ennen rangaistuksensa 
päättymistä. Tämä sama koskee myös samanaikaisia rangaistuksia, kun rangaistun pelaajan sijainen on vielä 
rangaistusaitiossa odottamassa rangaistuksen päättymisen jälkeistä pelikatkoa. 

Loukkaantuneen pelaajan täytyy odottaa siihen asti, kunnes hänen sijaisensa on päässyt pois 
rangaistusaitiosta, ennen kuin hän voi osallistua peliin. Kuitenkin, jos pelissä syntyy pelikatko ennen kuin 
rangaistus päättyy, rangaistun pelaajan täytyy mennä rangaistusaitioon korvaamaan sijainen ja hän saa 
palata peliin heti, kun hänen rangaistuksensa päättyy. 

Jos pelaaja on loukkaantunut siten, että hän ei voi jatkaa peliä tai mennä omalle pelaajapenkilleen, pelin 
annetaan jatkua, kunnes hänen joukkueensa saa kiekon hallintaansa. Jos loukkaantumishetkellä pelaajan 
joukkueella on kiekko hallinnassaan, peli katkaistaan heti, ellei hänen joukkueellaan ole maalintekotilanne. 

Jos on ilmeistä, että pelaaja on vakavasti loukkaantunut, päätuomari ja/tai linjatuomari voi katkaista pelin 
välittömästi. Kun pelaaja on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu 
lääkintähenkilöstö) saa mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa eikä heidän tarvitse odottaa 
päätuomarin lupaa. 

Kun päätuomari tai linjatuomari on katkaissut pelin pelaajan loukkaantumisen takia, tai jos huoltaja tai 
lääkintähenkilöstö tulee jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa, on tällainen pelaaja vaihdettava 
välittömästi. Tämä loukkaantunut pelaaja ei saa palata jäälle ennen kuin peli on jälleen käynnissä. 

Kun pelitilanne katkaistaan pelaajan loukkaantumisen takia, määräytyy seuraavan aloituksen paikka sen 
mukaan, millä alueella kiekko oli vihellyksen hetkellä. 

Jos loukkaantuneen pelaajan joukkueella oli kiekko hallinnassaan hyökkäysalueella, suoritetaan seuraava 
aloitus lähimmästä puolueettoman alueen aloituspisteestä. 

Jos loukkaantunut pelaaja on puolustusalueellaan ja vastajoukkueella on kiekko hallinnassaan 
hyökkäysalueellaan, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä loukkaantuneen pelaajan puolustusalueen 
aloituspisteestä. 

Pelaajalle, joka makaa jäällä joko teeskennellen loukkaantumista tai kieltäytyy poistumasta jäältä, 
tuomitaan pieni rangaistus. 
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8.2. LOUKKAANTUNUT MAALIVAHTI 

Jos maalivahti loukkaantuu tai sairastuu, hänen on oltava valmis jatkamaan peliä välittömästi tai hänet on 
korvattava varamaalivahdilla, eikä joukkueelle suoda yhtään ylimääräistä aikaa, jotta loukkaantunut tai 
sairas maalivahti voisi jatkaa pelaamista. Vaihdettavalle maalivahdille ei sallita missään ottelussa 
lämmittelyä. 

Vaihdettavaan maalivahtiin sovelletaan maalivahteja koskevia sääntöjä ja hänellä on samat sääntöjen 
sallimat oikeudet. 

Kun suoritetaan maalivahdin vaihto, pois vaihdettu maalivahti ei voi palata peliin ennen kuin seuraavalla 
pelikatkolla. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan pieni rangaistus pelin viivyttämisestä. 

Kun päätuomari tai linjatuomari on katkaissut pelin maalivahdin loukkaantumisen takia, täytyy tämä 
maalivahti vaihtaa ainoastaan, jos maalivahti on siirtynyt pelaajapenkin luo saamaan lääkintähuoltoa.  

Kun maalivahti on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu lääkintähenkilöstö) 
saa mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta maalivahtia eikä heidän tarvitse odottaa pää-/erotuomarin 
lupaa. 

Jos lääkäri tai lääkintähenkilöstö on tullut jäälle hoitamaan maalivahtia eikä tämä aiheuta tarpeetonta 
viivytystä, maalivahti saa jäädä kentälle. Päätuomarin ei tule kuitenkaan sallia yhtään ylimääräistä aikaa, 
jotta loukkaantunut maalivahti voisi jatkaa pelaamista (ts. ei lämmittelyaikaa). 

 
8.3. VERI 

Verta vuotava pelaaja tai pelaaja, jonka varusteissa tai vartalossa on näkyvää verta, tulee poistaa jäältä 
seuraavalla pelikatkolla. Tällainen pelaaja ei saa palata peliin ennen kuin verenvuoto on tyrehdytetty ja 
haava tai hankauma on peitetty (jos tarpeen). Pelaajalta edellytetään, että kaikki veriset varusteet ja/tai 
peliasu on asianmukaisesti desinfioitava tai vaihdettava. 
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OSA 3 – VARUSTEET 
 
SÄÄNTÖ 9 PELIASUT 

9.1. JOUKKUEEN PELIASU 

Joukkueen kaikkien pelaajien on pukeuduttava yhtenäiseen hyväksyttyä mallia ja väriä olevaan kypärään, 
pelipaitaan, housuihin ja sukkiin. 

Pelipaidoissa on oltava henkilökohtainen pelinumero selässä (korkeus vähintään 25 cm) ja hihoissa 
(numeroiden minimikorkeus 10 cm). Hihanumeron on sijaittava olkavarressa selvästi kyynärtaipeen 
yläpuolella. Pelinumerot saavat olla yksi- tai kaksinumeroisia ja niiden on erotuttava selvästi paidan muista 
väreistä. Lisäksi Mestiksessä, Suomi-sarjassa, Naisten Liigassa, U20 SM-sarjassa sekä U18- ja U16 SM-
sarjoissa on oltava pelaajan sukunimi pelipaidan selässä (kirjainten minimikorkeus 10 cm). Kotijoukkueella 
on oikeus valita kotiotteluihinsa pelipaitansa väri. Vierasjoukkue on velvollinen huomioimaan 
kotijoukkueen peliasun värin valitessaan omansa.  

Joukkueen kaikkien pelipaitojen täytyy olla samanmalliset mukaan lukien etuosan logo, hihojen ja 
selkäosan numerot sekä selkäosan nimilaatta. Peliasun päävärin on peitettävä noin 80 prosenttia 
pelipaidasta ja sukista, lukuun ottamatta nimeä ja numeroita. Jos päätuomarin mielestä pelaavien 
joukkueiden peliasut ovat niin samankaltaiset, että pelaajista on mahdollista erehtyä, kotijoukkueen 
velvollisuus on vaihtaa pelipaitansa ja tämä raportoidaan sarjan järjestäjälle. 

Joukkueen kaikkien pelaajien täytyy ottelua edeltävällä lämmittelyjaksolla pitää samaa peliasua ja samaa 
pelinumeroa kuin itse ottelun aikana. Millään tavoin muutetut peliasut, toisin sanoen tarranauhat, ylisuuret 
pelipaidat, muunnetut värit, jne., eivät ole sallittuja. Ne pelaajat tai maalivahti, jotka eivät noudata tätä 
sääntöä, eivät saa osallistua peliin – viittaus Sääntö 9.5 (Suojukset). 

Pelaajat eivät saa muuttaa tai vaihtaa pelipaidan numeroa sen jälkeen, kun ottelu on käynnistynyt. Pelaajan 
täytyy pitää numeronsa koko ottelun ajan sekä läpi koko kilpailun. Poikkeuksena tähän sääntöön on, jos 
pelaajan pelipaita ottelun aikana tahrautuu vereen tai repeytyy pahoin, tuomaristo voi määrä hänet 
poistumaan jäältä ja vaihtamaan pelipaitansa toiseen pelipaitaan, joka on toisella numerolla ja ilman 
nimilaattaa. 

Jokaisen joukkueen on suunniteltava ja käytettävä tunnusomaista ja vastakohtaista peliasua koti- ja 
vieraspeleissä, ja ainoastaan pelihousut voivat olla samat kummassakin peliasukokonaisuudessa. 
Päätuomarin pitää raportoida asiankuuluvalle taholle/elimelle kaikki huolenaiheet peliasuun (mukaan 
lukien maalivahti) liittyen. Kaikkien pelaajien täytyy pitää pelihousuja yllään yhtenäisellä tavalla. 
Pelihousujen täytyy olla yhtä yhtäläistä väriä koko housun alueelta (myös lahkeen osalta). Housun lahkeita 
ei saa ratkoa, leikata tai repiä lahkeen / reiden alueelta. 

Graffitityyppiset kuviot, muodot, taideteokset, piirrokset tai sloganit, jotka ovat solvaavia tai rivoja, tai 
joissa on kulttuurinen, rasistinen tai uskonnollinen viittaus, eivät ole sallittuja missään kohtaa peliasua. 

← Lisätietoja: SJL:n kilpailusäännöt  

 
9.2. NUMEROT JA NIMILAATAT 

Jokaisella pelaajalla on oltava pelipaitansa selässä 25 – 30 cm (10 – 12 tuumaa) korkea yksilöllinen 
pelinumero ja vastaava numero 10 cm (4 tuumaa) korkuisena molemmissa hihoissaan. Pelipaidan numeron 
pitää olla kokonaisluku väliltä 1…99 (molemmat rajat mukaan lukien). Sellaiset pelinumerot kuin esimerkiksi 
tuplanolla (00), murtoluvut (½), desimaalit (,05) tai kolminumeroiset luvut (101) eivät ole sallittuja. 
Joukkueen kahdella pelaajalla ei voi olla samaa pelinumeroa samassa ottelussa. 

Jokaisen pelaajan pelipaidan takana olkapään korkeudella on lisäksi oltava pelaajan koko sukunimi, 10 cm 
(4 tuumaa) korkuisilla painokirjaimilla, latinalaisin suuraakkosin. 

Jos pelaajan hiukset ylettyvät nimilaatan tai numeron päälle, ne on pidettävä poninhännällä tai kypärän 
sisällä. 
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9.3. PELAAJAN PELIPAITA 

Ne pelaajat, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, eivät saa osallistua otteluun. Maalivahdin pelipaidan 
osalta viitataan Sääntöön 9.4. Pelipaita ei pituudeltaan saa ylittää housujen lahjetta eikä hihojen osalta 
ylittää hanskojen sormia. Valmistajan valmistamaan pelaajan vakio pelipaitaan ei saa tehdä mitään paidan 
sisä- tai ulkopuolisia lisäyksiä. (Valmistajan tekemät muutokset eivät ole sallittuja, ellei IIHF ole niitä 
etukäteen hyväksynyt). 

Peliasun päävärin on peitettävä noin 80 prosenttia pelipaidasta ja sukista, lukuun ottamatta nimeä ja 
numeroita. Pelipaita täytyy pitää kokonaan housujen ulkopuolella ja täytyy aina kiinnittää asianmukaisesti 
hihnoilla housuihin. 

Jos joukkueelle annetun varoituksen jälkeen joku pelaaja ei noudata tätä sääntöä, hänelle tuomitaan pieni 
rangaistus. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen) 

 
9.4 MAALIVAHDIN PELIPAITA 

Ne maalivahdit, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, eivät saa osallistua otteluun. Pelipaita ei saa olla 
kohtuuttoman väljä. Valmistajan valmistamaan maalivahdin vakio pelipaitaan ei saa tehdä mitään paidan 
sisä- tai ulkopuolisia lisäyksiä. Valmistajan tekemät muutokset eivät ole sallittuja, ellei IIHF ole niitä 
etukäteen hyväksynyt. Pelipaidan ”kiristäminen/solmiminen” ranteiden kohdalta ei ole sallittua, jos silloin 
paitaan muodostuu ”torjuntapintoja”, kuten verkkovaikutuksen muodostuminen. Mitään muita kiristämisiä 
ei sallita, jos ne muodostavat ”torjuntapintoja”. Pelipaita on sääntöjen vastainen, jos se on pituudeltaan 
sellainen, että se peittää yhtään maalivahdin jalkojen välistä tilaa. 

← Lisätietoja: IIHF:n kilpailusäännöt (IIHF Sport Regulations). 

 
9.5. SUOJUKSET 

Varusteiden täytyy olla turvallisuusmääräysten mukaisia ja niiden tarkoituksena on ainoastaan suojata 
pelaajia, ei lisätä tai parantaa pelaajan pelikykyä tai aiheuttaa vahinkoa vastustajalle. 

Kaikki suojukset käsineitä, kypärää, hammassuojia, niska-/kaulasuojusta ja maalivahdin patjoja lukuun 
ottamatta on pidettävä kokonaan peliasun alla. Pelaajan täytyy käyttää kaikkia suojuksia niin ottelun aikana 
kuin myös ottelua edeltävän jäällä tapahtuvan lämmittelyjakson aikana. 

Jos päätuomarin tietoon tulee, että pelaajalla ei esimerkiksi kyynärpääsuoja ole kokonaan pelipaidan alla, 
hänen tulee ohjeistaa pelaajaa peittämään varuste. Jos sama pelaaja rikkoo tätä sääntöä toistamiseen, 
hänelle tuomitaan pieni rangaistus. 

Aina kun päätuomari katsoo, että pelaaja käyttää jotain varustetta, joka ei ole IIHF: n määräysten 
mukainen, hänen pitää ohjeistaa pelaajaa vaihtamaan tai poistamaan kyseinen varuste. 

Päätuomari varoittaa asianosaista pelaajaa ja hänen joukkuettaan korjaamaan varuste sääntöjen 
mukaiseksi. Kaikkia tämän joukkueen pelaajia, jotka varoituksen jälkeen käyttävät tällaista varustetta, 
rangaistaan Säännön 12 (Sääntöjenvastainen varuste) perusteella. 

Jos pelaaja kieltäytyy, hänelle tuomitaan pieni rangaistus pelin viivyttämisestä, ja jos hän palaa jäälle 
tekemättä korjausta, hänelle tuomitaan käytösrangaistus. Jos tämä tapahtuu kolmannen kerran, niin 
pelaajalle tuomitaan pelirangaistus. 

 
9.6. KYPÄRÄT 

Ottelua edeltävän jäällä tapahtuvan lämmittelyjakson ja itse ottelun aikana, niin jäällä, pelaajapenkillä kuin 
rangaistusaitiossa, kaikkien pelaajien on käytettävä malliltaan, materiaaliltaan ja rakenteeltaan hyväksyttyä 
jääkiekkokypärää, jonka leukanauhan on oltava asianmukaisesti kiinnitettynä. Kypärä pitää kiinnittää siten, 
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ettei se voi pudota. Jos kypärä putoaa ilman, että vastustajan pelaaja on sen poistanut, niin kypärää ei ole 
kiinnitetty oikein. 

Pelaajan, jonka kypärä irtoaa päästä pelitilanteessa, on välittömästi poistuttava jäältä. 

Pelaaja, jonka kypärä irtoaa päästä pelitilanteessa, ei voi poimia kypärää ja laittaa sitä takaisin päähänsä – 
tätä varten pelaajan täytyy edetä pelaajapenkilleen ja poistuttava jäältä. 

Jos pelaaja ei noudata tätä sääntöä, niin hänelle tuomitaan pieni rangaistus ilman varoitusta. 

→ Sääntö 12 (Sääntöjenvastainen varuste). 

Jos pelaaja palaa pelaajapenkilleen vaihtoa varten, hän voi palata jäälle ainoastaan kypärä päässään 
(leukanauha oikein kiinnitettynä). 

Yksikään pelaaja ei saa poistua rangaistusaitiosta ilman kypärää (leukanauha oikein kiinnitettynä). Jos 
pelaaja tekee näin, pitää peli katkaista, kun hänen joukkueensa saa kiekon hallintaansa ja tällöin tuomitaan 
rikkoneelle pelaajalle pieni rangaistus. 

Jos pelaajan leukanauha aukeaa pelitilanteen aikana, mutta kypärä pysyy hänen päässään, hän voi jatkaa 
peliä seuraavaan pelikatkoon asti tai siihen asti, kun pelaaja pelin käydessä menee vaihtoon. Pelaajalle, joka 
tarkoituksellisesti pelin käydessä poistaa vastustajalta kypärän päästä, tuomitaan pieni rangaistus 
väkivaltaisuudesta. 

→ Sääntö 51 (Väkivaltaisuus). 

Jos maalivahdin kasvosuojukseen osuu kiekko kovan laukauksen seurauksena ja päätuomari uskoo, että 
maalivahti on tai saattaa olla hämillään kovan osuman voimasta, päätuomari voi turvallisuussyistä katkaista 
pelin, ellei vastajoukkueella ei ole välitöntä maalintekotilannetta. 

Jos maalivahdilta irtoaa kypärä ja/tai kasvosuojus ja hänen joukkueellaan on kiekko hallussa, peli 
katkaistaan pelin välittömästi, jotta maalivahdilla on mahdollisuus asettaa kypärä ja/tai kasvosuojus 
uudelleen. 

Jos kiekko vastajoukkueen hallussa, peli katkaistaan ainoastaan, ellei vastustajalla ei ole välitöntä 
maalintekotilannetta. Pelin katkaisee päätuomari. Kun peli katkaistaan maalivahdin menetettyä kypäränsä 
ja/tai kasvosuojuksensa, seuraava aloitus suoritetaan toisesta puolustavan joukkueen päätyalueen 
aloituspisteestä. 

Jos maalivahti tarkoituksellisesti poistaa kypäränsä ja/tai kasvosuojuksensa pelikatkon aikaansaamiseksi, 
päätuomari katkaisee pelin edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti ja tuomitsee maalivahdille pienen 
rangaistuksen pelin viivyttämisestä. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen). 

Jos maalivahti tarkoituksellisesti poistaa kypäränsä ja/tai kasvosuojuksensa päästään vastustajan läpiajon 
aikana, päätuomari tuomitsee rangaistuslaukauksen vastajoukkueen hyväksi. Jos maalivahti rangaistuslau-
kauksen tai voittomaalikilpailun suorituksen aikana tarkoituksellisesti poistaa kypäränsä ja/tai kasvosuojuk-
sensa päästään, tuomitaan maali vastajoukkueen hyväksi. 

 
9.7. KASVOJEN SUOJAAMINEN 

Käytössä on kolme (3) sallittua tapaa liittää kasvosuojus pelaajan kypärään: visiiri, häkki tai 
kokokasvosuojus. 

Kaikkien pelaajien on käytettävä vähintään visiiriä kasvojen suojaamiseksi. 

Visiiri täytyy kiinnittää kypärään asianmukaisesti, ja sen täytyy ulottua alaspäin siten, että se tarjoaa 
riittävän suojan silmille, suojaa silmät ja nenän kokonaisuudessaan. Se täytyy kiinnittää kypärän sivuille 
siten, että sitä ei voi kääntää ylös. 

Jos kenttäpelaajan visiiri (tai kokokasvosuojus) säröytyy tai rikkoutuu pelitilanteen aikana, hänen täytyy 
poistua jäältä välittömästi. 
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Pelaajan visiiri tai kokokasvosuojus ei saa olla värillinen tai sävytetty. 

SJL sarjoihin osallistuvien joukkueiden täytyy varmistaa, että heidän pelaajansa käyttävät jääkiekkoa varten 
valmistettuja ja hyväksyttyjä kypäriä ja että soveltuvin osin visiiri tai kokokasvosuojus on asianmukaisesti 
kiinnitetty kypärään. 

Naisten jääkiekossa, miesjuniorien U20- ja U18-sarjoissa sovelletaan erityissääntöjä ja ohjeita pää- / kasvo- 
/ niska- / kaula- / hammassuojaukseen. 

→ Sääntö 102 (Naisten jääkiekko – Erityissäännöt – Varusteet) 

→ Sääntö 202 (Miesjuniorit – Erityissäännöt – Varusteet) 

 
9.8. VAARALLINEN VARUSTE 

Varuste, joka ei täytä IIHF:n tai SJL:n määräyksiä tai varuste, joka ei ole pelaamiseen hyväksyttävä, 
luokitellaan vaaralliseksi varusteeksi. Päätuomari poistaa jäältä pelaajan, joka käyttää vaarallista varustetta, 
ja päätuomari varoittaa kyseisen pelaajan joukkuetta. 

Jos, joukkueelle annetun varoituksen jälkeen, joku tämän joukkueen joku pelaaja käyttää tällaista 
varustetta, häntä rangaistaan. 

→ Sääntö 12 (Sääntöjenvastainen varuste) 

Vaaralliseksi varusteeksi luokitellaan visiirin pitäminen siten, että se saattaa vahingoittaa vastustajaa, 
hyväksymättömän varusteen käyttäminen, vaarallisen tai laittoman luistimen tai mailan käyttäminen, 
suojuksen pitäminen peliasun ulkopuolella (muun kuin hanskan, luistimen tai maalivahdin säärisuojan) ja 
kämmenpuolen leikkaaminen toisesta tai molemmista hanskoista. 

Metallista tai mistä tahansa muusta materiaalista valmistettujen pehmusteiden tai suojusten käyttäminen 
on kiellettyä, jos ne saattavat aiheuttaa vastustajan loukkaantumisen. Päätuomarilla on oikeus kieltää 
minkä tahansa varusteen käytön, jos se hänen mielestään saattaa aiheuttaa loukkaantumisen kenelle 
tahansa otteluun osallistuvalle. Tuomarien ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa pieneen 
rangaistukseen pelin viivyttämisestä. Kasvovamman saanut pelaaja voi käyttää maskia tai suojusta, joka on 
malliltaan IIHF:n hyväksymä. 

Esimerkiksi/lähtökohtaisesti loukkaantunut pelaaja voi käyttää mitä tahansa joukkueen lääkärin 
määräämää suojusta. Jos vastajoukkue vastustaan kyseisen suojuksen käyttöä, niin se voi tehdä 
vastalauseen SJL:lle. 

Tilanteissa, joissa mailaa on selvästi muokattu ja on ilmeistä, että kulmat eivät ole pyöristettyjä, päätuomari 
toteaa mailan vaaralliseksi varusteeksi ja poistaa sen pelistä, kunnes kulmat pyöristetty riittävästi. 

Tilanteesta ei tuomita pelaajalle rangaistusta, ellei pelaaja palaa jäälle korjaamattoman mailan kanssa, 
tällöin hänelle tuomitaan pieni rangaistus. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen). 

 
9.9. SÄÄRISUOJAT 

Kenttäpelaajan säärisuojien täytyy kooltaan olla sellaiset, että ne mahtuvat normaalien kenttäpelaajan 
sukkien sisään. Teollisesti valmistettuihin säärisuojiin ei saa lisätä mitään ulokkeita tai muita lisäosia. 

 
9.10. LUISTIMET 

Luistimien täytyy koostua ainoastaan neljästä osasta: kenkä, terä, teräpidin ja nauhat. Kengän täytyy 
vastata kenttäpelaajan jalan muotoa eikä se saa olla liian leveä tai pitkä, eikä siinä saa olla mitään lisäkkeitä. 
Terän on oltava tasainen koko pituudeltaan edestä taakse ja sen tulee olla pitävästi kiinnitettynä 
teräpitimeen kaiken aikaa. Siinä ei saa olla kärkipiikkiä taitoluistinten tapaan. 
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Terän tulee olla koko pituudeltaan teräpitimen kattama siten, ettei terä ulotu pitimen etu- tai takapuolelle. 
Terä ei saa pikaluistinten tapaan ylittää edessä kengän kärkeä eikä takana kengän kantaa. 

Luistimissa ei sallita mitään mekaanisia lisäkkeitä tai muita luistelijan nopeutta tai luistelukykyä lisääviä 
laitteita. 

Luistimen nauhat saavat olla minkä ei-fluoresoivan värisiä tahansa ja ne voidaan sitoa millä tavoin tahansa, 
mutta nauhat eivät saa olla niin pitkät, että ne ylettyvät jäähän asti. 

 
9.11. LUISTIMET – MAALIVAHTI 

Maalivahdin luistimissa täytyy kummankin kengän edessä olla ei-fluoresoiva, suojaava kärkikuppi. Luistimen 
terä ei saa olla pidempi kuin kenkä. Minkäänlaiset kenkään lisätyt terät, ulokkeet tai ” helpottavat 
viritykset”, joilla parannetaan maalivahdin pitoa jään pintaan, eivät ole sallittuja. 
 
9.12. KAULASUOJUS 

CE-hyväksytty kaulasuoja on pakollinen varuste. Maalivahdeille on pakollinen maalivahdeille suunniteltu 
oma kaulasuoja.  

U20- ja U18-ikäluokkien pelaajien, jotka pelaavat aikuisten sarjoissa, täytyy käyttää ikäluokkansa (U20 ja 
U18) asianmukaisia suojuksia erityissääntöjen mukaisesti. 

Naisten jääkiekossa, miesjuniorien U20- ja U18-sarjoissa sovelletaan erityissääntöjä ja ohjeita pää- /kasvo- / 
niska- / kaula- / hammassuojaukseen. 

→ Sääntö 102 (Naisten jääkiekko – Erityissäännöt – Varusteet) 

→ Sääntö 202 (Miesjuniorit – Erityissäännöt – Varusteet) 

 
9.13. HAMMASSUOJAT 

Vahvasti suositellaan, että kaikki pelaajat käyttävät hammassuojaa, mieluiten sellaista, joka on yksilöllisesti 
räätälöity. 

Hammassuojus on suunniteltu suojaamaan hampaita ja leukaa iskulta ja se voi myös vähentää 
aivotärähdysten riskiä. Suositellaan vahvasti, että pelaajat käyttävät yksilöllisesti räätälöityjä hammassuojia. 
Suositellaan, että pelaajat käyttävät aina jäällä ollessaan hammassuojaa vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

U22-ikäisen ja nuorempien sarjoissa pelaavien kenttäpelaajien on käytettävä hammassuojaa aina 
pelatessaan visiirin kanssa. Kaikille pelaajille suositellaan hammassuojan käyttöä.  

Naisten jääkiekossa, miesjuniorien U20- ja U18-sarjoissa sovelletaan erityissääntöjä ja ohjeita pää- /kasvo- / 
niska- / kaula- / hammassuojaukseen. 

→ Sääntö 102 (Naisten jääkiekko – Erityissäännöt – Varusteet) 

→ Sääntö 202 (Miesjuniorit – Erityissäännöt – Varusteet) 

 

 
SÄÄNTÖ 10 MAILAT 

10.1. PELAAJAN MAILA 

Mailat on valmistettava puusta tai muusta IIHF:n hyväksymästä materiaalista eikä niissä ei saa olla mitään 
ulokkeita. Mailan minkä tahansa osan ympärille saa kietoa minkä väristä tarttuvaa ei-fluoresoivaa teippiä 
tahansa, jotta maila vahvistuisi tai sen kiekonhallintakyky parantuisi. 

Mailan varren pitää olla suora koko matkalta päästä lavan tyveen. Mailan varren enimmäispituus on 1,63 m 
(64 tuumaa) varren päästä lavan ja varren kulmaan mitattuna ja lavan enimmäispituus on 32,0 cm (12 ½ 
tuumaa) varren kulmasta lavan kärkeen mitattuna. 
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Ainoastaan mailan varren pituuden osalta pelaaja voi hakea kirjallisesti poikkeuslupaa ja IIHF:n on 
hyväksyttävä poikkeuslupa ennen kuin tällaista mailaa voi käyttää. Poikkeuslupia myönnetään ainoastaan 
vähintään 2,0 m (6 jalkaa, 6 tuumaa) pitkille pelaajille. Poikkeusluvan myötä mailan varren enimmäispituus 
on 1,65 m (65 tuumaa). 

Mailan varren yläpää täytyy peittää jonkinlaisella suojauksella. Jos tehdasvalmisteisen mailan (ts. metallia 
tai hiilikuitua) varren yläpään tulppa on poistettu tai irtoaa, maila luokitellaan vaaralliseksi varusteeksi. 

Lavan korkeus ei saa ylittää 7,6 cm (3 tuumaa) lavan tyven ja 1,5 cm (¾ tuumaa) lavan kärjestä mitattuna 
eikä sen korkeus saa alittaa 5,0 cm (2 tuumaa). Lavan kaikki kulmat pitää pyöristää (katso Sääntö 9.8).  

→ Sääntö 9.8 (Vaarallinen varuste) 

Lavan kaarevuutta rajoitetaan siten, että lavan tyven ja minkään lavan kärjen kohdan yhdistävän suoran 
kohtisuora etäisyys lavan pinnasta ei saa ylittää 1,9 cm (¾ tuuma). 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
10.2. MAALIVAHDIN MAILA 

Mailat on valmistettava puusta tai muusta IIHF:n hyväksymästä materiaalista eikä niissä ei saa olla mitään 
ulokkeita. Mailan minkä tahansa osan ympärille saa kietoa minkä väristä tarttuvaa ei-fluoresoivaa teippiä 
tahansa, jotta maila vahvistuisi tai sen kiekonhallintakyky parantuisi. 

Maalivahdin mailan varren yläpäässä pitää olla valkoista teippiä tai muunlaista IIHF:n hyväksymää 
suojamateriaalia oleva tuppi. Tällaisen tupin paksuuden pitää varren päässä olla vähintään 1,3 cm (½ 
tuumaa). 

Jos maalivahdin maila ei tältä osin ole säännön mukainen, niin sen katsotaan olevan sopimaton 
pelaamiseen. Maalivahdin maila täytyy vaihtaa ilman rangaistusta. 

Mailan varren pitää olla suora koko matkalta päästä lavan tyveen. 

Maalivahdin mailan lavan korkeus ei saa missään kohtaa ylittää 9,0 cm (3 ½ tuumaa) paitsi kulmassa, jossa 
korkeus ei saa ylittää 11,5 cm (4 ½ tuumaa), eikä maalivahdin mailan lavan pituus tyvestä kärkeen saa 
ylittää 39,5 cm (15 ½ tuumaa). Lavan kaarevuutta rajoitetaan siten, että lavan tyven ja minkään lavan kärjen 
kohdan yhdistävän suoran kohtisuora etäisyys lavan pinnasta ei saa ylittää 1,5 cm. Maalivahdin mailan 
varren alaosan levennetty osuus saa olla enintään 71 cm (30 tuumaa) pitkä lavan kulmasta ylöspäin 
mitattuna ja enintään 9 cm (3 ½ tuumaa) leveä. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka.  

 
10.3. RIKKOUTUNUT MAILA – PELAAJA 

Maila on rikkoutunut, jos se ei päätuomarin mielestä sovellu normaaliin pelaamiseen. 

Ilman mailaa oleva pelaaja voi osallistua pelaamiseen. Pelaaja, jonka maila on rikkoutunut, voi osallistua 
pelitilanteeseen, jos hän pudottaa rikkoutuneen mailan. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan pieni 
rangaistus. 

Pelaaja, jonka maila on pudonnut tai rikkoutunut, voi saada korvaavan mailan joko vastaanottamalla 
ojennetun mailan omalta pelaajapenkiltään tai vastaanottamalla jäällä olevan kanssapelaajan ojentaman 
mailan tai poimimalla jäällä olevan oman tai kanssapelaajan rikkoutumattoman mailan. 

Pelaajaa rangaistaan, jos hän jäällä heittää, nakkaa, liu’uttaa tai lyö mailan kanssapelaajalleen 
(kenttäpelaaja), tai hän poimii ja pelaa vastustajan mailalla.  

Kenttäpelaaja ei saa osallistua peliin käyttäen maalivahdin mailaa. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan 
pieni rangaistus. 

Pelaajaa, joka käyttää pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta jäälle heitettyä mailaa, ei rangaista. Kuitenkin 
rikkeen tehnyttä, mailan jäälle heittänyttä joukkuetta, rangaistaan joukkuerangaistuksella.  
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10.4. RIKKOUTUNUT MAILA / HYLÄTTY MAILA – MAALIVAHTI 

Maalivahti saa jatkaa pelaamista rikkoutuneella mailalla seuraavaan pelikatkoon asti tai kunnes hän saa 
kanssapelaajaltaan laillisesti ojennetun mailan. 

Hylätyn, ehjän mailan palauttaminen: 
Kanssapelaaja voi ojentaa kädestä käteen, liikuttaa, työntää tai liu’uttaa maalivahdille maalivahdin 
vahingossa pudottaman hylätyn, ehjän mailan niin kauan kuin mailan liikuttaminen ei estä tai häiritse peliä 
tai vastustajaa. Jos pelaaja estää peliä tai häiritsee vastustajaa liikuttamalla pudonnutta mailaa, tuomitaan 
pieni rangaistus tai rangaistuslaukaus 

→ Sääntö 53 (Esineen heittäminen). 

Rikkoutuneen mailan korvaaminen: 
Maalivahdille ei voida heittää jäällä rikkoutuneen mailan korvaavaa mailaa. Jäällä olevan kanssapelaajan 
täytyy ojentaa maila maalivahdille kädestä käteen. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan rikkeen 
tehneelle pelaajalle pieni rangaistus mailan heittämisestä. 

→ Sääntö 53 (Esineen heittäminen). 

Maalivahdille ei tuomita rangaistusta mailan vastaanottamisesta. 

Maalivahti, jonka maila on rikkoutunut tai laiton, ei saa mennä pelaajapenkin luo hakemaan korvaavaa 
mailaa, vaan hänen täytyy saada mailansa kanssapelaajalta edellä kuvatun mukaisesti. 

Maalivahti voi osallistua peliin käyttämällä kenttäpelaajan mailaa, kunnes hänelle on saatu laillisesti 
toimitettua korvaava maalivahdin maila. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan maalivahdille pieni 
rangaistus. 

 
10.5. MAILAN MITTAUS 

Ottelua kohden mailaa koskevien joukkueen tekemien mittauspyyntöjen kokonaismäärää ei ole rajoitettu, 
mutta yhdellä pelikatkolla sallitaan vain yksi mailan mittaus joukkuetta kohden. 

Kun joukkueen kapteeni tai varakapteeni esittää päätuomarille virallisen pyynnön vastustajan mailan 
mittaamiseksi, täytyy tämän vastustajan olla mittauspyynnön hetkellä jäällä. Mittauspyynnössä täytyy 
yksilöidä, mikä kohta mailan mitoista mitataan. 

Sen jälkeen, kun mittauspyyntö on esitetty, maila voidaan mitata niin kauan kuin tuomaristolla säilyy 
näköyhteys kyseiseen mailaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pelaaja, jonka maila on mittauspyynnön kohde, 
astuu jäältä pelaajapenkilleen, hänen mailansa voidaan edelleen mitata, jos mittauspyyntö esitettiin ennen 
pelaajan poistumista jäältä, ja jos kyseinen maila säilyy ainakin yhden tuomariston jäsenen näkökentässä. 

Päätuomari ottaa kyseisen mailan rangaistusaitioon, missä tarpeellinen mittaus suoritetaan välittömästi. 
Kummankin joukkueen pelaajat siirtyvät omalle pelaajapenkilleen. Mailan lavan käyryyden mittaamiseksi 
päätuomarin täytyy piirtää kuvitteellinen suora varren alapintaa pitkin lavan pohjaan ja sitten toinen suora 
lavan alareunaa pitkin – näin määritetään lavan tyvi. Käyttämällä IIHF:n hyväksymää mittalaitetta 
päätuomari asettaa mittalaitteen lavan tyveen ja lavan käyryyden tyvestä mihin kohtaa lavan kärkeä 
tahansa. Kaikkien muiden mailan mittojen mittaamiseen päätuomari käyttää mittanauhaa. 

Mittauksen tulos raportoidaan rangaistusajanottajalle, joka merkitsee rangaistuksen pöytäkirjaan. 
Päätuomari tiedottaa mittauksen tuloksen mitatun mailan pelaajan joukkueen kapteenille tai 
varakapteenille. 

Pelaajalle, jonka maila mitataan ja todetaan sääntöjen vastaiseksi, tuomitaan pieni rangaistus ja päätuomari 
palauttaa mailan joukkueen pelaajapenkille. Jos mittauspyyntö on aiheeton, mittausta pyytäneelle 
joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus. 

Pelaaja, joka osallistuu peliin (toisin sanoen taklaa tai estää vastustajan liikkumista tai pelaa kiekkoa) 
kantaessaan kahta mailaa (mukaan lukien korvaavan mailan vieminen maalivahdilleen) tuomitaan pieni 
rangaistus tämän säännön nojalla. 
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Mailan mittauspyynnön esittäminen varsinaisella peliajalla on sallittua, mukaan lukien maalin syntymisen 
jälkeinen pelikatko, mutta maalia ei kuitenkaan hylätä mittauksen seurauksena. 

Mailan mittauspyynnön esittäminen jatkoaikamaalin syntymisen jälkeen (mukaan lukien 
rangaistuslaukauksesta jatkoajalla tehty maali) ei ole sallittua. Mailan mittaamiset ennen 
voittomaalilaukauskisaa tai sen aikana on sallittu.  

Pelaajalle, joka rikkoo mailansa tai kieltäytyy luovuttamasta mailaa mittausta varten päätuomarin niin 
pyytäessä, tuomitaan pieni rangaistus ja kymmenen (10) minuutin käytösrangaistus. 

 
10.6. MAILAN MITTAUS – ENNEN RANGAISTUSLAUKAUSTA  

Vastustajan mailan mittauspyyntö ennen rangaistuslaukausta voidaan tehdä seuraavia toimintaohjeita 
noudattaen: 

Jos maila todetaan lailliseksi, pyynnön tehneelle joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus ja yksi sen 
pelaajista täytyy asettaa välittömästi rangaistusaitioon. Riippumatta rangaistuslaukauksen tuloksesta 
joukkuerangaistus tuomitaan ja kärsitään. 

Jos maila todetaan sääntöjen vastaiseksi, kyseiselle pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus ja hänen on men-
tävä välittömästi rangaistusaitioon kärsimään rangaistustaan. Toinen pelaaja suorittaa rangaistuslaukauk-
sen. Jos pelaaja kieltäytyy luovuttamasta mailaansa mittausta varten, rangaistuslaukausta ei sallita ja 
pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus. 

 

 
SÄÄNTÖ 11 MAALIVAHDIN VARUSTEET 

11.1. MAALIVAHDIN VARUSTEET 

Luistimia ja mailaa lukuun ottamatta kaikki maalivahdin käyttämät varusteet on suunniteltava yksinomaan 
suojaamista varten, ja maalivahti ei saa käyttää mitään vaatekappaleita tai laitteita, jotka antaisivat hänelle 
asiatonta hyötyä maalivahtityöskentelyssä. 

Maalivahdin mailan mittaamisessa noudatetaan säännön 10.5. periaatteita ja muut varusteet mitataan vain 
pelikatkolla (pyyntö heti erän päättymisen jälkeen)  

Varusteiden mittaaminen suoritetaan tuomariston toimesta. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
11.2. PATJAT 

Jään ja luistinten väliin jäävää aukkoa peittämään lisätty mikä tahansa materiaali maalivahdin patjojen 
alaosassa on kielletty. Graffitityyppiset kuviot, muodot, taideteokset, piirrokset tai sloganit, jotka ovat 
solvaavia tai rivoja ja joissa on kulttuurinen, rasistinen tai uskonnollinen viittaus, eivät ole sallittuja. 
Säärisuojat saavat olla minkä ei-fluoresoivan värisiä tahansa. Kaikki lisäkkeet, kuten muoviset siivekkeet, 
missä suojuksen kohdassa tahansa ovat kiellettyjä. Maalivahdin patjojen ulkoleveys ei saa ylittää 28 cm (11 
tuumaa), kun patja on kiinnitettynä maalivahdin jalkaan. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
11.3. RINTA- JA KÄSIVARSISUOJUS 

Maalivahdin käyttämä rinta- ja käsivarsisuojus täytyy anatomian ja koon suhteen olla yksilöllinen kyseisen 
maalivahdin fyysisten ominaisuuksien perusteella. 

Mitään kohotettuja taitoksia ei sallita rintasuojuksen etu- tai sivureunoissa, käsivarsivarsien sisä- tai 
ulkolaidalla tai hartioiden poikki. Rintakehän sivureunan kerrostaminen on sallittua kylkiluiden suojan 
lisäämiseksi, mutta suojusten paksuus ei saa ylittää rintaosan suojien paksuutta ja edelleen kylkien muodon 
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täytyy mukailla pelaajan vartalon muotoa. Jos maalivahdin kyykistyessä normaaliin torjunta-asentoon 
suojukset tai olkakuppi työntyvät hartialinjan yläpuolelle, rintasuojus luokitellaan sääntöjen vastaiseksi. 

Jos jokin rinta- ja käsivarsisuojus on suoritetussa mittauksessa todettu liian isoksi, katsotaan kyseisen 
maalivahdin kohdalla laittomaksi varusteeksi, on se sitten aiempien varusterajojen kohdalla ollut hyväksytty 
tai ei. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 
 
11.4. HOUSUT 

Maalivahdin käyttämät housut täytyy anatomian ja koon suhteen olla yksilölliset kyseisen maalivahdin 
fyysisten ominaisuuksien perusteella. 

Housun lahkeisiin tai vyötärölle ei sallita mitään sisäisiä tai ulkoisia toppauksia lisäsuojauksen saamiseksi 
(ts. ei kohokkeita sisäpuolelle tai ulkopuolelle). Jos maalivahti pitää kuorihousuja väljästi, jolloin hänen 
kyykistyessään torjunta-asentoon jalkojen ja suojusten välinen rako peittyy, kuorihousut ovat tällöin 
sääntöjen vastaiset. Housujen sisäpuolisten reisisuojusten täytyy seurata säären muotoja. Levymäiset 
reisisuojukset eivät ole sallittuja. 

Jos jotkut housut on mittauksessa todettu sääntöjen vastaisiksi, katsotaan ne kyseisen maalivahdin 
kohdalla laittomaksi varusteeksi, on ne sitten aiempien varusterajojen kohdalla hyväksytty tai ei. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 
 
11.5. POLVISUOJUKSET 

Polvisuojus täytyy pitää kiinnitettynä ja sen täytyy mahtua housujen reisisuojan alle. Maalivahdin 
säärisuojuksen sisäpuolelle polven yläpuolelle kiinnitetyt läpät ovat kiellettyjä, jos niitä ei pidetä housujen 
reisisuojan alla. Polven hihnapehmuste on suojus, joka erottaa polven sisäsyrjän jäästä. 

Polvisuojuksen nauha täytyy kiinnittää niin kireälle, ettei suojus peitä yhtään jalkojen välistä aluetta tai 
”vitosaukkoa”. Tämä mittausnormi ei vaikuta polven hihnapehmusteen ja polven sisäsuojan väliseen 
pehmustukseen. Pitkittäiset poimut (punotut saumakohokkeet) eivät ole sallittuja. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 
 
11.6. KIINNIOTTOKÄSINE 

Suurin sallittu ympärysmitta on 114,5 cm (45 tuumaa). Kiinniottokäsineen ympärysmitta on reunoja pitkin 
mitattu etäisyys. 

Ranneke on oltava 10,5 cm (4 tuumaa) leveä. Ranneke on käsineen osuus, joka suojaa rannetta siitä 
kohdasta, jossa peukalon nivel yhdistyy ranteeseen. Kaikkea suojusta, joka yhdistää / korostaa ranneketta 
käsiosaan, pidetään ennemmin käsineen osana kuin rannekkeen osana. 

Ranneke saa olla enintään 20,5 cm (8 tuumaa) pitkä (tämä sisältää siteet). Kaikki mitat mitataan 
rannekkeen muotoa seuraten. Etäisyys käsineen tyvestä pussin sisäpintaa pitkin mitattuna T-osan yläosaan 
asti ei saa ylittää 46,0 cm (18 tuumaa). Tyvi on kohta, missä rannekkeen suora osa kohtaa käsineen. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
11.7. KILPIKÄSINE 

Kilpikäsineen on oltava suorakaiteen muotoinen. 

Peukaloa ja rannetta suojaavan läpän täytyy olla kiinnitettynä kilpikäsineeseen ja mukailla peukalon ja 
ranteen muotoja. 

Missään kohtaa kilpikäsineessä ei sallita kohotettuja harjanteita. 
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Maalivahdin kilpikäsineen selkäpuolelle kiinnitettyjen tai käsineen muodostavien suojatoppausten 
ulkomitat eivät saa missään kohdin (tämä sisältää siteet) ylittää 20,5 cm (8 tuumaa) leveydessä eikä 38,5 cm 
(15 tuumaa) pituudessa. Kaikki mitat mitataan rannekkeen selkäosan muotoa seuraten. 

Peukalon suoja ei saa ylittää 18,0 cm (7 tuumaa) mitattuna kilven pinnasta suojan uloimpaan kohtaan. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
11.8. KASVOSUOJUKSET 

Maalivahtien on käytettävä kasvosuojusta aina pelitilanteen aikana. Maalivahtien täytyy käyttää IIHF:n 
hyväksymää kasvosuojusmallia. Kasvosuojus, jonka tarkoitus on vain lisätä torjunta-alaa, tulkitaan 
sääntöjen vastaiseksi. 

Kasvosuojus on valmistettava siten, ettei kiekko mene sen aukoista läpi. Maalivahti voi käyttää 
kasvosuojusta, jonka väritys ja malli eroavat kanssapelaajien käyttämästä. Varamaalivahdin ei tarvitse pitää 
kasvosuojusta, kun hän liikkuu kentän poikki palatakseen pelaajapenkille erätauon jälkeen. 

Naisten jääkiekossa, miesjuniorien U20- ja U18-sarjoissa sovelletaan erityissääntöjä ja ohjeita pää- / 
kasvosuojaukseen. 

→ Sääntö 102 (Naisten jääkiekko – Erityissäännöt – Varusteet) 

→ Sääntö 202 (Miesjuniorit – Erityissäännöt – Varusteet) 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
11.9. SJL:N SUORITTAMAT VARUSTETARKASTUKSET 

Maalivahdit eivät saa osallistu peliin sellaisilla varusteilla, jotka eivät ole näiden sääntöjen mukaisia. SJL:n 
suorittamat varustetarkastukset voivat tapahtua milloin tahansa ennen ottelua, sen aikana tai ottelun 
jälkeen. 

SJL:n edustajat voivat ottaa haltuunsa yhden tai kaikkien maalivahtien varusteita. Tällainen varuste voidaan 
poistaa suojattuun paikkaan mittausta varten. 

Sääntöjen vastaiset ja laittomat varusteet täytyy korjata ennen kuin niillä voi osallistua peliin tai käyttää 
edelleen. 

Jos sääntöjenvastaisuuksia ilmenee seurantatarkastuksissa, tilanteesta ilmoitetaan asiaankuuluvalle 
elimelle. 

Kieltäytyminen luovuttamasta varustetta SJL:lle mittausta varten johtaa samoihin seuraamuksiin kuin mitä 
maalivahdille tuomittaisiin sääntöjenvastaisesta varusteesta. 
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SÄÄNTÖ 12 SÄÄNTÖJENVASTAINEN VARUSTE 

12.1. SÄÄNTÖJENVASTAINEN VARUSTE 

Kaikki suojukset käsineitä, kypärää, hammassuojia, niska-/kaulasuojusta ja maalivahdin patjoja lukuun 
ottamatta on pidettävä kokonaan peliasun alla. Tämän säännön rikkomisesta, päätuomarin antaman 
varoituksen jälkeen, tuomitaan pieni rangaistus. 

Ne pelaajat, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, eivät saa osallistua peliin ennen kuin tällainen varuste on 
korjattu tai poistettu. 

Jos pelaaja kieltäytyy, hänelle tuomitaan pieni rangaistus pelin viivyttämisestä, ja jos hän palaa jäälle 
tekemättä korjausta, hänelle tuomitaan käytösrangaistus. Jos tämä tapahtuu kolmannen kerran, niin 
pelaajalle tuomitaan pelirangaistus. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen). 

 
12.2. HANSKAT 

Hanska, josta koko kämmen tai osa kämmenestä on poistettu tai leikattu paljaan käden käytön 
mahdollistamiseksi, katsotaan sääntöjenvastaiseksi varusteeksi, ja jos joku pelaaja käyttää tällaista hanskaa 
pelissä, tuomitaan hänelle pieni rangaistus. 

Jos joukkue esittää valituksen tämän säännön perusteella ja tällainen valitus on aiheeton, tuomitaan 
valituksen tehneelle joukkueelle joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

 
12.3. KYYNÄRPÄÄSUOJAT 

Kaikki kyynärpääsuojat, joissa ei ole uloimpana suojakerroksena vaahtokumia tai vastaavaa materiaalia 
vähintään 1,5 cm (½ tuumaa) paksuudelta, luokitellaan vaarallisiksi varusteiksi. 

 
12.4 REILU PELI 

Nämä varusteita koskevat säännöt (osa 3) on laadittu reilun pelin hengessä. 

Aina kun SJL:n mielestä tätä säännön henkeä käytetään väärin, ristiriidassa olevan varusteen katsotaan 
olevan pelaamisen sopimaton. 

 
12.5. SJL:N SUORITTAMAT VARUSTETARKASTUKSET 

SJL:n suorittamat varustetarkastukset voivat tapahtua milloin tahansa ennen ottelua, sen aikana tai ottelun 
jälkeen. 

SJL:n edustajat voivat ottaa haltuunsa kenenkä tahansa osallistuvan joukkueen pelaajan varusteita. 
Sääntöjen vastaiset ja laittomat varusteet täytyy korjata ennen kuin niillä voi osallistua peliin. Jos 
sääntöjenvastaisuuksia ilmenee seurantatarkastuksissa, tilanteesta ilmoitetaan asiaankuuluvalle elimelle.  

Kieltäytyminen luovuttamasta varustetta SJL:lle mittausta varten johtaa samoihin seuraamuksiin kuin mitä 
pelaajalle tuomittaisiin sääntöjenvastaisesta varusteesta. 

 
SÄÄNTÖ 13 KIEKKO 

13.1. MITAT 

Kiekko on valmistettava vulkanoidusta kumista tai muusta hyväksytystä materiaalista, 2,5 cm (1 tuuma) 
paksuksi ja 7,6 cm (3 tuumaa) korkeaksi sekä 156 – 170 g (5 ½ …6 unssia) painavaksi. 

IIHF:n täytyy hyväksyä kaikki kisoissa käytettävät kiekot. 
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Kiekkoon painettu logo, tavaramerkki ja mainos eivät saa ylittää kiekon kummallakaan puolella 
halkaisijaltaan 4,5 cm (1¾ tuumaa) tai 35 % kiekon kyseisen puolen pinta-alasta. Kiekon molemmilla puolilla 
voi olla painatusta. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
 
13.2. HANKINTA 

Kotijoukkueen vastuulla on tarjota riittävä määrä virallisia kiekkoja. Varakiekot pidetään rangaistusaitiossa 
toisen rangaistusaition valvojan tai erityisen toimitsijan hallussa.  

 
13.3. SÄÄNTÖJENVASTAINEN KIEKKO 

Jos jossain vaiheessa pelin käydessä jäälle ilmaantuu muu kuin sääntöjen mukaisesti pelissä oleva kiekko, 
peliä ei katkaista ennen kuin sääntöjen mukaisen kiekon hallinta siirtyy toiselle joukkueelle. 

 

 
SÄÄNTÖ 14 ASUN TAI VARUSTEIDEN SÄÄTÄMINEN 

14.1. ASUN TAI VARUSTEIDEN SÄÄTÄMINEN 

Peliä ei katkaista eikä peliä viivytetä asun, varusteen, luistimen tai mailan säätämiseksi. 

Pelaaja on vastuussa asun ja varusteiden kunnossa pitämisestä. 

Jos tarvitaan säätämistä, niin pelaajan on poistuttava jäätä ja hänet korvataan toisella pelaajalla. 

Maalivahdin varusteiden korjaaminen tai säätäminen ei saa aiheuttaa viivytyksiä. 

Jos tarvitaan säätämistä, niin maalivahdin on poistuttava jäätä ja hänen paikkansa ottaa välittömästi 
varamaalivahti. 
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OSA 4 – RANGAISTUSLAJIT 
 
SÄÄNTÖ 15 RANGAISTUKSIEN TUOMITSEMINEN 

15.1. RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN 

Jos pelaajan tai joukkueen toimihenkilön tekemä sääntörike edellyttää pienen rangaistuksen, 
joukkuerangaistuksen, ison rangaistuksen, käytösrangaistuksen, pelirangaistuksen tai ottelurangaistuksen 
tuomitsemista, ja kyseisellä joukkueella on kiekko hallinnassaan, päätuomari puhaltaa välittömästi pilliinsä 
ja rankaisee rikkonutta pelaajaa tai joukkuetta. 

Jos pelaajan tai joukkueen toimihenkilön tekemä sääntörike edellyttää pienen rangaistuksen, 
joukkuerangaistuksen, ison rangaistuksen, käytösrangaistuksen, pelirangaistuksen tai ottelurangaistuksen 
tuomitsemista, mutta kiekko ei ole kyseisen joukkueen hallinnassa, päätuomari nostaa kätensä ylös 
siirretyn rangaistusvihellyksen merkiksi. Kun rangaistava joukkue saa kiekon hallintaansa, päätuomari 
puhaltaa pilliinsä ja rankaisee rikkonutta pelaajaa tai joukkuetta. 

Kun sääntörikkeen takia pelaaja, joukkueenjohtaja, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö poistetaan 
ottelusta, hänen täytyy poistua pelaajapenkiltä eikä hän saa enää millään tavoin osallistua otteluun. Tällä 
tarkoitetaan myös joukkueen ohjaamista katsomosta tai radioviestintää hyödyntäen. Mahdollinen 
sääntöjen vastainen toiminta pitää raportoida asiaankuuluvalle elimelle. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 1. 

 
15.2. PIENEN RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN – MAALI SYNTYY 

Jos joukkueelle ollaan tuomitsemassa pientä rangaistusta ja ei-rikkonut joukkue tekee maalin, pientä 
rangaistusta ei tuomita, mutta iso rangaistus tai ottelurangaistus tuomitaan normaaliin tapaan, syntyi 
tilanteesta maali tai ei. 

Jos joukkueelle ollaan tuomitsemassa kahta (2) tai useampaa pientä rangaistusta ja ei-rikkonut joukkue 
tekee maalin, rikkoneen joukkueen kapteenin tulee valita ja kertoa päätuomarille, mikä rangaistus (tai 
mitkä rangaistukset) tuomitaan ja mitä rangaistusta ei tuomita syntyneen maalin takia. 

 
15.3. KAKSINKERTAISEN PIENEN RANGAISTUKSEN TUOMISEMINEN – MAALI SYNTYY 

Kun rangaistuksen määräämiseen sovelletaan Sääntöä 47 (Puskeminen), Sääntöä 58 (Mailan päällä 
lyöminen), Sääntöä 60 (Korkea maila) tai Sääntöä 62 (Keihästäminen) ja ei-rikkonut joukkue tekee maalin, 
rikkoneelle pelaajalle tuomitaan kahden (2) minuutin asianmukainen rangaistus. 

Rangaistus kuulutetaan kaksinkertaisena pienenä rangaistuksena asianmukaisesta rikkeestä, mutta pelaaja 
kärsii vain kaksi (2) minuuttia. 

 
15.4. RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN – VAJAALUKUINEN JOUKKUE – MAALI SYNTYY 

Kun joukkue on yhden tai useamman pienen rangaistuksen tai joukkuerangaistuksen takia vajaalukuinen ja 
päätuomari on tuomitsemassa lisää pienen rangaistuksen tai pieniä rangaistuksia vajaalukuiselle 
joukkueelle, ja ei-rikkonut joukkue tekee maalin ennen pelin katkaisua, tällöin maali hyväksytään. 

Siirrettynä rangaistusvihellyksenä ollut rangaistus tai rangaistukset tuomitaan ja vanhin kärsittävänä ollut 
pieni rangaistus päättyy automaattisesti Säännön 16 (Pienet rangaistukset) mukaisesti. Isot rangaistukset 
tai ottelurangaistukset tuomitaan normaaliin tapaan, syntyi tilanteesta maali tai ei. 

Kun joukkueelle, joka on vajaalukuinen ison rangaistuksen (tai ottelurangaistuksen) takia, ollaan 
tuomitsemassa pientä rangaistusta tai joukkuerangaistusta, ja ei-rikkonut joukkue tekee maalin ennen kuin 
peli voidaan katkaista pienen tai joukkuerangaistuksen tuomitsemiseksi, siirrettynä rangaistusvihellyksenä 
ollutta pientä rangaistusta tai joukkuerangaistusta ei tuomita syntyneen maalin takia. 
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Kun joukkuetta vastaan, joka on vajaalukuinen yhden tai useamman pienen rangaistuksen tai 
joukkuerangaistuksen takia, ollaan tuomitsemassa siirrettynä rangaistusvihellyksenä rangaistuslaukausta, ja 
ennen kuin päätuomari voi katkaista pelin rangaistuslaukauksen tuomitsemiseksi, ei-rikkonut joukkue tekee 
maalin, tällöin siirrettynä rangaistusvihellyksenä olleesta rikkeestä (josta olisi tuomittu rangaistuslaukaus) 
tuomitaan pieni rangaistus (kaksinkertainen pieni rangaistus, iso rangaistus tai ottelurangaistus) ja vanhin 
kärsittävänä ollut pieni rangaistus päättyy automaattisesti. 

→ Sääntö 16 (Pienet rangaistukset) 

 
15.5. ALOITUSPAIKAT 

Kun pelaajia rangaistaan pelikatkolla siten, että rangaistuskelloon merkitään yksi tai useampi rangaistus 
toiselle joukkueelle, suoritetaan seuraava aloitus toisesta rikkoneen joukkueen puolustusalueen 
aloituspisteestä. Tähän käytäntöön on vain kolme (3) poikkeusta: 

(I) Kun rangaistus määrätään maalin hyväksymisen jälkeen – aloitus suoritetaan keskipisteestä; 

(II) Kun rangaistus määrätään erän päättyessä (tai käynnistyessä) – aloitus suoritetaan keskipisteestä; 

(III) Kun puolustavaa joukkuetta ollaan rankaisemassa, ja hyökkäävän joukkueen pelaajat tulevat 
vihellyksen jälkeen hyökkäysalueellaan aloitusympyrän uloimman kaaren tason yli – aloitus 
suoritetaan lähimmästä puolueettoman alueen aloituspisteestä. 

→ Sääntö 76 (Aloituspaikat) 

 
SÄÄNTÖ 16 PIENET RANGAISTUKSET 

16.1. PIENI RANGAISTUS 

Pienestä rangaistuksesta muu pelaaja kuin maalivahti poistetaan jäältä kahdeksi (2) minuutiksi, jonka 
aikana korvaavaa pelaajaa ei sallita. 

 
16.2. VAJAALUKUISUUS 

Vajaalukuisuudella tarkoitetaan, että joukkueella on vastajoukkuetta lukumääräisesti vähemmän pelaajia 
jäällä maalin syntyhetkellä. Se pieni rangaistus tai joukkuerangaistus, josta rangaistuskellossa on 
rangaistusaikaa vähiten jäljellä, päättyy automaattisesti. Täten kummallekin joukkueelle tuomitut 
samanaikaiset, toisensa kumoavat pienet rangaistukset eivät aiheuta kummallekaan joukkueelle 
vajaalukuisuutta – katso Sääntö 19 (Samanaikaiset rangaistukset). 

Jos joukkue on vajaalukuinen yhden tai useamman pienen rangaistuksen tai joukkuerangaistuksen takia, 
kun vastajoukkue tekee maaliin, päättyy automaattisesti vanhin tällaisista rangaistuksista. 

Tätä sääntöä sovelletaan myös, kun maali tuomitaan. Tätä sääntöä ei sovelleta, jos maali tehdään 
rangaistuslaukauksesta (toisin sanoen, rikkoneen joukkueen pelaajan rangaistus ei pääty, jos maali tehdään 
rangaistuslaukauksesta). 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 

(I) Tehtiinkö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 

(II) Kärsikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta rangaistuskellossa? 

Jos molemmat kriteerit täyttyvät, niin rangaistuskellossa vähiten aikaa jäljellä oleva pieni rangaistus 
päättyy, ellei kyseessä ole samanaikainen, toisensa kumoava rangaistus. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 14. 

Mikään rangaistus ei pääty, kun maali tehdään rangaistuslaukauksesta. Kun saman joukkueen kahden 
pelaajan pieni rangaistus päättyy samaan aikaan, niin kyseisen joukkueen kapteenin on nimettävä 
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päätuomarille, kumpi pelaajista palaa ensin jäälle ja päätuomari ohjeistaa rangaistusajanottajaa sen 
mukaisesti. 

 
16.3. RIKKEET 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita pieni rangaistus – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset 
kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 2. 

 

 
SÄÄNTÖ 17 JOUKKUERANGAISTUKSET 

17.1. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistuksesta rikkoneen joukkueen pelaaja poistetaan jäältä kahdeksi (2) minuutiksi. 

Kuka tahansa, valmentajan kapteenin välityksellä nimeämä pelaaja, paitsi maalivahti, voidaan määrätä 
kärsimään joukkuerangaistus ja kyseinen pelaaja siirtyy välittömästi rangaistusaitioon, ja kärsii 
rangaistuksen aivan kuin kyseessä olisi hänelle tuomittu pieni rangaistus. 

 
17.2. VAJAALUKUISUUS 

Vajaalukuisuuden selitys: 

→ Sääntö 16.2 (Vajaalukuisuus) 

 
17.3. RIKKEET 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita joukkuerangaistus – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset 
kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 3. 

 

 
SÄÄNTÖ 18 KAKSINKERTAISET PIENET RANGAISTUKSET 

18.1. KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS 

Kaksinkertaisesta pienestä rangaistuksesta, muu pelaaja kuin maalivahti, poistetaan jäältä neljäksi (4) 
minuutiksi, jonka aikana korvaavaa pelaajaa ei sallita. 

 
18.2. VAJAALUKUISUUS 

Kun päätuomari on tuomitsemassa siirrettynä rangaistusvihellyksenä kaksinkertaista pientä rangaistusta, 
mutta ennen kuin peli katkaistaan, ei-rikkonut joukkue tekee maalin, toinen (1) pienistä rangaistuksista 
kumoutuu ja rangaistu pelaaja kärsii jäljellä olevat kaksi (2) minuuttia kaksikertaisesta pienestä 
rangaistuksestaan. 

Rangaistus kuulutetaan kaksinkertaisena pienenä rangaistuksena, mutta vain kaksi (2) minuuttia näytetään 
rangaistuskellossa. 

Vajaalukuisuuden selitys: 

→ Sääntö 16.2 (Vajaalukuisuus) 
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18.3. RIKKEET 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita kaksinkertainen pieni rangaistus – katso yksittäisistä 
sääntökohdista täydelliset kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 4. 

 
18.4. VIDEOTARKISTUS – KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS, KORKEA MAILA 

Päätuomareilla on mahdollisuus tarkistaa videolta tilanne, jossa korkeasta mailasta tuomitaan 
kaksikertainen pieni rangaistus, jotta alkuperäinen jäällä tuomittu rangaistus joko 1. varmennetaan tai 2. 
kumotaan. 

Tällaiset tarkistukset suorittavat yksinomaan jäällä olevat päätuomari(t) muuta tuomaristoa konsultoiden, 
käyttäen määrättyä ja annettua teknologiaa (esimerkiksi kannettava tabletti, televisio- tai 
tietokonemonitori). 

→ Sääntö 38.5 (Tarkistamisprosessi) 

Videotuomariston ja jäällä olevan tuomariston välinen kommunikointi rajataan kyseisen videotuomarin ja 
päätuomarin väliseksi, jotta varmistetaan päätuomarin saavan kaiken sen videomateriaalin, mitä 
päätuomari saattaa pyytää, kuten myös kaikki tarkoituksenmukaiset kuvakulmat, jotta rangaistustuomion 
tarkistaminen on mahdollista. 

Tilanteessa ei saa olla muuta kontaktia tai konsultaatiota kuin jäällä olevan tuomariston ja 
videotuomariston välillä. 

Päätuomarilla on ainoastaan seuraavat vaihtoehdot oman tuomionsa videotarkistuksessa: 

(I) vahvistaa alkuperäinen rangaistus (kaksinkertainen pieni rangaistus); tai 

(II) kumota alkuperäinen rangaistus. 

Huomautus: Tämä sääntö on voimassa vain Mestiksen ja U20-SM sarjojen otteluissa, joissa on mahdollista 
saada kuva tuomarin ratkaistavaksi. 

 

 
SÄÄNTÖ 19 SAMANAIKAISET RANGAISTUKSET 

19.1. SAMANAIKAISET PIENET RANGAISTUKSET 

Kun kummankin joukkueen pelaajille tuomitaan samanaikaisia pieniä rangaistuksia tai samanaikaisia yhtä 
pitkiä pieniä rangaistuksia, rangaistujen pelaajien on mentävä rangaistusaitioihinsa ja tällaiset rangaistut 
pelaajat eivät saa lähteä rangaistusaitiosta ennen kuin kunkin rangaistuksen päättymisen jälkeisellä 
pelikatkolla. Jos rangaistujen pelaajien joukossa on maalivahti, katso 

→ Sääntö 27.1 (Maalivahdin rangaistukset). 

Kunkin pelaajan, jolle on tuomittu samanaikaisia pieniä rangaistuksia tai samanaikaisia yhtä pitkiä pieniä 
rangaistuksia, kohdalla sallitaan välitön korvaava pelaaja jäälle eikä niillä ole vaikutusta mahdollisiin 
rangaistusten siirrettyihin alkamisaikoihin – katso Sääntö 26 (Rangaistusten siirretty alkamisaika). Tätä 
sääntöä sovelletaan vain, kun vähintään toinen joukkue on jo vajaalukuinen kärsittävän rangaistuksen takia. 

Kun kummankin joukkueen yhdelle (1) pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus samalla pelikatkolla eikä 
rangaistuskellossa ole muita vajaalukuiseksi tekeviä rangaistuksia kärsittävänä, pelaajat kärsivät 
rangaistuksensa ilman jäällä olevaa korvaavaa pelaajaa. Täten molemmat joukkueet jatkavat peliä pienen 
rangaistuksen keston ajan neljällä (4) kenttäpelaajalla neljää (4) vastaan. 

Jos yhdellä (1) tai molemmilla tällaisilla pelaajilla (tai joillakin muilla pelaajilla) tuomitaan myös 
käytösrangaistus yhden (1) pienen rangaistuksen lisäksi, tätä sääntöä sovelletaan ja joukkueet jatkavat peliä 
neljällä (4) kenttäpelaajalla neljää (4) vastaan. Käytösrangaistuksen saaneen pelaajan täytyy kärsiä koko 12 
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minuuttia (pieni rangaistus ja käytösrangaistus) ja hänen joukkueensa täytyy asettaa rangaistusaitioon 
sijainen kärsimään pientä rangaistusta ja olemaan valmis palaamaan jäälle pienen rangaistuksen 
päättyessä. 

Kun kummallekin joukkueelle tuomitaan useita rangaistuksia samalla pelikatkolla, yhtä monta pientä 
rangaistusta ja yhtä monta isoa rangaistusta kumoutuu samanaikaisten rangaistuksien säännön perusteella, 
ja rangaistusaikojen erotus kärsitään normaaliin tapaan ja aika näkyy vastaavasti rangaistuskellossa – katso 
Sääntö 19.5 (Samanaikaisten rangaistusten soveltaminen). 

Jos rangaistusajoissa ei ole eroa, kaikki pelaajat kärsivät heille määrätyn rangaistusajan, mutta he eivät voi 
palata jäälle ennen kuin kunkin pelaajan rangaistuksen päättymisen jälkeisellä pelikatkolla. Samanaikaiset 
rangaistukset, jotka jatkuvat tai tuomitaan jatkoajalla, katso 

→ Sääntö 84 (Jatkoajan toiminnot). 

Yhteenveto samanaikaisista rangaistuksista – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukot 17 ja 18. 

 
19.2. SAMANAIKAISET ISOT RANGAISTUKSET 

Kun kummankin joukkueen pelaajille tuomitaan samanaikaisia isoja rangaistuksia tai samanaikaisia yhtä 
pitkiä rangaistuksia, rangaistujen pelaajien tai heidän sijaistensa on mentävä rangaistusaitioihinsa ja 
tällaiset rangaistut pelaajat eivät saa lähteä rangaistusaitiosta ennen kuin kunkin rangaistuksen 
päättymisen jälkeisellä pelikatkolla. 

Kunkin pelaajan, jolle on tuomittu samanaikaisia isoja rangaistuksia tai samanaikaisia yhtä pitkiä 
rangaistuksia, kohdalla sallitaan välitön korvaava pelaaja jäälle eikä niillä ole vaikutusta mahdollisiin 
rangaistusten siirrettyihin alkamisaikoihin. 

→ Sääntö 26 (Rangaistusten siirretty alkamisaika). 

Tilanteissa, joissa yhdelle tai molemmille pelaajille tuomitaan pelirangaistus ison rangaistuksen lisäksi, 
joukkueen ei tarvitse asettaa sijaista rangaistusaitioon. 

 
19.3. SAMANAIKAISET OTTELURANGAISTUKSET 

Kun kummankin joukkueen pelaajille tuomitaan samanaikaisia ottelurangaistuksia tai samanaikaisia yhtä 
pitkiä rangaistuksia, ottelurangaistuksen saaneet pelaajat poistetaan välittömästi pelistä. 

Muut rangaistut pelaajat eivät saa lähteä rangaistusaitiosta ennen kuin kunkin rangaistuksen päättymisen 
jälkeisellä pelikatkolla. 

Kunkin samanaikaisia isoja rangaistuksia ja/tai ottelurangaistuksia tai samanaikaisia yhtä pitkiä 
rangaistuksia tuomitun pelaajan kohdalla sallitaan välitön korvaava pelaaja jäälle eikä niillä ole vaikutusta 
mahdollisiin rangaistusten siirrettyihin alkamisaikoihin. 

→ Sääntö 26 (Rangaistusten siirretty alkamisaika). 

 
19.4. VIIMEISET VIISI MINUUTTIA JA JATKOAIKA 

Kun samalla pelikatkolla, varsinaisen peliajan viimeisen viiden (5) minuutin tai milloin tahansa jatkoajan 
aikana, tuomitaan yhdelle A-joukkueen pelaajalle pieni rangaistus (tai kaksikertainen pieni rangaistus) ja 
yhdelle B-joukkueen pelaajalle iso rangaistus (tai ottelurangaistus), kärsitään rangaistusten erotus (3 
minuuttia tai 1 minuutti) välittömästi ison rangaistuksen tapaan. 

Tätä sovelletaan myös, kun samanaikaisia rangaistuksia on ”kumoutuu” ja yllä mainitut esimerkit jäävät 
jäljelle. Joukkueen täytyy asettaa välittömästi rangaistu pelaaja tai sijainen rangaistusaitioon. 



OSA 4 – RANGAISTUSLAJIT JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 61 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

Rangaistusaikojen erotus kolme (3) minuuttia tai yksi (1) minuutti (tilanteen mukaan) asetetaan 
rangaistuskelloon ja tämä kärsitään ison rangaistuksen tapaan. Tätä sääntöä sovelletaan riippumatta siitä, 
mikä on joukkueiden pelaajavahvuus jäällä rangaistusten tuomitsemishetkellä. 

 
19.5. SAMANAIKAISTEN RANGAISTUSTEN -SÄÄNNÖN SOVELTAMINEN 

Kun rangaistuksia määrätään kummallekin joukkueelle samalla pelikatkolla, päätuomarin tulee hyödyntää 
seuraavia sääntöjä kummankin joukkueen pelaajavahvuuteen jäällä: 

(I) Kumoa niin monta isoa rangaistusta ja/tai ottelurangaistusta kuin mahdollista; 

(II) Kumoa niin monta pientä rangaistusta, joukkuerangaistusta tai kaksinkertaista pientä rangaistusta 
kuin mahdollista 

Yhteenveto samanaikaisista rangaistuksista – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukot 15. 

 
SÄÄNTÖ 20 ISOT RANGAISTUKSET 

20.1. ISO RANGAISTUS 

Iso rangaistus tuomitaan mille tahansa pelaajalle, joka tekee fyysisen rikkeen ja joka piittaamattomasti 
vaarantaa rikottua pelaajaa siten, että päätuomarin harkinnan mukaan pieni rangaistus tai kaksinkertainen 
pieni rangaistus ei olisi riittävä rangaistus kyseiselle pelaajalle. 

Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, 
väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 

Ensimmäisestä (1.) isosta rangaistuksesta samassa ottelussa muu pelaaja kuin maalivahti poistetaan jäältä 
viideksi (5) minuutiksi, jonka aikana korvaavaa pelaajaa ei sallita. 

Kun yhdelle pelaajalle tuomitaan samanaikaisesti sekä pieni rangaistus että iso rangaistus, rangaistu pelaaja 
(tai maalivahdin sijainen) kärsii ensin ison rangaistuksen paitsi, jos sovelletaan → Sääntöä 19.2. 
(Samanaikaiset isot rangaistukset), tällöin pieni rangaistus kirjataan ja kärsitään ensin. 

 
20.2 VAJAALUKUISUUS 

Vaikka iso rangaistus aiheuttaa joukkueen vajaalukuisuuden, isoa rangaistusta kärsivän pelaajan sijainen ei 
pääse pois rangaistusaitiosta, jos vastajoukkue tekee maalin. Pelaajan on kärsittävä iso rangaistus kokonaan 
ennen kuin hän pääsee pois rangaistusaitiosta. 

 
20.3. SIJAINEN 

Kun pelaajalle tuomitaan iso rangaistus ja hänet on poistettu pelistä, rikkoneen joukkueen täytyy 
välittömästi asettaa rangaistuspenkille sijainen. Tällainen sijainen voi laillisesti palata peliin, kun iso 
rangaistus on päättynyt. 

Jos pelaajalle on ison rangaistuksen lisäksi tuomittu myös rangaistuskellossa kärsittäviä pieniä 
rangaistuksia, rikkoneen joukkueen täytyy välittömästi asettaa rangaistuspenkille sijainen. 

 
20.4. AUTOMAATTINEN PELIRANGAISTUS 

Kenelle tahansa pelaajalle tuomitaan automaattinen pelirangaistus, kun pelaajalle tuomitaan iso rangaistus 
tai samassa ottelussa toinen käytösrangaistus.  

Kun pelaajalle tuomitaan iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus, pelaaja poistetaan pelistä sen 
loppuajaksi, mutta pelaaja voidaan korvata toisella pelaajalla viiden (5) minuutin jälkeen. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukot 6. 
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20.6. VIDEOTARKISTUS – ISOT RANGAISTUKSET 

Päätuomarin tulee aina tarkistaa videolta tilanne, josta tuomitaan iso rangaistus (muusta syystä kuin 
tappelusta), jotta alkuperäinen jäällä tuomittu rangaistus varmennetaan (tai muutetaan). 

Tällaiset tarkistukset suorittavat yksinomaan jäällä olevat päätuomari(t) muuta tuomaristoa konsultoiden, 
käyttäen määrättyä ja annettua teknologiaa (esimerkiksi kannettava tabletti, televisio- tai 
tietokonemonitori).  

→ Sääntö 38.5 (Tarkistamisprosessi) 

Videotuomariston ja jäällä olevan tuomariston välinen kommunikointi rajataan kyseisen videotuomarin ja 
päätuomarin väliseksi, jotta varmistetaan päätuomarin saavan kaiken videomateriaalin, mitä päätuomari 
saattaa pyytää, kuten myös kaikki tarkoituksenmukaiset kuvakulmat, jotta rangaistustuomion tarkistaminen 
on mahdollista. 

Tilanteessa ei saa olla muuta kontaktia tai konsultaatiota kuin jäällä olevan tuomariston ja 
videotuomariston välillä. 

Päätuomarilla on ainoastaan seuraavat vaihtoehdot oman tuomionsa videotarkistuksessa: 

(I) vahvistaa alkuperäinen rangaistus (iso rangaistus); tai 

(II) tuomita samasta syystä pienempi/vähäisempi rangaistus. 

(III) Jos ottelurangaistus on ainoa mahdollinen rangaistus tarkistettavasta teosta, voi 
pienemmän/vähäisemmän rangaistuksen tuomita myös eri syyllä.  

(IV) Potkaiseminen ja päällä puskeminen voidaan myös kumota. 

Huomautus: Tämä sääntö on voimassa vain Mestiksen ja U20-SM sarjojen otteluissa, joissa on mahdollista 
saada kuva tuomarin ratkaistavaksi. 

 
20.7. RAPORTIT 

Päätuomarin täytyy välittömästi ottelun jälkeen raportoida asiaankuuluvalle elimelle kaikki tuomitut isot 
rangaistukset ja niihin liittyvät olosuhteet. 

 
SÄÄNTÖ 21 OTTELURANGAISTUKSET 

21.1. OTTELURANGAISTUS 

Ottelurangaistus tuomitaan mille tahansa pelaajalle, joka tekee fyysisen rikkeen, ja joka piittaamattomasti 
vaarantaa rikottua pelaajan siten, että päätuomarin harkinnan mukaan riittävä rangaistus ei olisi iso 
rangaistus ja pelirangaistus. 

Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, 
väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 

Vastustajan loukkaantuminen tai yritys tarkoituksellisesti vahingoittaa vastustajaa eivät automaattisesti 
aiheuta ottelurangaistuksen tuomitsemista, mutta niitä voidaan hyödyntää päätettäessä, oliko 
piittaamaton vaarantaminen riittävän vakava, jotta perusteet ottelurangaistuksen tuomitsemiksi täyttyvät. 
Eri fyysisten rikkeiden kohdalla sääntökohdat voivat tarjota ehtoja ja lisäperusteita. 

Ottelurangaistuksesta pelaaja poistetaan jäältä ottelun loppuajaksi ja rangaistun pelaajan on välittömästi 
poistuttava pukuhuoneeseen. 

Huomautus: SJL sarjoissa on sarjakohtaisia rajoituksia ottelurangaistusten tuomitsemiselle. 
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21.2. VAJAALUKUISUUS 

Rangaistu pelaaja voidaan korvata toisella pelaajalla viiden (5) minuutin jälkeen. Ison- tai 
ottelurangaistuksen, sekä mahdolliset muut lisärangaistukset kärsivät valmentajan kapteenin välityksellä 
nimeämä muu pelaaja kuin maalivahti, ja kyseinen pelaaja siirtyy rangaistusaitioon välittömästi. 

Kaikki ottelurangaistukset riippumatta siitä, milloin ne on tuomittu tai lisärangaistuksina määrätty, kirjataan 
pöytäkirjaan 25 minuutin rangaistuksena rikkoneen pelaajan nimiin. 

Lisäksi ottelurangaistuksesta seuraa pelaajalle automaattinen pelikielto, kunnes asiaankuuluva elin on 
käsitellyt tapauksen. 

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 

 
21.3. KURINPITOTOIMENPITEET 

Ottelurangaistuksen saaneen pelaajan, valmentajan tai muun joukkueen toimihenkilön osalta tapaus 
raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle, jolla on täysi valta tuomita lisäkurinpitorangaistuksia rangaistulle 
henkilölle. 

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 

 
21.4. RIKKEET 

Luettelo rikkeistä, (mutta ei rajoittuen näihin), joista voidaan tuomita ottelurangaistus. Katso yksittäisistä 
sääntökohdista täydelliset kuvaukset.  

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 8. 

 
SÄÄNTÖ 22 KÄYTÖSRANGAISTUKSET 

22.1. KÄYTÖSRANGAISTUS 

Käytösrangaistuksesta muu pelaaja kuin maalivahti poistetaan jäältä kymmeneksi (10) minuutiksi. Korvaava 
pelaaja sallitaan jäälle välittömästi käytösrangaistusta kärsivän pelaajan tilalle. Pelaajan, jonka käytös-
rangaistus on päättynyt, täytyy odottaa rangaistusaitiossa rangaistuksen päättymistä seuraavaan 
pelikatkoon. Kenelle tahansa pelaajalle tuomitaan automaattinen pelirangaistus, kun pelaajalle tuomitaan 
samassa ottelussa toinen (2.) käytösrangaistus. 

 
22.2. KÄYTÖSRANGAISTUS – MAALIVAHTI 

Jos maalivahdille tuomitaan käytösrangaistus, kärsii rangaistuksen joku toinen rikkeen tapahtumahetkellä 
jäällä ollut pelaaja. Tämän kenttäpelaajan nimeää rikkoneen joukkueen valmentaja kapteenin välityksellä. 

 
22.3. VAJAALUKUISUUS 

Käytösrangaistuksen saanut pelaaja ei aiheuta joukkueelleen vajaalukuisuutta, ellei kyseiselle pelaajalle 
tuomita myös pientä rangaistusta, isoa rangaistusta + pelirangaistusta tai ottelurangaistusta 
käytösrangaistuksen lisäksi. 

Kun pelaajalle tuomitaan samanaikaisesti pieni rangaistus ja käytösrangaistus, rangaistun joukkueen täytyy 
välittömästi asettaa rangaistusaitioon sijainen, joka kärsii pienen rangaistuksen ilman vaihtoa.  

Jos vastajoukkue tekee maalin pienen rangaistuksen kärsimisen aikana, päättyy pieni rangaistus (jollei 
sovelleta → Sääntö 15.4 Rangaistuksen tuomitseminen – vajaalukuinen joukkue – maali syntyy ja 
alkuperäisen käytösrangaistuksen saaneen pelaajan käytösrangaistus alkaa välittömästi. 
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22.5. RIKKEET 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita käytösrangaistus. Katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset 
kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 9. 

 

 
SÄÄNTÖ 23 PELIRANGAISTUKSET 

23.1. PELIRANGAISTUS 

Pelirangaistuksesta pelaaja poistetaan jäältä ottelun loppuajaksi, mutta korvaava pelaaja sallitaan jäälle 
välittömästi pelistä poistetun pelaajan tilalle. Pelirangaistus kirjataan pöytäkirjaan 20 minuutin 
rangaistuksena rikkoneen pelaajan nimiin. 

 
23.2. KURINPITOTOIMENPITEET 

Pelirangaistuksen saaneen pelaajan, valmentajan tai muun joukkueen toimihenkilön osalta tapaus 
raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle, jolla on täysi valta tuomita lisäkurinpitorangaistuksia rangaistulle 
henkilölle. 

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 

 
23.7. AUTOMAATTINEN PELIRANGAISTUS 

Tuomitaan aina ison rangaistuksen lisäksi ja pelaajan saadessa toisen 10 min käytösrangaistuksen saman 
ottelun aikana. Selitykset → Sääntö 20.4 (Automaattinen pelirangaistus) 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita pelirangaistus – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset 
kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 10.  

 
SÄÄNTÖ 24 RANGAISTUSLAUKAUS 

24.1. RANGAISTUSLAUKAUS 

Rangaistuslaukauksen tuomitsemisen tarkoituksena on palauttaa joukkueelle maalintekomahdollisuus, joka 
menetettiin vastustajan tekemän rikkeen takia, kuten näissä säännöissä esitetään. 

 
24.2. TOIMINTAOHJE 

Päätuomari ilmoittaa rangaistuslaukauksen tuomitsemisen syyn ja äänentoistojärjestelmän avulla 
kuulutetaan rangaistuslaukausta suorittamaan joukkueen valitsema pelaaja. 

Päätuomari asettaa kiekon kaukalon keskipisteeseen ja päätuomarin ohjeesta vihellyksen jälkeen 
rangaistuslaukauksen suorittaja pelaa kiekkoa keskipisteeltä aloittaen ja yrittää tehdä maalin maalivahtia 
vastaan. 

Kiekon tai pelaajan on liikuttava kohti vastustajan maaliviivaa ja laukauksen jälkeen tilanteen katsotaan 
päättyvän. Maalia ei voi tehdä kimmokkeella (paitsi jos kiekko kimpoaa tolpasta tai ylärimasta maalivahtiin 
ja tästä suoraan maaliin), ja heti kun kiekko ylittää maaliviivan tai pysähtyy kokonaan, rangaistuslaukauksen 
suorituksen katsotaan päättyneen. 

”Lacrosse-tyyppinen” –liike (”ilmaveivi”), jossa pelaaja kääntää kiekon jään pinnasta mailansa lavan päälle 
ja piiskaa kiekon maaliin, on sallittu, jos kiekkoa ei missään vaiheessa nosteta yli hartiatason eikä 
laukaisuvaiheessa kiekko ylitä yläriman korkeutta. 
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→ Sääntö 80.1 (Kiekon pelaaminen korkealla mailalla) 

Spin-O-Rama”–pyörähdys, jossa kenttäpelaaja tekee 360 asteen käännöksen lähestyessään maalia, ei ole 
sallittu. Jos pelaaja suorittaa tällaisen liikkeen rangaistuslaukauksen aikana, päätuomari päättää 
rangaistuslaukauksen ja maalia ei synny. Ainoastaan maalivahti tai varamaalivahti voivat toimia 
maalivahteina rangaistuslaukauksessa. 

Maalivahdin on pysyttävä maalialueellaan, kunnes rangaistuslaukausta suorittava pelaaja on koskettanut 
kiekkoa. 

Jos rangaistuslaukauksen tuomitsen hetkellä joukkue pelaa ilman maalivahtia (korvattu kenttäpelaajalla), 
maalivahdin sallitaan palata jäälle torjumaan rangaistuslaukausta. 

Joukkue, jota vastaan rangaistuslaukaus on tuomittu, voi vaihtaa rangaistuslaukausta torjuvaa 
maalivahtiaan, kuitenkin korvaavan maalivahdin täytyy pysyä pelissä seuraavaan pelikatkoon asti.   

Rangaistuslaukauksen suorittamisen ajaksi molempien joukkueiden pelaajien on siirryttävä kaukalon 
laidalle pelaajapenkkinsä eteen. 

 
24.3. NIMETTY PELAAJA 

Kaikissa tapauksissa, joissa rangaistuslaukaus on tuomittu, sen suorittaa ei-rikkoneen joukkueen 
valmentajan tai kapteenin valitsema tämän joukkueen ei-rangaistu pelaaja. Kyseinen valinta ilmoitetaan 
päätuomarille eikä sitä voi vaihtaa. 

 
24.4. RIKKEET RANGAISTUSLAUKAUKSEN AIKANA 

Jos maalivahti liikkuu ulos maalialueelta ennen kuin rangaistuslaukauksen suorittaja koskettaa kiekkoa tai 
maalivahti tekee minkä tahansa rikkeen rangaistuslaukauksen aikana, päätuomari sallii 
rangaistuslaukauksen suorittamisen jatkuvan (käyttäen siirrettyä rangaistusvihellystä). 

Jos rangaistuslaukauksesta ei synny maalia, sallitaan rangaistuslaukauksen uusiminen. Jos 
rangaistuslaukauksen aikana maalivahdin tekemä rike on pienen rangaistuksen arvoinen, aiheuttaen 
rangaistuslaukauksen epäonnistumisen, tällöin rangaistusta ei tuominta, mutta päätuomari sallii 
rangaistuslaukauksen uusimisen. 

Jos maalivahti tekee toisen (2.) rikkeen ja rangaistuslaukaus epäonnistuu, maalivahdille tuomitaan 
käytösrangaistus ja päätuomari sallii rangaistuslaukauksen uusimisen. 

Kolmannen (3.) rikkeen kohdalla maalivahdille tuomitaan pelirangaistus, ja tuomitaan maali ei-rikkoneen 
joukkueen hyväksi. 

Jos maalivahti tekee ison rangaistuksen tai ottelurangaistuksen arvoisen rikkeen aiheuttaen 
rangaistuslaukauksen epäonnistumisen, päätuomari sallii rangaistuslaukauksen uusimisen ja maalivahdille 
tuomitaan asianmukainen rangaistus. 

Maalivahti voi yrittää torjua rangaistuslaukauksen millä tavoin tahansa, paitsi heittämällä mailan tai muun 
esineen tai siirtämällä tarkoituksellisesti maalin paikaltaan, joissa tapauksissa tuomitaan maali 
vastajoukkueen hyväksi. 

Jos rangaistuslaukauksen aikana, maalivahti torjuntayrityksen seurauksena, vahingossa siirtää maalin 
paikaltaan, päätuomarin pitää tehdä päätös seuraavalta pohjalta: 

(I) Tuomita maali, jos pelaaja olisi tehnyt maalin, jos maali olisi ollut normaalilla paikallaan eikä 
siirtyneenä. 

(II) Sallia rangaistuslaukauksen uusiminen, jos maalia ei synny tai jos ei voida määrittää, olisiko kiekko 
mennyt normaalilla paikallaan olleeseen maaliin. 

(III) Jos maali siirtyy sen jälkeen, kun kiekko on ylittänyt maaliviivan päättäen rangaistuslaukauksen 
suorituksen, edellä esitetyt määritelmät eivät sovellu ja rangaistuslaukaus on päättynyt. 
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Jos suorituksen aikana joku vastajoukkueen pelaaja, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö estää tai 
häiritsee rangaistuslaukauksen suorittajaa, ja tämän takia rangaistuslaukaus epäonnistuu, päätuomarin on 
sallittava uusi yritys (2.). 

Päätuomarin tulee tuomita joukkuerangaistus rikkoneelle joukkueelle, ja jos pelaajapenkillä oleva rikkonut 
pelaaja on tunnistettavissa, hänelle tuomitaan käytösrangaistus. 

Kun valmentaja tai joukkueen toimihenkilö on syyllinen tällaiseen tekoon, kyseessä olevalle henkilölle 
tuomitaan pelirangaistus ja asia raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle mahdollisia jatkotoimenpiteitä 
varten. 

Jos suorituksen aikana joku suorittajajoukkueen pelaaja, maalivahti, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö 
estää tai häiritsee rangaistuslaukausta torjuvaa maalivahtia ja tämän takia rangaistuslaukaus onnistuu, 
päätuomarin pitää hylätä maali ja tuomita joukkuerangaistus rikkoneelle joukkueelle.  

Jos rangaistuslaukauksen aikana katsoja heittää jokin esineen jäälle siten, että se päätuomarin mielestä 
estää laukaisijan tai maalivahdin suoritusta, päätuomari määrää laukauksen uusittavaksi. 
Rangaistuslaukaukseen liittyvät mailan mittaukset viitataan: 

→ Sääntö 10.5 (Mailan mittaus) ja 

→ Sääntö 10.6 (Mailan mittaus – ennen rangaistuslaukausta) 

 
24.5. ALOITUSPAIKKA 

Jos rangaistuslaukauksesta tehdään maali, seuraava aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteestä. Jos 
rangaistuslaukauksesta ei tehdä maalia, seuraava aloitus suoritetaan toisesta sen päätyalueen 
aloituspisteestä, johon rangaistuslaukausta suoritettiin, paitsi jos toinen sääntö määrää muusta 
aloituspaikasta, kuten ”siniviivapelaajien” meno katkolla hyökkäysalueen aloitusympyröiden ylätason yli tai 
hyökkäävän joukkueen rangaistuksen takia. 

→ Sääntö 76.2 (Aloituspaikat) 
 
 
24.6 TULOKSET 

Jos rangaistuslaukauksen tuloksena syntyy maali, rikkoneelle pelaajalle tai maalivahdille ei tuomita 
lisärangaistusta, ellei rangaistuslaukauksen aiheuttanut rike edellytä isoa rangaistusta, ottelurangaistusta 
tai käytösrangaistusta, jolloin kyseinen rangaistus tuomitaan. 

Jos rangaistuslaukauksen aiheuttanut rike normaalisti edellyttää pientä rangaistusta, niin riippumatta 
rangaistuslaukauksen tuloksesta, pientä rangaistusta ei tuomita. 

Jos rangaistuslaukauksen aiheuttanut rike normaalisti edellyttää kaksinkertaista pientä rangaistusta tai 
rikkoneelle joukkueelle tuomitaan samassa pelitilanteessa ylimääräinen pieni rangaistus, ei ensimmäistä 
pientä rangaistusta tuomita, koska rangaistuslaukaus tuomittiin menetetyn maalitilanteen palauttamiseksi. 

Toinen pieni rangaistus tuomitaan ja kärsitään riippumatta siitä, syntyykö rangaistuslaukauksesta maali. 
Rike kuulutetaan kaksinkertaisena pienenä rangaistuksena asianmukaisesta rikkeestä ja pelaajan täytyy 
kärsiä siitä vain kaksi (2) minuuttia. 

Mikään rangaistus ei pääty, jos joukkue tekee maalin rangaistuslaukauksesta. 

Jos joukkueen hyväksi tuomitaan kaksi (2) rangaistuslaukausta samalla pelikatkolla (kaksi (2) eri rikettä 
kahta (2) eri pelaajaa kohtaan), vain yksi (1) maali voidaan tehdä tai tuomita samalla pelikatkolla. 

Jos ensimmäisen rangaistuslaukauksen tuloksena syntyy maali, toista rangaistuslaukausta ei voida 
suorittaa, mutta toisesta rikkeestä tuomitaan asianmukainen rangaistus. 
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24.7. AJANOTTO 

Jos rike, johon rangaistuslaukauksen tuomitseminen perustuu, tapahtuu todellisen peliajan aikana, 
tuomitaan rangaistuslaukaus ja se suoritetaan välittömästi normaaliin tapaan, vaikka viivettä olisi syntynyt 
päätuomarin hyödyntäessä siirrettyä rangaistusvihellystä antaen pelin jatkua, kunnes hyökkäävä joukkue 
on menettänyt kiekon puolustavalle joukkueelle, mikä takia kyseisen erän peliaika on saattanut loppua. 

Rangaistuslaukauksen suoritukseen tarvittavaa aikaa ei sisällytetä varsinaiseen peliaikaan tai jatkoaikaan. 

 
24.8. RIKKEET 

On neljä (4) erityisehtoa, joiden täytyy täyttyä, jotta päätuomari voi tuomita rangaistuslaukauksen, kun 
pelaajaa rikotaan takaapäin. Ne ovat: 

(I) Rike täytyy tapahtua puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella (toisin sanoen kiekollisen 
pelaajan on oltava ylittänyt oma siniviivansa). 

(II) Rike täytyy tehdä takaapäin (paitsi, jos maalivahti rikkoo läpiajossa edestäpäin). 

(III) Kiekkoa hallussa pitävältä ja hallitsevalta pelaajalta (tai päätuomarin mielestä pelaajalta, joka olisi 
selvästi saanut kiekon haltuunsa ja hallintaansa) riistetään kohtuullinen maalintekotilanne. (Se 
tosiasia, että pelaaja onnistuu laukaisemaan, ei automaattisesti poista tältä tilanteelta 
rangaistuslaukauksen tuomitsemisen edellytyksiä.) Jos rike tehdään takaapäin ja pelaajalta riistetään 
rikkeellä kohtuullinen maalintekotilanne, tuomitaan rangaistuslaukaus. 

(IV) Kiekkoa hallussa pitävällä ja hallitsevalla pelaajalla tai päätuomarin mielestä pelaajalla, joka olisi 
selvästi saanut kiekon haltuunsa ja hallintaansa, ei saa olla vastustajaa itsensä ja maalivahdin välillä. 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita rangaistuslaukaus – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset 
kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 11. 
 

SÄÄNTÖ 25 TUOMITUT MAALIT 

25.1. TUOMITTU MAALI 

Hyökkäävän joukkueen hyväksi voidaan tuomita maali, kun vastajoukkue on ottanut maalivahtinsa pois 
jäältä, ja hyökkäävän joukkueen pelaajalla on kiekko hallussa ja hallinnassaan (tai hän olisi selvästi saanut 
kiekon haltuunsa ja hallintaansa), ja pelaaja on puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella, eikä 
pelaajalla ole puolustavan joukkueen pelaajaa itsensä ja vastustajan maalin välillä, ja kun vastustaja estää 
maalinteon rikkomalla häntä sääntöjen vastaisesti. 

→ Sääntö 25.3 (Rikkeet – maalivahti pois jäältä) 

 
25.2. RIKKEET – KUN MAALIVAHTI ON JÄÄLLÄ 

Maali tuomitaan, kun välittömän maalintekomahdollisuuden omaavaa hyökkäävää pelaajaa estetään 
tekemästä maalia, siten että puolustava pelaaja tai maalivahti siirtää maalitolpan paikaltaan joko 
tarkoituksellisesti tai vahingossa, ja lisäksi täytyy määrittää, että kiekko olisi mennyt maaliin normaalilla 
paikallaan olleiden maalitolppien välistä. 

→ Sääntö 63.7 (Tuomitut maalit) 
  



68 JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 OSA 4 – RANGAISTUSLAJIT 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

 
25.3. RIKKEET – KUN MAALIVAHTI ON POIS JÄÄLTÄ 

Kun maalivahti on vaihdettu jäältä ylimääräiseen kenttäpelaajaan, luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita 
maali vastajoukkueen hyväksi – katso yksittäisistä sääntökohdista täydelliset kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 12. 

 
25.4. RIKKEET – RANGAISTUSLAUKAUKSEN SUORITUKSEN AIKANA 

Rangaistuslaukauksesta tuomitaan maali, jos maalivahti yrittää torjua rangaistuslaukausta heittämällä 
mailansa tai jonkin muun esineen kohti rangaistuslaukauksen suorittajaa tai siirtää maalin paikaltaan (joko 
tarkoituksellisesti tai vahingossa) tai ottaa kasvosuojuksen pois aiheuttaakseen suorituksen keskeytyksen. 

→ Sääntö 63.7 (Tuomitut maalit) 

 

 
SÄÄNTÖ 26 RANGAISTUSTEN SIIRRETTY ALKAMISAIKA 

26.1. RANGAISTUKSEN SIIRRETTY ALKAMISAIKA 

Jos joukkueen kolmannelle (3.) pelaajalle tuomitaan rangaistus, kun joukkueella on jo kaksi (2) pelaajaa 
kärsimässä rangaistuksiaan, kolmannen (3.) pelaajan rangaistus ei ala ennen kuin toisen (1) näistä kahdesta 
(2) rangaistustaan kärsivän pelaajan rangaistus on päättynyt. Kolmannen (3.) pelaajan täytyy heti mennä 
rangaistusaitioon. Joukkue saa korvaavan kenttäpelaajan jäälle, jotta joukkueen jäällä oleva pelaajavahvuus 
ei ole alhaisempi kuin kolme (3) kenttäpelaajaa. 

Kun saman joukkueen kahden (2) pelaaja rangaistukset päättyvät samaan aikaan, kyseisen joukkueen 
kapteeni nimeää päätuomarille, kumpi pelaaja palaa ensin jäälle ja päätuomari ohjeistaa vastaavasti 
rangaistusajanottajaa asiasta (tämän tarkoitus on nopeuttaa pelaajan päästämistä rangaistusaitiosta, kun 
vastajoukkue tekee ylivoimalla maalin). 

 
26.2. RANGAISTUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Kun joukkueella on kolme (3) pelaajaa samanaikaisesti rangaistusaitiossa kärsimässä rangaistuksiaan, ja 
koska siirretyn rangaistuksen säännön mukaisesti jäällä on kolmannen (3.) rangaistun pelaajan tilalla 
korvaava kenttäpelaaja, kukaan kolmesta (3) rangaistusta pelaajasta ei pääse jäälle rangaistusaitiosta 
ennen kuin seuraavalla pelikatkolla. 

Pelaaja, jonka rangaistus on kokonaan päättynyt, palaa jäälle, kun peli katkaistaan. Pelin käydessä 
rangaistusajanottajan tulee päästää rangaistut pelaajat jäälle heidän rangaistustensa 
päättymisjärjestyksessä, mutta vain, kun joukkueella on oikeus useampaan kuin neljään (4) pelaajaan (3 
kenttäpelaajaa ja maalivahti) jäällä. Muutoin kunkin pelaajan täytyy odottaa rangaistusaitiosta 
vapautumista oman rangaistuksensa päättymistä seuraavaan pelikatkoon. 

 
26.3. ISO JA PIENI RANGAISTUS 

Kun iso rangaistus ja pieni rangaistus tuomitaan saman joukkueen kahdelle eri pelaajalle samaan aikaan, 
rangaistusajanottajan on kirjattava pieni rangaistus ensimmäiseksi rangaistukseksi. 
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SÄÄNTÖ 27 MAALIVAHDIN RANGAISTUKSET 

27.1. PIENI RANGAISTUS MAALIVAHDILLE 

Maalivahti ei kärsi rangaistusaitiossa hänelle tuomittua pientä rangaistusta, mutta sen sijaan pienen 
rangaistuksen kärsii toinen rikkeen tekohetkellä jäällä ollut saman joukkueen pelaaja. Pelaajan nimeää 
valmentaja kapteenin välityksellä eikä tällaista sijasta voi vaihtaa. 

Rangaistu pelaaja ei voi kärsiä maalivahdin rangaistuksia. 

Jos maalivahdin rangaistus on osa samanaikaisia rangaistuksia ja hänen joukkueensa täytyy pelata 
vajaalukuisena maalivahdin lisärangaistuksen takia, näitä lisärangaistuksia kärsimään nimetty pelaaja voi 
olla kuka tahansa rikkoneen joukkueen valmentajan, kapteenin välityksellä, nimeämä pelaaja. 

 
27.2. ISO RANGAISTUS MAALIVAHDILLE 

Maalivahti ei kärsi rangaistusaitiossa hänelle tuomittua isoa rangaistusta, vaan hänet poistetaan ottelusta, 
mutta sen sijaan ison rangaistuksen kärsii välittömästi toinen rikkeen tekohetkellä jäällä ollut saman 
joukkueen pelaaja. Pelaajan nimeää valmentaja kapteenin välityksellä eikä tällaista sijasta voi vaihtaa.  

Kun maalivahdille tuomitaan iso rangaistus ja pelirangaistus, joihin sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten sääntöä vastajoukkueen pelaajan ison rangaistuksen tai ottelurangaistuksen kanssa, 
joukkueen ei tarvitse asettaa sijaista kärsimään maalivahdin rangaistuksia rangaistusaitioon, koska 
maalivahti poistetaan pelistä ottelun loppuajaksi. 

Jos maalivahdille tuomitaan samassa ottelussa kaksi (2) käytösrangaistusta (mikä johtaa automaattiseen 
pelirangaistukseen), maalivahti poistetaan pelistä ottelun loppuajaksi ja hänen tilalleen jäällä tulee toinen 
joukkueen pelaaja tai normaali korvaava maalivahti, jos hän on käytettävissä. Tällaiselle toiselle pelaajalle 
sallitaan maalivahdin täysi varustus.  

 
27.3. KÄYTÖSRANGAISTUS MAALIVAHDILLE 

Jos jäällä olevalle maalivahdille tuomitaan käytösrangaistus, tämän rangaistuksen kärsii toinen rikkeen 
tekohetkellä jäällä ollut saman joukkueen pelaaja. 

Pelaajan nimeää valmentaja kapteenin välityksellä eikä tällaista sijasta voi vaihtaa. 

 
27.4. PELIRANGAISTUS MAALIVAHDILLE 

Jos maalivahdille tuomitaan pelirangaistus, hänen paikkansa jäällä ottaa toinen joukkueen pelaaja tai 
normaali korvaava maalivahti, jos hän on käytettävissä, ja tällaiselle toiselle pelaajalle sallitaan maalivahdin 
täysi varustus.  
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27.5. OTTELURANGAISTUS MAALIVAHDILLE 

Jos maalivahdille tuomitaan ottelurangaistus, hänen paikkansa jäällä ottaa toinen joukkueen pelaaja tai 
normaali korvaava maalivahti, jos hän on käytettävissä, ja tällaiselle toiselle pelaajalle sallitaan maalivahdin 
täysi varustus. 

Maalivahdille tuomitun ottelurangaistuksen, ja muut mahdolliset lisärangaistukset, kärsii välittömästi 
toinen rikkeen tekohetkellä jäällä ollut saman joukkueen pelaaja. Pelaajan nimeää rikkoneen joukkueen 
valmentaja kapteenin välityksellä eikä tällaista sijasta voi vaihtaa. 

Kuitenkin, kun maalivahdille tuomittuun ottelurangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten 
sääntöä vastajoukkueen pelaajan ison rangaistuksen tai ottelurangaistuksen kanssa, joukkueen ei tarvitse 
asettaa sijaista rangaistusaitioon kärsimään maalivahdin ottelurangaistusta. 

 
27.6. MAALIALUEELTA POISTUMINEN 

Maalivahdille, joka poistuu maalialueensa välittömästä läheisyydestä pelaajien yhteenottoon aikana, 
tuomitaan pieni rangaistus. 

Kuitenkin, jos pelaajien yhteenotto tapahtuu hänen maalialueellaan tai sen läheisyydessä, päätuomarin 
tulee ohjata maalivahti neutraaliin paikkaan eikä maalivahdille tuomita rangaistusta maalialueensa 
välittömästä läheisyydestä poistumisesta. Vastaavasti, jos maalivahti on laillisesti maalialueensa välittömän 
läheisyyden ulkopuolella menossa pelaajapenkilleen vaihtaakseen ylimääräiseen korvaavaan 
kenttäpelaajaan, ja maalivahti tällöin joutuu osalliseksi pelaajien väliseen yhteenottoon, ei maalivahdille 
tuomita pientä rangaistusta maalialueelta poistumisesta. 

Lisäksi pelikatkon aikaan maalivahti ei saa mennä pelaajapenkkinsä luo vaihtaakseen mailaa tai varustetta, 
tai huoltamaan sitä, tai loukkaantumisen takia, tai saamaan ohjeita, ellei hän ensin saa päätuomarilta lupaa 
siihen. Muussa tapauksessa joukkueen täytyy välittömästi (ilman viivettä) vaihtaa maalivahti korvaavaan 
maalivahtiin tai joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen) 

 
27.7 OSALLISTUMINEN PELIIN KESKIVIIVAN YLITYKSEN JÄLKEEN 

Jos maalivahti osallistuu millään tavoin peliin (tarkoituksellisesti pelaa kiekkoa tai taklaa vastustajaa), kun 
hän on ylittänyt keskiviivan, hänelle tuomitaan pieni rangaistus. Tätä sääntöä sovellettaessa määräävänä 
tekijänä on kiekon asema. 

 
27.8 MAALIVAHDIN RAJATTU ALUE 

Maaliviivan takana maalivahti ei saa pelata kiekkoa rajatun alueen ulkopuolella. 

Maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus pelin viivyttämisestä, jos hän pelaa kiekkoa maaliviivan takana 
nimetyn alueen ulkopuolella. Määräävänä tekijänä on kiekon asema. 

Maalivahdille ei tuomita rangaistusta, jos maalivahti pelaa kiekkoa pitäen luistinkosketuksen 
maalialueeseen. Asianomainen puolisuunnikkaan muotoinen alue on merkitty kummankin maalin taakse. 
Viivat kulkevat vinosti maaliviivasta päätylaitaan kummankin maalin takana. Alueen ulkomitta on 6,80 
metriä maaliviivalla ja 8,60 metriä päätylaidalla. 

→ Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 

 
27.9. RIKKEET – YKSINOMAAN MAALIVAHDEILLE 

Luettelo rikkeistä, joista voidaan tuomita rangaistus yksinomaan maalivahdille – katso yksittäisistä 
sääntökohdista täydelliset kuvaukset. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 13. 
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SÄÄNTÖ 28 TÄYDENTÄVÄ KURINPITO 

28.1. TÄYDENTÄVÄ KURINPITO 

Asiaankuuluva elin voi oman harkintansa mukaan tutkia minkä tahansa tilanteen, joka liittyy mihinkä 
tahansa SJL:n alaisuudessa pelattuun otteluun, mukaan lukien seurojen järjestämät harjoitusottelut ja 
turnaukset.  

Asiaankuuluva elin voi tuomita lisäkurinpitorangaistuksia kaikista rikkeitä, joita pelaaja, maalivahti, 
valmentaja tai joukkueen toimihenkilö on tehnyt ennen ottelua, ottelun aikana tai sen jälkeen, olipa 
päätuomari tuominnut jäähyä tällaisesta rikkeestä tai ei. 

 

 
SÄÄNTÖ 29 TUOMARISTON KÄSIMERKIT 

Kooste ja niiden selitykset tuomariston käyttämistä käsimerkeistä on liitteenä. 

→ Lisätietoja: Liite I – Tuomariston käsimerkit. 
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OSA 5 – TUOMARISTO 
 
SÄÄNTÖ 30 TUOMARISTON NIMEÄMINEN 

30.1. TUOMARISTON NIMEÄMINEN 

 

Erotuomareiden nimeämisestä sarjaotteluihin vastaa tasojen 4-6 ja 8 osalta SJL ja tasojen 1-3 osalta SJTL:n 
paikallinen jäsenyhdistys SJL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Erotuomareiden nimeämisestä harjoitus- ja 
turnausotteluihin vastaa tasoista 6 ja 8 SJL ja tasoista 1-5 SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys SJL:n antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

Tarkempi määritelmä: Yhteistoimintasopimus 
 
SÄÄNTÖ 31 PÄÄTUOMARIT 

31.1. ASU JA VARUSTEET 

Kaikkien päätuomareiden tulee käyttää mustia housuja, SJL:n hyväksymää virallista tuomaripaitaa, IIHF:n 
hyväksymään mustaa visiirillistä kypärää ja hyväksyttyä pilliä.  

 
31.2. NÄKEMYSEROT 

Päätuomareilla on ottelun yleisjohto, ja heillä on täysi määräysvalta ottelun muuhun tuomaristoon ja 
toimitsijoihin sekä pelaajiin, ottelun aikana mukaan lukien pelikatkot, ja kaikissa näkemyseroissa 
päätuomareiden päätös on lopullinen. 

Jos kyseessä on näkemysero peliajasta tai rangaistusten päättymisestä, niin päätuomarin käsiteltyä asia, 
päätuomarin päätös on lopullinen. Päätuomari voi käyttää videotuomaristoa apuna lopullisen päätöksen 
tekemisessä. 

→ Sääntö 37 (Videotarkistus) 

 
31.3. ALOITUKSET 

Toinen päätuomari suorittaa aloituksen kunkin erän alkamiseksi. Linjatuomarit suorittavat kaikki muut 
aloitukset. 

 
31.4. YLEISET TEHTÄVÄT 

Päätuomareiden tehtävänä on määrätä sellaisia rangaistuksia, mitä säännöt kustakin rikkeestä edellyttävät 
ja he tekevät kiistanalaisista maaleista lopullisen päätöksen jäällä. 

Päätuomarit voivat konsultoida linjatuomareita ennen päätöksen tekoa. 

Päätuomarien ei pidä katkaista peliä sääntöihin 83 (paitsio) tai 81 (pitkä) liittyen. Näiden sääntöjen kohdalla 
rikkomuksesta päättäminen on linjatuomareiden tehtävä, ellei jonkun yllättävän syyn takia linjatuomareilla 
ei ole mahdollisuutta toimia, jolloin päätuomareiden oletetaan tekevän linjatuomareiden tehtävät siihen 
asti, kunnes peli on katkaistu.   

← Lisätietoja: IIHF:n Tuomariston käsikirja ja linjaukset (IIHF Game Official Handbook and Guidelines) 
sekä IIHF:n toimintaohjekirja (Operation Procedure Manual (OPM)). 
 
31.5. MAALIT 

Päätuomarit ilmoittavat hallin äänentoistojärjestelmän avulla ilmeisen maalin sääntöjenmukaisuuteen 
liittyvät asiat. 

→ Sääntö 78 (Maalit) 



74 JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 OSA 5 – TUOMARISTO 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

Päätuomarit ilmoittavat maalin tekijän nimen tai numeron sekä myös ilmoittavat, jos joku pelaaja ansaitsee 
syöttöpisteen maaliin. 

Jos käytettävissä, niin päätuomarit ilmoittavat ainoastaan maalin tekijän ja kirjuri tilastohenkilöstön 
avustuksella vahvistaa maalin tekijän ja mahdolliset syöttäjät. 

Maalin tekijä ja mahdolliset syöttäjän kuulutetaan äänentoistojärjestelmän avulla. 

Tilanteissa, joissa päätuomari hylkää maalin jokin sääntörikkeen takia, hän ilmoittaa hylkäämisen syyn 
kirjurille, joka huolehtii, että päätuomarin päätös kuulutetaan äänentoistojärjestelmän avulla. 

 
31.6. TOIMITSIJAT 

Päätuomarin tulee ennen ottelun alkamista varmistaa, että nimetyt toimitsijat ovat oikeilla paikoillaan sekä 
varmistaa, että ajanotto- ja merkinantolaitteet ovat kunnossa. 

 
31.7. RANGAISTUKSET 

Jokainen sääntörike, josta yksittäinen rangaistus tuomitaan, täytyy kuuluttaa äänentoistojärjestelmän 
avulla asiallisesti siten, kun päätuomari on syyn ilmoittanut. Kun samassa pelitilanteessa tuomitaan 
rangaistuksia kummallekin joukkueelle, vierasjoukkueen rangaistus kuulutetaan ensin. 

 
31.8. PELAAJIEN PELIASUT 

Päätuomareiden tehtävänä on valvoa, että kaikki pelaajat ovat asianmukaisesti pukeutuneet peliasuun, ja 
että hyväksyttyjä varusteita käytetään koko ottelun ajan. 

 
31.9. RAPORTIT 

Päätuomarin täytyy raportoida asiankuuluvalle elimelle nopeasti ja yksityiskohtaisesti seuraavien 
tapahtumien olosuhteet: 

(I) Pelirangaistuksen tuomitseminen; 

(II) Ottelurangaistuksen tuomitseminen; 

(III) Aina kun pelaaja, maalivahti tai joukkueen toimihenkilö osallistuu kiistaan katsojan kanssa; 

(IV) Mikä tahansa epätavallinen tilanne, joka tapahtuu jäällä tai sen ulkopuolella, ennen peliä, pelin 
aikana tai sen jälkeen. 

(V) Kaikki tuomariston raportointiohjeissa mainitut tilanteet (mm. loukkaantuminen yms.) 

 

← Lisätietoja - Raportointiohjeet: http://www.finhockey.fi/index.php/tuomarille/raportointi 
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31.10. OTTELUN JA ERIEN ALKAMINEN JA LOPPUMINEN 

Päätuomarit tai ajanottaja käskee joukkueet jäälle määrättynä aikana ennen ottelun alkamista ja ennen 
kunkin erän alkamista. 

Jos jostakin syystä ottelun alku siirtyy yli 15 minuuttia tai on jokin liiallinen viivästys SJL:n hyväksymän 
erätauon jälkeen, päätuomarien täytyy raportoida viivästyksen syy ja myöhästymisen aiheuttanut joukkue 
(joukkueet).  

Päätuomareiden pitää pysyä jäällä kunkin erän jälkeen, kunnes kaikki pelaajat ovat poistuneet 
pukuhuoneisiinsa. 

Joukkueiden tulo ja poistuminen jäältä: 

← Lisätietoja: SJL:n kilpailusäännöt  

 
31.11. KYKENEMÄTÖN JATKAMAAN 

SJL sarjoissa, tuomarin loukkaantuessa peliä jatketaan seuraavasti: 

4T-järjestelmä – Päätuomarin loukkaantuessa jatketaan 3:n tuomarin järjestelmällä. Linjatuomarin 
loukkaantuessa jatketaan kahdella päätuomarilla ja yhdellä linjatuomarilla. 

3T-järjestelmä - Päätuomarin loukkaantuessa jatketaan 2T järjestelmällä ja linjatuomarin loukkaantuessa 
jatketaan yhdellä päätuomarilla ja yhdellä linjatuomarilla. 

2T-järjestelmä – Jatketaan yhdellä erotuomarilla 

Jos paikalla on esim. seuraavan ottelun tuomaristoa, voidaan loukkaantunut tuomari korvata uudella, 
mutta tämä ei saa viivästyttää ottelun jatkumista. 

 
 
SÄÄNTÖ 32 LINJATUOMARIT 

32.1. ASU JA VARUSTEET 

Kaikkien linjatuomareiden tulee käyttää mustia housuja, SJL:n hyväksymää virallista tuomaripaitaa, IIHF:n 
hyväksymään mustaa visiirillistä kypärää ja hyväksyttyä pilliä. 

 
32.2. ALOITUKSET 

Linjatuomari suorittaa aina kaikki muut aloitukset paitsi aloituksen kunkin erän alkamiseksi. 

 
32.3. YLEISET TEHTÄVÄT 

Linjatuomari on yleisesti vastuussa paitsioiden ja pitkien tuomitsemisesta. 

→ Sääntö 81 (Pitkä) 

→ Sääntö 83 (Paitsio) 

Linjatuomarit voivat katkaista pelin myös monissa muissa tilanteissa, kuten todetaan Säännöissä 32.4 ja 
33.5. 

← Lisätietoja: IIHF:n Tuomariston ohjekirja (Game Official Procedure Manual (OPM)). 

 
32.4. RAPORTOINTI PÄÄTUOMARILLE 

Linjatuomari antaa päätuomareille tulkintansa kaikista tilanteista, jotka ovat saattaneet tapahtua pelin 
aikana. 
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(I) Kun mailansa menettänyt tai rikkonut pelaaja vastaanottaa mailan sääntöjen vastaisesti → Sääntö 10 
(Mailat) 

(II) Kun joukkueen toimihenkilö häiritsee tuomaristoa → Sääntö 39 (Sopimaton käytös tuomaristoa 
kohtaan) 

(III) Kun joku tunnistettava pelaaja pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta mailallaan tai vartalollaan estää 
kiekon liikettä tai vastustajaa → Sääntö 56 (Estäminen) 

(IV) Jos tapahtuu rike liian monta pelaajaa jäällä → Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) 

(V) Kun pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta heitetään esineitä jäälle → Sääntö 75 (Epäurheilijamainen 
käytös) 

Linjatuomari raportoi pelikatkolla kaikki seuraaviin tilanteisiin johtaneet olosuhteet: 

(I) Tilanteet, joista voidaan tuomita 2+2 ja 2+10 min 

(II) Isot rangaistukset → Sääntö 20 (Isot Rangaistukset) 

(III) Ottelurangaistukset → Sääntö 21 (Ottelurangaistukset) 

(IV) Käytösrangaistukset → Sääntö 22 (Käytösrangaistukset) 

(V) Pelirangaistukset → Sääntö 23 (Pelirangaistukset) 

(VI) Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan → Sääntö 39 (Sopimaton käytös tuomaristo kohtaan) 

(VII) Tuomariston fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen → Sääntö 40 (Tuomariston fyysisen 
koskemattomuuden loukkaaminen) 

(VIII) Epäurheilimainen käytös → Sääntö 75 (Epäurheilijamainen käytös) 

Jos linjatuomari näkee hyökkäävän joukkueen pelaajan tekemän rikkeen (edellä kuvatut, eikä päätuomari 
havaitse rikettä) ennen hyökkäävän joukkueen tekemää maalia, linjatuomari raportoi näkemänsä 
päätuomarille, maali hylätään ja asianmukainen rangaistus tuomitaan. 

Linjatuomarin tulee katkaista peli välittömästi ja raportoida päätuomareille, kun: 

(I) Kun on ilmeistä, että vastustaja loukkaantuminen aiheutui korkeasta mailasta, joka jäi 
päätuomareilta huomaamatta, ja joka edellyttää kaksinkertaisen pienen rangaistuksen 
tuomitsemista. 

→ Sääntö 60 (Korkea maila) 

 
32.5. PELIN KATKAISEMINEN 

Linjatuomarin tulee katkaista peli: 

(I) Kun linjatuomari huomaa, että pelaaja on loukkaantunut vakavasti eikä kumpikaan päätuomari 
huomaa tätä. → Sääntö 8 (Loukkaantuneet pelaajat) 

(II) Kun rangaistuslaukauksen suorittamista on häirinnyt katsoja heittämällä jotain jäälle. → Sääntö 24 
(Rangaistuslaukaus) 

(III) Rangaistuslaukauksen tuomitsemiseksi. → Sääntö 53 (Varusteiden heittäminen) 

(IV) Kun tapahtuu maalivahdin liian aikainen vaihto. → Sääntö 71 (Maalivahdin liian aikainen vaihto) 

(V) Jos tapahtuu rike liian monta pelaajaa jäällä. → Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) 

(VI) Aloitusrikkeen takia aloituksen uusimiseksi. → Sääntö 76 (Aloitukset) 

(VII) Kun aloituksessa millä alueella tahansa jompikumpi aloittaja pelaa kiekkoa kädellään aloituksen 
voittamiseksi. → Sääntö 76 (Aloitukset) 

(VIII) Kun syntyy maali, jota päätuomarit eivät ole huomanneet. → Sääntö 78 (Maalit) 



OSA 5 – TUOMARISTO JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 77 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

(IX) Kun pelaaja pelaa kiekon kädellään kanssapelaajalleen muulla alueella kuin puolustusalueellaan ja 
kumpikaan päätuomari ei ole tätä huomannut. → Sääntö 79 (Käsisyöttö) 

(X) Kun kiekkoa pelataan yli normaalin hartiatason olevalla mailalla ja kumpikaan päätuomari ei ole tätä 
huomannut. → Sääntö 80 (Kiekon pelaaminen korkealla mailalla) 

(XI) Kun jompikumpi joukkue tekee pitkän. → Sääntö 81 (Pitkä) 

(XII) Siniviivalla tapahtuvan paitsiosäännön rikkomisesta. → Sääntö 83 (Paitsio) 

(XIII) Kun sääntöjenvastainen pelaaja / henkilö estää kiekon liikettä. → Sääntö 5 (Joukkue), Sääntö 74 
(Liian monta pelaajaa jäällä), → Sääntö 78 (Maalit) ja → Sääntö 84 (Jatkoajan toiminnot) 

(XIV) Kun kiekko on pelialueen ulkopuolelle tai pelaamattomissa. → Sääntö 85 (Kiekko pelialueen 
ulkopuolella) 

 
32.6. KYKENEMÄTÖN JATKAMAAN 

Jos linjatuomari sattumalta poistuu jäältä tai loukkaantuu siten, ettei kykenee täyttämään tehtäväänsä 
pelin ollessa käynnissä, peli katkaistaan automaattisesti.  

→ Ottelua jatketaan säännön 31.11. mukaisesti 
 
SÄÄNTÖ 33 KIRJURI 

33.1. YLEISET TEHTÄVÄT 

Ennen tilastoitavien sarjaottelun alkua ottelun kirjuri vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkua. 

Kirjuri varmistaa myös, että joukkueen kapteeni(C) ja varakapteeni(t) (A) on merkitty kokoonpanoihin.  

Kirjuri merkitsee pöytäkirjaan tehdyt maalit, maalintekijät ja mahdolliset syöttäjät sekä merkitsee kaikki ne 
pelaajat, jotka todellisuudessa pelasivat ottelussa. Tilastojen ja merkinnät tehdään sääntökirjan ja SJL:n 
tulospalveluohjeiden mukaisesti.  

Ottelun päätyttyä kirjuri varmistaa, että ottelun tuomaristo tarkistaa ja allekirjoituksellaan viimeistelee 
pöytäkirjan.  

Lisätietoja: Tilastointi- ja tulospalveluohjelman (TiTu) käyttöohje ja Tulospalveluohje 

 

Harjoitusottelussa sekä ei tilastoitavissa sarjaotteluissa kirjuri saa kummankin joukkueen 
joukkueenjohtajalta allekirjoitetun ottelukokoonpanolistan ja laatii listojen mukaisen käsipöytäkirjan. 
Joukkueiden on toimitettava allekirjoitetut kokoonpanolistat vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkua. 

Kirjuri ja ottelun tuomaristo allekirjoittavat käsipöytäkirjan ottelun päätyttyä ja allekirjoitetut 
ottelukokoonpanolistat sekä alkuperäinen pöytäkirja toimitetaan kotijoukkueen joukkueenjohtajalle.  

Mikäli harjoituspelissä vastustajana on ulkomaalainen joukkue, tulee ottelusta tehdä kansainvälinen 
ottelupöytäkirja ja käyttää rangaistusmerkinnöissä kansainvälisiä rangaistuslyhenteitä.  

 
33.2. MAALIT JA SYÖTÖT 
 
Päätuomarit ilmoittavat maalintekijän nimen tai numeron sekä myös maalin mahdolliset syöttäjät. 
Mitään muutoksia mihinkään pisteisiin liittyen ei oteta huomioon, ellei joukkueen kapteeni ole esittänyt 
pyyntöä ottelun aikana tai pyyntöä ei ole esitetty joukkueen edustajan toimesta välittömästi ottelun 
jälkeen ennen kuin ottelun tuomaristo on allekirjoittanut pöytäkirjan. 
 
Ottelun päätyttyä kirjuri tarkastaa sekä valmistelee pöytäkirjan tuomariston allekirjoituksia varten. 
Tuomaristo kuittaa ja sulkee pöytäkirjan 15 min pelin päätyttyä. Pöytäkirjan sulkemisen jälkeen muutoksia 
pelaajia koskeviin tilastoihin ei tehdä. 

http://finhockey.fi/index.php/joukkueelle/materiaalipankki#toimitsijat
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Tilanteissa, joissa maalitarkastelu suoritetaan videotuomariston toimesta ja maali hyväksytään aiemmasta 
pelitilanteesta, kirjuri merkitsee pöytäkirjaan maalin ja syöttöjen osalta maalin todellisen syntyajan. 
Jos peliajasta on epäselvää, niin asia tarkistetaan videotuomaristolta. Asiasta informoidaan myös 
ajanottajaa, jotta hän säätää pelikellon ja rangaistuskellot vastaavasti. Maalintekijäksi merkitään maalin 
tehneen joukkueen pelaaja, joka viimeiseksi koski kiekkoon ennen sen maaliin menemistä. 

→ Sääntö 78 (Maalit) 

Syöttöpiste merkitään pelaajalle tai pelaajille (enintään kaksi), joka koski kiekkoon ennen maalitekijää sillä 
edellytyksellä, että puolustavan joukkueen pelaaja ei pelaa tai hallitse kiekkoa välillä. 

Päätuomarin tuomitsemiin maaleihin (ts. tilanteisiin, joissa maali hyväksytään, vaikka kiekko ei mene 
maaliin) voidaan merkitä myös syöttäjät, jos päätuomari sitä mieltä, että heille olisi normaalissa 
maalitilanteessa annettu syöttöpiste. 

Kun maali tehdään erän viimeisellä minuutilla, jolloin pelikellossa näkyy vielä sekunnin kymmenyksiä, 
pyöristetään maalintekoaika pöytäkirjassa lähimpään, maalitilannetta edeltäneeseen sekuntiin. 

Lisätietoja: http://www.finhockey.fi/index.php/tuomarille/item/6114-tulospalvelukorjaukset 

 
33.3. PELAAVA KOKOONPANO 

Tilastoitavissa Sarjaotteluissa joukkueet tekevät ja kuittaavat ottelukokoonpanonsa sekä toimihenkilönsä 
TiTuun viimeistään tuntia (1h) ennen ottelua. Järjestelmä tarkistaa, että jokaisella pelaajalla on voimassa 
oleva pelipassi ja toimihenkilöillä voimassa oleva toimihenkilörekisteröinti. Mikäli kokoonpanoon tehdään 
muutoksia alle tunti ennen ottelua, tulee muuttuneesta tiedosta ilmoittaa toimitsijoille.  

 

Ottelupöytäkirjaan ei tilastoitavissa sarjoissa saa lisätä pelaajia käsin, vaan kaikki pelaajat lisätään 
järjestelmän kautta joukkueen toimesta. Jos pelaajaa ei pysty lisäämään pöytäkirjaan, on pelaaja 
edustuskelvoton, eikä saa pelata ottelussa. Toimitsijat pystyvät muuttamaan kokoonpanoissa vain 
pelaajanumeroa tai kapteenistotietoja. 

Lisätietoja: Tilastointi- ja tulospalveluohjelman (TiTu) käyttöohje ja Tulospalveluohje 

 

Harjoitusotteluissa ja ei tilastoitavissa sarjaotteluissa joukkueenjohtajat toimittavat kirjurille allekirjoitetut 
ottelukokoonpanot viimeistään tuntia (1h) ennen ottelun alkua. Mikäli kokoonpanoon tehdään muutoksia 
alle tunti ennen ottelua, tulee muuttuneesta tiedosta ilmoittaa toimitsijoille.  

Kirjuri laatii kokoonpanolistojen mukaisen käsipöytäkirjan. 

Kirjurin täytyy raportoida asiaankuuluvalle elimelle, jos jompikumpi valmentaja ei toimi näiden 
suositeltujen toimintaohjeiden mukaisesti. 

 
33.4. SIJAINTI 

Kirjuri tulee sijoittaa toimitsija-aitoon vastapäätä pelaajapenkkejä ja hänellä tulee tästä paikasta olla hyvä 
näköala kentälle. SJL sarjoissa toimitsija-aitio voi sijaita myös pelaajapenkkien välissä, hallin olosuhteista 
riippuen. 

 
33.5. RANGAISTUKSET 
 
Rangaistusaition valvojien tulee avustaa kirjuria ja peliajanottajaa jäällä olevien pelaajien numeroiden 
kirjaamisessa, jos maalivahdille tuomitaan rangaistus, tai pelaaja poistetaan pelistä. 
 
Kirjurin täytyy myös pitää silmällä pelaajapenkkejä pelaajien yhteenoton aikana ja kirjata ylös, jos joku 
pelaaja lähtee jäälle pelaajapenkiltään tai rangaistusaitiosta, sekä näiden pelaajien lähtöjärjestys. 

http://www.finhockey.fi/index.php/tuomarille/item/6114-tulospalvelukorjaukset
http://finhockey.fi/index.php/joukkueelle/materiaalipankki#toimitsijat
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SÄÄNTÖ 34 PELIAJANOTTAJA 

34.1. YLEISET TEHTÄVÄT 

Peliajanottaja kirjaa ottelun kunkin erän alku- ja loppuajan. 

Ottelun aikana peliajanottaja käynnistää pelikellon kiekon pudotuksesta ja katkaisee kellon kuullessaan 
tuomariston vihellyksen tai maalin syntyessä. 

Peliajanottaja huolehtii, että äänentoistojärjestelmän avulla kuulutetaan: 

(I) kun ensimmäistä ja toista erää on jäljellä yksi (1) minuutti; 

(II) kun kolmatta erää on jäljellä kaksi (2) minuuttia. 

Käytössä pitää olla käsikello oikean peliajan määrittämiseksi, jos sähköinen ajanottojärjestelmä vikaantuu. 

 
34.2. ERÄTAUOT 

Jotta katsojat olivat tietoisia erätauon kulumisesta, peliajanottaja käyttää sähköistä kelloa näyttämään 
erätauon jäljellä olevan ajan. Kello käynnistyy erätauon etenemiseksi välittömästi erän päätyttyä. Erätauon 
pituus määritellään SJL kilpailusääntöjen mukaisesti.  

Jos erätaukoon liittyen tapahtuu epätavallista viivästymistä mistä syystä tahansa, (esim. tappelun, areenan 
rakenteiden, jään tai kaukalon rakenteiden takia) on tärkeää käyttää harkintaa kellon käynnistämisen 
suhteen. 

→ Valtakunnalliset sarjat ja niiden tiedot 

 
34.3. JATKOAJAN TOIMINNOT 

Alkusarja- tai karsintavaiheessa ajanottaja asettaa pelikelloon peliajaksi viisi (5) minuuttia. Jatkoerä alkaa 
viipymättä koko jääalueen puhdistuksen jälkeen.  

• Ennen jatkoaikaa pidetään max. 3 minuutin tauko. 

• Kaikissa sarjoissa pelataan 3-3 vastaan. 

• Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle (sama kuin 3. erässä) 

 

 Sääntö 63 – Jatkoajan toiminnot 

← Lisätietoja: IIHF:n kilpailusäännöt (IIHF Sport Regulations). 

 
34.4. MERKINANTOLAITEET 

Jos hallia ei ole varustettu automaattisella merkinantolaitteella tai jos tällainen laite on epäkunnossa, 
peliajanottaja ilmoittaa kunkin erän päättymisestä puhaltamalla pilliin. 

 
34.5. ERIEN ALKAMINEN 

Peliajanottajan tulee ilmoittaa päätuomareille ja pelaaville joukkueille ottelun sekä kunkin erän 
alkamisesta, ja päätuomarien tulee aloittaa ottelu viipymättä. 

 
34.7. PELIAJAN VARMISTAMINEN 
 
Uusittavien aloitusten takia syntyneet mahdolliset virheelliset peli- tai rangaistuskellojen käynnit korjataan 
niin hyvin kuin mahdollista (maaotteluissa virheellinen aika on korjattava aina pelikelloon). Otteluissa, 
joissa on käytössä videotarkastus, asiasta voidaan konsultoida videotuomaristoa, jotta varmistutaan 
peliajan oikeellisuudesta. Mikäli pelikellon virheellisen ajan korjaaminen uusittavien aloitusten takia on 

http://finhockey.fi/index.php/joukkueelle/sarjatoiminta#valtakunnalliset-sarjat-sarjan-j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4t
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työlästä, voidaan pelikelloa seisottaa korjattavan ajan mukainen aika ennen käynnistämistä. Mikäli 
uusittavien aloitusten yhteydessä tuomitaan uusia rangaistuksia, on pelikello palautettava aina oikeaan 
aikaan ennen uusien rangaistusten syöttämistä pelikelloon. 
Jos peliajan suhteen on näkemyseroja, niin asia siirretään päätuomareiden ratkaistavaksi ja heidän 
päätöksensä on lopullinen. Päätuomarit voivat käyttää videotuomaristoa apunaan lopullisen päätöksen 
tekemisessä.→ Sääntö 37.6 (Videotarkistus peliajan varmistamiseksi) 
 
Peliaika tulee aina varmistaa käyttämällä varakelloa (sekuntikello). Jos pelikello vikaantuu pelin käydessä, 
tuomaristo voi katkaista pelin, jos kummallakaan joukkueella ei ole ilmeistä maalintekotilannetta, tai antaa 
pelin jatkua seuraavaan lailliseen pelikatkoon. 
 
Peliajanottajan ja videotuomariston yhteistyöllä pelikello asetetaan oikeaa aikaan. Tilanteessa, jossa 
videotarkistuksessa todetaan maalin syntyneen ennen pelikatkoa, videotuomaristo informoi peliajanottajaa 
ja kirjuria oikeasta ajasta ja siitä, kuinka paljon pelikelloa pitää siirtää taaksepäin. 
 
SÄÄNTÖ 35 RANGAISTUSAITION VALVOJA 

35.1. YLEISET TEHTÄVÄT 

Rangaistusaition valvoja kirjaa kaikki tuomariston tuomitsemat rangaistukset paperille, mukaan lukien 
rangaistujen pelaajien numerot, tuomitut rangaistukset, kunkin rangaistuksen kesto ja aika, jolloin 
rangaistus tuomittiin. 

Rangaistusaition valvoja informoi rangaistuja pelaajia kunkin rangaistuksen oikeasta päättymisajasta. Jos 
pelikello on epäkunnossa, käytetään sekuntikelloa määrittämään kunkin rangaistuksen päättyminen. 
Muutoin pelikellossa näkyvät rangaistukset ovat virallinen ajanottolaite kaikille niille rangaistuksille, joiden 
takia joukkueella on jäällä vähemmän kuin viisi (5) kenttäpelaajaa. 

Pelaaja voidaan vapauttaa rangaistusaitiosta ainoastaan, kun pelikello niin osoittaa tai säännöt muutoin 
edellyttävät. Jokaisen tuomitun rangaistuksen syy kuulutetaan äänentoistojärjestelmän avulla siten kuin 
päätuomari on syyn ilmoittanut. Kun samassa pelitilanteessa tuomitaan rangaistuksia kummallekin 
joukkueelle, vierasjoukkueen rangaistus kuulutetaan ensin. 

Tilanteissa, joissa yhdelle (1) pelaajalle tuomitaan samalla pelikatkolla useita pelirangaistuksia, ainoastaan 
yksi (1) pelirangaistus kuulutetaan. 

Käytösrangaistuksia ja samanaikaisia toisensa kumoavia isoja rangaistuksia ei aseteta ajanottolaitteeseen 
(rangaistuskello), mutta kyseisiä rangaistuja pelaajia informoidaan ennakolta ja pelaaja päästetään pois 
rangaistusaitiosta rangaistuksensa päättymistä seuraavalla pelikatkolla. 

Kun pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus muiden rangaistusten lisäksi, käytösrangaistus alkaa vasta, kun 
kaikki muut rangaistukset on kärsitty (tai ne ovat maalin takia päättyneet). 

Jos rangaistu pelaaja lähtee rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä, rangaistusaition valvojan 
täytyy merkitä peliaika ylös ja ilmoitettava asiasta päätuomarille ensimmäisen tilaisuuden tullen. 

Rangaistusaition valvojan tehtävänä on varmistaa, että rangaistut pelaajat palaavat rangaistusaitioon 
ennen kuin seuraavan erän ensimmäinen aloitus suoritetaan. 

Jos rangaistu pelaaja ei ole rangaistusaitiossa, rangaistusaition valvojan pitää ilmoittaa asiasta 
päätuomarille ja estää pelin jatkuminen ennen kuin rangaistu pelaaja on rangaistusaitiossa. 

 
35.2. VARUSTEET 

Manuaalisten sekuntikellojen tulee olla käytettävissä oikean rangaistusajan määrittämiseksi, jos 
ajanottojärjestelmä menee epäkuntoon.  
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35.3. MAALIVAHDIN RANGAISTUKSET 

Jos maalivahtia rangaistaan, rangaistuksen kärsii joukkueen joku toinen pelaaja, joka oli jäällä rikkeen 
tekohetkellä. Tässä yhteydessä kommunikointi kirjurin ja / tai tilastointihenkilöstön kanssa on tärkeää, 
koska he voivat informoida rangaistusajanottajaa, ketkä pelaajat olivat jäällä, jotta varmistutaan, että oikea 
pelaaja kärsii rangaistuksen. 

 
35.4. RANGAISTUSLAUKAUS 

Kirjurin tulee kirjata pöytäkirjaan jokainen tuomittu rangaistuslaukaus, rangaistuslaukauksen aiheuttanut 
pelaaja, rangaistuslaukauksen aiheuttaneen rikkeen syy, rangaistuslaukauksen suorittaja ja 
rangaistuslaukauksen tulos. 

 
35.5. RANGAISTUSKELLO 

Peliajanottajan vastuulla on kaiken aikaa huolehtia, että kärsittävät rangaistukset asetetaan oikein 
pelikelloon, ja hänen täytyy informoida päätuomareita, jos rangaistusaikojen ja virallisen peliajan välillä on 
eroa, ja hänen täytyy tehdä tarvittavat päätuomareiden määräämät korjaukset. 

Kun toisen joukkueen kahdelle pelaajalle ja yhdelle vastajoukkueen pelaajalle tuomitaan rangaistuksia 
samaan aikaan, kirjurin pitää tiedustella päätuomarin välityksellä, minkä rangaistuksen joukkue haluaa 
kärsittäväksi rangaistuskelloon. 

 
35.6. RAPORTIT 

Jos pelaajalle tuomitaan rangaistus, jonka seurauksena on automaattinen ottelusta poistaminen, tämä 
täytyy rangaistuksen tuomitsemishetkellä kommunikoida päätuomarin kanssa, jotta varmistutaan, että 
pelirangaistus tuomitaan. Kun rangaistuksia tuomitaan erän viimeisellä minuutilla, jolloin pelikellossa näkyy 
vielä sekunnin kymmenyksiä, pyöristetään rangaistuksen alkamisaika pöytäkirjassa lähimpään pelikatkoa 
edeltäneeseen sekuntiin. 

 
35.7. MAILAN MITTAUS 

Rangaistusajanottajalla pitää olla IIHF:n virallinen mailan mittalaite ja mittanauha, jotta se on 
päätuomareille saatavilla pelin aikana. Kirjurin tulee myös kirjata erilliselle paperille jokaisen 
päätuomareiden ottelun aikana suorittaman mailamittauksen yksityiskohdat ja tulokset. 

 
35.8. PELIAJAN VAHVISTAMINEN 

Jos maali tuomitaan videotarkistuksen avulla, kun pelitilanne on jatkunut pidemmälle, peliajanottajan 
täytyy muuttaa mahdollisten käynnissä olevien rangaistusten rangaistusajat tilanteen mukaiseksi. Kello 
palautetaan maalin syntyhetken mukaiseen aikaan. Vastaavasti jos tilanteessa ollut siirretty 
rangaistusvihellys tuomitaan, niin sen aika muutetaan maalin mukaiseksi. 
 
SÄÄNTÖ 36 TILASTOHENKILÖSTÖ 

←Lisätietoja: IIHF:n teknologiakäytännöt ja määräykset (IIHF Technology Codes & Regulations).  

 
 
SÄÄNTÖ 37 VIDEOTARKISTUS 

37.1. VIDEOTUOMARISTO 

Videotuomaristoa ei ole käytössä SJL sarjoissa. 

 
37.2. MAALITARKISTUKSEN MENETTELYT 
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Kun tuomaristo suorittaa videotarkistuksen, kuuluttaja kuuluttaa, että tilanne tarkistetaan videolta. Sitten 
kun videotarkistus on suoritettu ja todettu maalin syntyneen, maali kuulutetaan normaaliin tapaan. 

Jos videotarkistuksessa todetaan, että maali pitää hylätä, päätuomari viestii toimitsijalle syyn maalin 
hylkäämiselle, joka kuulutetaan. 

Kun tuomaristo tarkistaa mahdollista maalia, jonka jälkeen pelikello on käynyt eteenpäin, eikä tuomaristo 
ole katkaissut peliä mahdollisen maalin syntymisen jälkeen ja tarkistuksesta selviää, että kyseessä on 
hyväksyttävä maali, pelikello (mukaan lukien rangaistuskellot, jos niitä on käynnissä) asetetaan maalin 
syntyhetken mukaiseen aikaan. 

Jos tarkistuksen tulos on, että maalia ei syntynyt, pelikellon ajan asettamista ei tarvita. Vain yksi maali 
voidaan hyväksyä yhdellä pelikatkolla. 

Jos joukkue A teki ilmeisen maalin ja myöhemmin videotarkistuksessa sen vahvistaa, ei yhtään joukkue A:n 
maalin ja pelikatkon välillä syntynyttä joukkue B:n maalia voi hyväksyä. 

Jos joukkue A:n maali todetaan syntyneen sääntöjen vastaisesti (toisin sanoen havaittavan potkuliikkeen 
seurauksena), maalia ei hyväksytä videotarkastuksen toimesta, eikä myöskään joukkue B:n maalia voida 
hyväksyä, koska peli olisi pitänyt katkaista joukkue A:n ilmeisen maalin takia. Peliaika palautetaan (pelikello 
ja rangaistuskellot, jos niitä on käynnissä) joukkue A:n ilmeisen maalin tekohetkeen, hyväksytään maali tai 
ei. 

Kaikki tämän välisenä aikana (joukkue A:n ilmeinen maali ja todellinen pelikatko) ilmoitetut rangaistukset 
tuomitaan normaaliin tapaan, paitsi kun pieni rangaistus tuomitaan joukkueelle, jota vastaan tehtiin maali, 
jolloin pientä rangaistusta ei tuomita – viittaus → Sääntö 16.2 (Pienet rangaistukset) ja → Sääntö 18.2 
(Kaksinkertaiset pienet rangaistukset). 

Jos jommankumman joukkueen tekemä rike tapahtuu ilmeisen maalin jälkeisellä ensimmäisellä 
pelikatkolla, mutta vasta pelin katkaisemisen jälkeen, rangaistus tuomitaan ja kärsitään normaaliin tapaan 
riippumatta videotarkistuksen tuloksesta. 

Kun päätuomari ilmoittaa videotarkistuksen olevan käynnissä, kaikkien pelaajien (maalivahteja lukuun 
ottamatta) pitää välittömästi edetä omalle pelaajapenkilleen ja tämän säännön rikkominen aiheuttaa 
pelirangaistuksen rikkoneelle pelaajalle ja asia pitää raportoida asiaankuuluvalle elimelle. 

Jokainen potentiaalinen videotarkistusta edellyttävä maalitilanne täytyy tarkistaa ennen seuraavaa 
pelikatkoa tai sen aikana. Yhtään maalia ei voi hyväksyä (tai hylätä) videotarkistuksen tuloksena sen jälkeen, 
kun kiekko on aloituksessa pudotettu ja peli on jatkunut.  

 
37.3. VIDEOTARKISTUKSEN ALAISET MAALITILANTEET 

Seuraavat tilanteet voidaan tarkistaa videotarkistuksen avulla: 

(I) Ylittikö kiekko maaliviivan tason? 

(II) Menikö kiekko maaliin ennen kuin maalikehikko siirtyi pois paikaltaan? 

(III) Menikö kiekko maaliin ennen erän päättymistä (tai erän päättymisen jälkeen)? 

(IV) Tehtiinkö maali käyttämällä jalan alaosaa / luistinta ja havaittavissa oleva potkuliike on ilmeinen? 

(V) Ohjasiko, löikö tai heittikö hyökkäävän joukkueen pelaaja kiekon maaliin tarkoituksellisesti millä 
tavoin tahansa (ja millä vartalon osalla tahansa) muuten kuin mailalla – pois lukien jalan alaosa / 
luistin (katso kohta IV edellä)? 

(VI) Kimposiko kiekko tuomarista suoraan maaliin? 

(VII) Pelasiko tai kimposiko kiekon maaliin hyökkäävän joukkueen pelaajan maalin yläriman yläpuolella 
olevasta korkeasta mailasta? 
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(VIII) Menikö kiekko maaliin asianmukaisella tavalla maalin suuaukon kautta (varmistetaan, ettei kiekko 
mennyt maaliin väärin verkon läpi tai maalikehikon alitse, jne.)? 

(IX) Mahdollisten maalien sääntöjenmukaisuus rangaistuslaukauksessa tai voittomaalikisan laukauksessa, 
jotta varmistetaan tilanteissa noudatetun sovellettavia sääntöjä (esim. maalivahti lähtee 
maalialueeltaan liian aikaisin ennen kiekon koskemista, maalivahti heittää mailan, maalivahti siirtää 
maalin, laukaisija nostaa kiekon lavassaan yli normaalin hartiatason, laukaisija tekee sääntöjen 
vastaisen spin-o-rama -liikkeen, kuljettaako laukaisija kiekkoa jatkuvasti eteenpäin, kaksoislaukaus / 
kimmoke, jne.) 

(X) Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tarkistaa maalivahdin häirintätilanteet. 

Tilanteissa, joissa on jäällä tehty päätös maalin hylkäämisestä, vaikka kiekko on mennyt maaliin ja 
tuomaristo on todennut, että hyökkäävä pelaaja on syyllistynyt maalivahdin häirintään ja siitä ollaan 
tuomitsemassa rangaistusta. 

Videotarkastuksen tuloksena todetaan maalin olevan oikea ratkaisu ja, että tilanteessa ei ollut 
häirintää, pitää jäällä tehty päätös muuttaa eli maali hyväksytään ja seuraava suoritetaan 
keskipisteestä. Lisäksi kumotaan rangaistus maalivahdin häirintää koskien. 

→ Sääntö 69 (Maalivahdin häirintä) 

 
37.4. HAVAITTAVISSA OLEVA POTKULIIKE 

Tilanteet, joissa kiekko menee maaliin suoraan havaittavissa olevan potkuliikkeen seurauksena, eivät ole 
hyväksyttäviä maaleja. Videotarkistuksissa havaittavissa oleva potkuliike on teko, jossa videolta selkeästi 
voidaan nähdä, että hyökkäävä pelaaja tarkoituksellisesti liikuttaa kiekkoa potkaisemalla sitä jalan alaosalla 
tai luistimella ja kiekko tämän seurauksena menee maaliin. Maalia ei voi tehdä tilanteessa, jossa 
hyökkäävän joukkueen pelaaja pelaa kiekon maaliin luistimellaan käyttäen havaittavissa olevaa 
potkuliikettä (vaikka kiekko välissä kimpoaisikin toisen pelaajan kautta, paitsi jos kyseessä on 
joukkuekaverin maila). 

Maalia ei myöskään voi tehdä tilanteessa, jossa hyökkäävän joukkueen pelaaja potkaisee jonkin varusteen 
(maila, hanska, kypärä, jne.) kiekkoa kohti, mukaan lukien oman lavan potkaiseminen, aiheuttaen kiekon 
menemisen maaliin maaliviivan ylitse. 

Kun kiekko kimpoaa maaliin hyökkäävän joukkueen pelaajan luistimesta eikä pelaaja tee havaittavissa 
olevaa potkuliikettä, maalitilanne tuomitaan hyväksyttäväksi maaliksi. 

Kun hyökkäävän joukkueen pelaaja ohjaa luistimellaan kiekon maaliin, maalitilanne tuomitaan myös 
hyväksyttäväksi maaliksi, jos havaittavissa oleva potkuliike ei ole ilmeinen. 

→ Sääntö 49.2 (Potku / Maalit) 

 
37.5. KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA MAILALLA 

Videotarkistuksessa korkean mailan osalta määräävä tekijänä on kiekon osumakohta mailaan suhteessa 
maalin ylärimaan. 

Jos kiekko osuu mailaan yläriman tasalla tai sen alapuolella (riippumatta siitä, että osa mailaa on maalin 
yläriman yläpuolella) ja kiekko menee maaliin, maali hyväksytään. 

→ Sääntö 80.3 (Kiekon pelaaminen korkealla mailalla / Maali hylätään) 

 
37.6. VIDEOTARKISTUS PELIAJAN VARMISTAMISEKSI 

Videolaitteistoa voidaan käyttää oikean peliajan varmistamiseksi videotarkistuksella. 

Kummankin maalin yläpuolisen kattokameran videosyötteessä on pakollista olla kuvaan upotettu pelikello. 
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Kaikki uusittavien aloitusten (väärät aloitukset tai aloitusrike) tai ”kun kiekko on pelialueen ulkopuolella”-
syyn takia mahdollisesti menetetty aika niin pelikellossa tai rangaistuskelloissa on palautettava. Tuomaristo 
voi konsultoida otteluvalvojaa ja toimitsijoita, jotta varmistutaan, että näiden tilanteiden aiheuttama 
peliajan tai rangaistusajan menetys korjataan asianmukaisesti. 

→ Sääntö 76.8 (Aloitustapahtuma / peliajan varmistaminen) 
→ Sääntö 85.7 (Kiekko pelialueen ulkopuolella / peliajan varmistaminen) 

Jos peliajan osalta on näkemysero, asia saatetaan tarkistettavaksi ja tuomariston päätös on lopullinen. 
Peliajanottaja avustaa peliajan tarkistamisessa käyttäen lisäajanottovälinettä (IIHF:n hyväksymä 
sekuntikello). 

Tilanteessa, jossa videotarkistus näyttää, että maali syntyi ennen pelikatkoa, tuomaristo ilmoittaa 
peliajanottajalle ja kirjurille maalin syntyhetken ja kuinka paljon peliaikaa on jäljellä pelikellon tai 
rangaistuskellojen (jos tarpeen) asettamiseksi oikeaan aikaan. 

→ Sääntö 34.7 (Peliajanottaja / peliajan varmistaminen) 

Jos ilmeisen maalin jälkeinen seuraava pelikatko on erä päättyminen, tuomaristo ohjeistaan kummankin 
joukkueen pelaajia pysymään pelaajapenkillään, kunnes videotarkistus on suoritettu. 

 
37.7. MAALITUOMARI MAALIN TAKANA – VIDEOTARKISTUSTA EI KÄYTÖSSÄ 

Jos videotarkistusta ei ole käytettävissä Mestiksessä tai Mestiksen karsinnoissa, käytetään maalituomareita.  

Kunkin maalin takana istuu yksi maalituomari (tai alueella, joka SJL on määrännyt ja hyväksynyt), jos 
mahdollista suojatulla alueella, jotta heidän tehtävänsä suorittamista ei voi häiritä. Maalituomarit eivät 
vaihda kenttäpäätyjä ottelun aikana. 

Maalituomari ilmoittaa, normaalisti punalampulla, päätöksensä, onko kiekko ylittänyt maaliviivan 
maalitolppien välistä ja mennyt kokonaan maaliviivan yli. 

Maalituomarin ainoa päätettävä asia on, menikö kiekko todella maaliin, ei miten tai milloin kiekko meni 
maaliin. 

Merkkivalon pitää olla päällä viisi (5) sekuntia joka kerta kun kiekko menee maaliin, riippumatta tilanteen 
olosuhteista. Päätuomarin tehtävä on tehdä lopullinen päätös. 
 
SÄÄNTÖ 38 VALMENTAJAN HAASTO 

SJL sarjoissa ei ole käytössä valmentajan haastomahdollisuutta. 
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SÄÄNTÖ 39 SOPIMATON KÄYTÖS TUOMARISTOA KOHTAAN 

39.1. YLEINEN KUVAUS 

Pelaajan, maalivahdin, valmentajan tai joukkueen toimihenkilön ei pidä haastaa ja kyseenalaistaa tuomarin 
päätöksiä ennen ottelua, sen aikana tai sen jälkeen, jäällä tai sen ulkopuolella niin kauan kuin hän on 
hallissa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa. 

Pelaajan, maalivahdin, valmentajan tai joukkueen toimihenkilön ei pidä esiintyä epäurheilijamaisesti 
sisältäen, mutta ei rajoittuen, säädytön, rienaava tai loukkaava kielenkäyttö tai eleet, henkilökohtaiset 
kommentit, joiden tarkoituksena on heikentää tuomarin asemaa tai tuomion kiistämisen jatkaminen sen 
jälkeen, kun hänen on käsketty lopettaa kyseinen käytös tai sen jälkeen, kun häntä on rangaistu tällaisesta 
käytöksestä. Huomautus: Kun tällainen käytös kohdistetaan jotain muuta henkilöä kuin tuomaristoa 
kohtaan, sovelletaan → Sääntö 75 (Epäurheilijamainen käytös). 

 
39.2 PIENI RANGAISTUS 

Tämä säännön perusteella tuomitaan pieni rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä seuraavien 
rikkeiden kohdalla: 

(I) Pelaajalle, joka haastaa tai vastustaa tuomarin päätöstä. 
 

(II) Tunnistettava pelaajalle, joka käyttää säädytöntä, rienaavaa tai herjaavaa kieltä tai eleitä 
kohdistaen sen tuomariston tai toimitsijoiden suuntaan. 

 
(III) Pelaajalle tai pelaajille, joka milloin tahansa hakkaa laitaa tai suojalasia mailallaan tai muulla 

esineellä tai joka millään tavoin osoittaa epäkunnioitusta tuomariston päätöstä kohtaan. Jos 
tämä tehdään tuomariston huomion saamiseksi hyväksyttävästä syystä (toisin sanoen vakava 
loukkaantuminen, sairaus, jne.), tällöin päätuomarin täytyy käyttää harkintavaltaansa. 

 
(IV) Kun kapteeni, varakapteeni tai joku muu pelaaja tulee pelaajapenkiltä kyseenalaistamaan tai 

protestoimaan tuomarin jäällä tekemää päätöstä. 
 

(V) Jos pelaaja hakkaa laitaa tai suojalasia protestoidakseen toimitsijan päätöstä. Jos hän jatkaa 
käytöstä, tuomitaan käytösrangaistus tällaisen käytöksen jatkamisesta. 

 
(VI) Jos rangaistulle pelaajalle tuomitaan lisäksi rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä joko 

ennen alkuperäisen rangaistuksen kärsimisen alkamista tai sen jälkeen, tämä ylimääräinen pieni 
rangaistus lisätään hänen kärsimättömään rangaistusaikaansa ja rangaistukset kärsitään 
peräkkäin. 

 
(VII) Jos rangaistu pelaaja ei etene suoraan rangaistuspenkille tai pukuhuoneeseen, kun tuomaristo 

häntä näin ohjeistaa. 
 

Huomautus: Peliajan päätyttyä huonosta käytöksestä rangaistaan käytösrangaistuksella, pelirangaistuksella 
tai ottelurangaistuksella sääntöjen määritysten mukaisesti. 

 
39.3. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä / sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan 
tuomitaan tämän säännön perusteella seuraavista rikkeistä: 

(I) Valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka milloin tahansa hakkaa laitaa tai suojalasia 
mailallaan tai jollain muulla esineellä osoittaen epäkunnioitusta tuomariston päätöstä kohtaan. 
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Jos tämä tehdään tuomariston huomion saamiseksi hyväksyttävästä syystä (toisin sanoen 
vakava loukkaantuminen, sairaus, jne.), tällöin päätuomarin täytyy käyttää harkintavaltaansa. 
 

(II) Valmentajalle tai joukkueen ei-pelaavalle toimihenkilölle, joka käyttää säädytöntä, rienaavaa tai 
herjaavaa kieltä tai eleitä kohdistaen sen tuomariston tai toimitsijoiden suuntaan tai joka 
yhdistää jonkun ottelun tuomarin nimen minkäänlaiseen äänekkääseen kommenttiin, sen 
jälkeen, kun hänelle on jo tuomittu joukkuerangaistus (Sääntö 39.3 (ii)), tälle valmentajalle tai 
joukkueen ei-pelaavalle toimihenkilölle tuomitaan pelirangaistus ja tapaus raportoidaan 
asiaankuuluvalle elimelle. Kun tämä tapahtuu ottelun päättymisen jälkeen, jäällä tai sen 
ulkopuolella, pelirangaistus voidaan tuomita ilman (välttämättömyyttä), että aiemmin olisi 
tuomittu joukkuerangaistusta. 

 
(III) Pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka estää millään tavoin ketä tahansa 

tuomariston jäsentä, mukaan lukien päätuomarit, linjatuomarit, peliajanottaja, 
rangaistusajanottaja tai maalituomarit, heidän suorittaessaan tehtäviään. 

 
(IV) Pelaajalle, valmentajalle tai ei-pelaavalle henkilölle, joka väärinkäyttää videoteknologiaa 

(tabletti, jne.) kyseenalaistaakseen tuomariston päätöstä 

 
39.4. KÄYTÖSRANGAISTUS 

Käytösrangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä / sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan 
tuomitaan tämän säännön perusteella seuraavista rikkeistä: 

(I) Pelaajalle, joka jatkaa säädyttömän, rienaavan tai herjaavan kielen käyttöä jotain tuomariston 
jäsentä kohtaan, ja josta hänelle on jo tuomittu pieni rangaistus. 
 

(II) Pelaajalle, joka tahallaan lyö tai laukaisee kiekon toimitsijan ulottuvilta, joka pyrkii sitä ottamaan. 
 

(III) Pelaajalle, joka sen jälkeen, kun hänelle on tuomittu pieni rangaistus epäurheilijamaisesta 
käytöksestä, jatkaa tuomarin päätöksen haastamista tai vastustamista. 
 

(IV) Pelaajalle tai pelaajille, joka milloin tahansa hakkaa laitaa tai suojalasia mailallaan tai muulla 
esineellä tai joka millään tavoin osoittaa epäkunnioitusta tuomariston päätöstä kohtaan, ja josta 
hänelle (heille) on jo tuomittu pieni rangaistus tai joukkuerangaistus epäurheilijamaisesta 
käytöksestä aiemmin ottelun aikana. 
 

(V) Pelaajalle tai pelaajille, joka muulloin kuin mennäkseen rangaistusaitioonsa tulee tai jää 
tuomarialueelle, kun tuomaristo raportoi tai neuvottelee toimitsijan kanssa mukaan lukien 
päätuomarit, linjatuomarit, ajanottaja, rangaistusajanottaja, kirjuri tai kuuluttaja. 
 

(VI) Käytösrangaistus (tai pelirangaistus päätuomarin harkinnan mukaan) tuomitaan pelaajalle, joka 
tarkoituksellisesti heittää minkä tahansa varusteen pelialueen ulkopuolelle. Kun tämä tehdään 
protestiksi tuomarin päätökseen, tuomitaan pieni rangaistus ja pelirangaistus  Sääntö 39.5 
(Pelirangaistus). 
 

(VII) Pelaajalle, jolle jo on tuomittu pieni rangaistus vastaavasta epäurheilijamaisesta käytöksestä, 
hakkaa laitaa tai suojalasia protestoidakseen toimitsijan päätöstä. 
 

(VIII) Yleisesti, tämän tyyppisen käytökseen syyllistyville tuomitaan samasta tilanteesta ensin pieni 
rangaistus, sitten käytösrangaistus ja lopulta pelirangaistus, jos toiminta jatkuu. 
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39.5. PELIRANGAISTUS 

Pelirangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä / sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan 
tuomitaan tämän säännön perusteella seuraavista rikkeistä: 

(I)  Pelaajalle, joka sen jälkeen, kun hänelle on tuomittu käytösrangaistus, jatkaa tuomarin päätöksen 
haastamista tai vastustamista. 
 

(II)  Valmentajalle tai ei-pelaavalle joukkueen toimihenkilölle, joka sen jälkeen, kun hänelle on tuomittu 
joukkuerangaistus (Sääntö 39.3 (ii)), käyttää säädytöntä, rienaavaa tai herjaavaa kieltä tai eleitä 
kohdistaen sen tuomariston tai toimitsijoiden suuntaan tai yhdistää jonkun ottelun tuomarin nimen 
minkäänlaiseen äänekkääseen kommenttiin. Tälle valmentajalle tai ei-pelaavalle joukkueen 
toimihenkilölle tuomitaan pelirangaistus ja tilanne raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle 
jatkotoimenpiteitä varten. Kun tämä tapahtuu ottelun päätyttyä joko jäällä tai jään ulkopuolella, 
voidaan pelirangaistus tuomita ilman, että aiemmin on tuomittu joukkuerangaistus. 
 

(III)  Pelaajalle, joka mentyään rangaistusaitioon poistuu sieltä ennen rangaistuksensa päättymistä 
haastaakseen tuomarin päätös, tuomitaan pelirangaistus. 
 

(IV)  Tämä sääntö ei korvaa mitään vakavampaa rangaistusta, joka saatetaan tuomita pelaajalle 
rangaistusaitiosta lähtemisestä yhteenoton aloittamiseksi tai siihen osallistumiseksi. 
 Sääntö 70 (Lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta) 
 

(V)  Pieni rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä pelirangaistus tuomitaan pelaajalle, joka 
heittää mailan tai osan siitä tai jonkin muun varusteen tai esineen pelialueen ulkopuolelle protestiksi 
tuomarin päätökseen. 
 

(VI)  Pelaajalle tai valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka heittää tai laukaisee jonkin esineen 
tuomariston suuntaan, mutta ei niin lähelle, että osuisi. Tämä rike voi tapahtua jäällä tai sen 
ulkopuolella. 
 

(VII) Pelaajalle, joka pelitilanteessa varomattomasti ottaa kontaktin tuomariin ja tuomarin oma toiminta 
ei aiheuta kontaktia tilanteessa, tuomitaan pelirangaistus.  
 

(VIII) Yleisesti, tämän tyyppisen käytökseen syyllistyville tuomitaan samasta tilanteesta ensin pieni 
rangaistus, sitten käytösrangaistus ja lopulta pelirangaistus, jos toiminta jatkuu. 
 

39.6. OTTELURANGAISTUS 
 
Ottelurangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä / sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan 
tuomitaan tämän säännön perusteella seuraavista rikkeistä: 
 

(I) Ottelurangaistus tuomitaan, jos pelaajalle tai toimihenkilölle säädyttömien eleiden, rasististen 
loukkauksen tai pilkkaavien tai seksuaalisten huomautusten käytöstä. 
 

(II) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti ja 
millään tavoin, jos tällainen toiminta todennäköisesti voi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen, 
fyysisesti halventaa tai tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena 
vapautua tuomarin otteesta pelaajien yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen, 
tuomitaan ottelurangaistus.  

 
(III) Pelaajalle tai valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka sylkee, tahrii verellä tai käyttää 

säädytöntä, rienaavaa tai herjaavaa kieltä, säädyttömiä eleitä, rasistisia loukkauksia tai 
pilkkaavia tai seksuaalisia huomautuksia tuomaria kohtaan joko ottelun aikana tai sen jälkeen, 
jäällä tai sen ulkopuolella ja missä tahansa hallin alueella tai sen yhteydessä olevissa tiloissa. 
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(IV) Ottelurangaistus tuomitaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti heittää minkä tahansa varusteen 

pelialueen ulkopuolelle vaarantaen katsojien tai kenen tahansa turvallisuutta. 
 

(V) Pelaajalle tai valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka heittää tai laukaisee jonkin 
esineen tuomariston suuntaan, tarkoituksenaan osua tuomaristoon. Tuomitaan 
ottelurangaistus. Tämä rike voi tapahtua jäällä tai sen ulkopuolella. 

 
39.7. RAPORTIT 

Ottelun tuomariston vastuulla on toimittaa asiaankuuluvalle elimelle yksityiskohtainen raportti jokaisesta 
pelaajan, valmentajan tai ei-pelaavan joukkueen toimihenkilön saamasta peli- tai ottelurangaistuksesta. Jos 
asiaankuuluva elin katsoo, se voi harkintansa mukaan tuomita lisärangaistuksia.  

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 
 
 
SÄÄNTÖ 40 TUOMARISTON FYYSISEN KOSKEMATTOMUUDEN LOUKKAUS 

 

Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti, jos tällainen 
toiminta todennäköisesti voi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen, fyysisesti halventaa tai 
tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta pelaajien 
yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen, tuomitaan soveltuva rangaistus säännön 39 mukaisesti. 
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OSA 6 – FYYSISET RIKKEET 
 
SÄÄNTÖ 41 LAITATAKLAUS 

41.1. LAITATAKLAUS 

Laitataklauksesta tuomitaan rangaistus pelaajalle, taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa 
aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. 

Päätuomarin harkinnan pohjalta rangaistuksen ankaruus perustuu laitaa vasten kohdistuneen iskun 
voimaan. Päätuomareilla on tämän säännön yhteydessä merkittävä määrä harkintavaltaa. 

Taklaajan velvollisuus on varmistaa, että vastustaja ei ole puolustuskyvyttömässä asemassa ja jos näin on, 
hänen täytyy välttää kontakti tai minimoida se. 

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti muuttaa asemaansa, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta 
reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden laitataklaus–
tilanteen, ei tilanteesta rangaista laitataklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu 
rangaistus. 

Nämä näkökulmat täytyy ottaa huomioon, kun päätuomarit soveltavat tätä sääntöä.  

Tarpeeton kontakti kiekkoa pelaavaan pelaajaan ilmeisessä pitkän kiekon- tai paitsiotilanteessa, minkä 
seurauksena pelaaja osuu tai törmää laitaan, on laitataklaus ja täytyy myös rangaista sellaisena. Tilanteissa, 
joissa osumaa laitaa vasten ei ole, niin rike pitää käsitellä ryntäyksenä. 

 
41.2. PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus ja automaattinen käytösrangaistus 
pelaajalle, joka syyllistyy laitataklaukseen vastustajaa kohti ja teon vakavuus määräytyy laitaa vasten olevan 
osuman voiman ja väkivallan asteesta. 

 
41.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
syyllistyy laitataklaukseen vastustajaa kohti, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että 
päätuomarin harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
41.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 42 RYNTÄYS 

42.1. RYNTÄYS 

Pelaajaa rangaistaan, jos hän millä tavoin tahansa luistelee, hyppää tai ryntää vastustajan päälle. 

Ryntäämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa pelaaja joko hyppää taklatakseen vastustajaa, lisää nopeuttaan 
ottamalla useita luistelupotkuja välittömästi ennen kontaktia ja / tai luistelee liiallisen matkan ainoana 
tarkoituksenaan suorittaa tällainen taklaus ja / tai jollain tavoin väkivaltaisesti taklaa vastustajaa. Ryntäys 
voi tapahtua taklauksena laitaa päin, maalikehikkoa päin tai avojäällä. 

Tämän säännön syrjäyttävät kaikki vastaavat sääntöjenvastaiset päähän kohdistuvat teot paitsi tappeluun 
liittyvät. Pelaajalle tuomitaan rangaistus, jos hän ryntää maalivahdin päälle tämän ollessa maalialueella. 
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Maalivahtia ei saa taklata, vaikka hän olisi maalialueensa ulkopuolella. 

Asianmukainen rangaistus tulee tuomita kaikissa tapauksissa, joissa vastustaja ottaa tarpeettoman 
kontaktin maalivahtiin. 

Kuitenkin tahaton kontakti maalivahtiin sallitaan päätuomarin harkinnan mukaan, jos maalivahti on 
pelaamassa kiekkoa maalialueensa ulkopuolella edellyttäen, että hyökkäävä pelaaja yrittää kohtuudella 
välttää tällaista tahatonta kontaktia. 

 
42.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka syyllistyy 
ryntäämiseen vastustajaa kohti ja teon vakavuus määräytyy taklauksen voiman ja väkivallan asteesta. 

 
42.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka syyllistyy 
ryntäämiseen vastustajaa kohti, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin 
harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
42.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa ryntäämisellä. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 43 SELÄSTÄ TAKLAAMINEN 

43.1. SELÄSTÄ TAKLAAMINEN 

Selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole 
tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja 
kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. 

Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä 
(toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella. 

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole 
mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta 
luoden selästä taklaus –tilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan 
silti tuomita jokin muu rangaistus. 

 
43.2. PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS 

Pelaajalle, joka taklaa vastustajaa selästä tuomitaan pieni rangaistus + käytösrangaistus 

 
43.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka syyllistyy selästä 
taklaamiseen vastustajaa kohti, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa.  

 
43.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklaamisella. Tällaisen piittaamattoman 
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vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 44 LEIKKAAMINEN 

44.1. LEIKKAAMINEN 

Leikkaaminen tai alas osuva taklaus on teko, jossa vartalotaklaus kohdistuu vastustajan polven alueelle tai 
sen alapuolelle. Pelaaja ei saa taklata leikkaavalla tavalla eikä laskea omaa vartaloasemaansa taklatakseen 
vastustajaa polven alueelle tai sen alapuolelle. 

Sääntöjenvastainen alas osuva taklaus on teko, jossa taklaajalla voi olla molemmat luistimet jäässä 
(teräkontakti jäähän) tai ei, ja taklaajan yksinomainen tarkoitus on taklata vastustajaa polvien alueelle. 
Pelaaja ei saa laskea omaa vartaloasemaansa taklatakseen vastustajaa polven alueelle. Pelaaja ei saa 
kyyristyä alas laitojen lähellä välttääkseen taklatuksi tulemisen, aiheuttaen tämän seurauksena vastustajan 
pyörähtämisen hänen ylitseen. 

 
44.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka taklaa leikkaamalla 
vastustajaa ja teon vakavuus määräytyy taklauksen väkivallan asteesta. 

 
44.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka taklaa leikkaamalla 
vastustajaa, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin harkinnan mukaan 
tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
44.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa leikkaamalla. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 45 KYYNÄRPÄÄTAKLAUS 

45.1. KYYNÄRPÄÄTAKLAUS 

Kyynärpäätaklauksella tarkoitetaan ojennetun kyynärpään käyttöä iskuun tai taklaukseen vastustajaa kohti 
tavalla, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai ei. 

 
45.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka taklaa kyynärpäällä 
vastustajaa ja teon vakavuus määräytyy taklauksen voiman ja väkivallan asteesta. 

 
45.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka taklaa kyynärpäällä 
vastustajaa, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin harkinnan mukaan 
tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  
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45.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa kyynärpäätaklauksella. Tällaisen 
piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja 
teon yleinen moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 46 TAPPELU 

46.1. TAPPELU / TAPPELIJA – HALUKKUUS TAPELLA JA JATKAA TAPPELUA 

Tappeleminen ei kuulu kansainvälisen jääkiekon piirteisiin. 

Päätuomarin (päätuomareiden) on rangaistava pelaajia, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat nujakkaan / 
tappeluun, niin sanottuja ”halukkaita tappelijoita” sen mukaisesti, ja heidät voidaan poistaa pelistä. Muita 
täydentäviä kurinpitorangaistuksia voidaan määrätä. 

Tappeluksi tulkitaan tilanne, jossa vähintään yksi (1) pelaaja lyö tai yrittää lyödä vastustajaa toistuvasti tai 
kun kaksi (2) pelaajaa painivat tavalla, joka vaikeuttaa linjatuomareiden puuttumista asiaan ja erottaa 
kamppailijat toisistaan. 

Pelaajalle, joka itsepintaisesti jatkaa tai yrittää jatkaa tappelu tai yhteenottoa sen jälkeen, kun päätuomari 
on käskenyt häntä lopettamaan, tai vastustaa linjatuomaria tämän hoitaessaan tehtäviään, tuomitaan 
päätuomarin harkinnan mukaan vähintään iso rangaistus (tappelusta) ja pelirangaistus sen lisäksi, mitä 
muita rangaistuksia hänelle tuomitaan. 

Päätuomareille annetaan erittäin laaja liikkumavara rangaistuksissa, joita he voivat määrätä tämän säännön 
nojalla. Tämä on tietoinen valinta, jotta päätuomareilla on mahdollisuus erotella tappelun osapuolien 
ilmeinen vastuu joko tappelun aloittajana tai tappelua itsepintaisesti jatkava osapuolena. Annettua 
harkintavaltaa tulisi käyttää järkevästi. 

Jos pelaajat, valmentajat tai joukkueen toimihenkilöt lähtevät jäälle pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta 
sovelletaan 
→ Sääntö 70 (Lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta) 

 
46.2. YHTEENOTTO 

Yhteenotoksi katsotaan tilanne, jossa on osallisena vähintään kaksi (2) pelaajaa ja vähintään yhdelle (1) 
pelaajalle tuomitaan rangaistuksia. 

 
46.3. YLLYTTÄJÄ / ALOITTEENTEKIJÄ 

Yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä on pelaaja, joka toiminnallaan tai käytöksellään osoittaa minkä 
tahansa seuraavista kriteereistä: etäältä kuljettu matka, ensimmäisen iskun lyönti; uhkaava asenne tai 
asento; suullinen yllyttäminen tai uhkaaminen; reagointi aiempaan tapahtumaan; ilmeinen kosto 
edeltävään pelitilanteeseen. 

Pelaajalle, jonka katsotaan olevan yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä, tuomitaan pieni rangaistus 
(yllyttäjä / aloitteentekijä) sekä ottelurangaistus (yhteensä 2 min + 25 min OR). 

 
46.4. HYÖKKÄÄVÄ OSAPUOLI 

Yhteenotossa hyökkäävä osapuoli on pelaaja, joka jatkaa iskujen antamista tarkoituksenaan rangaista 
puolustuskyvyttömässä asemassa olevaan vastustajaa tai tappeluun halutonta vastustajaa. 

Pelaaja on todettava hyökkääväksi osapuoleksi, kun hän on selkeästi voittanut tappelun, mutta jatkaa 
iskujen antamista ja saa iskut perille jatkaakseen vastustajan rankaisemista ja/tai loukkaa vastustajaa, joka 
ei enää pysty puolustamaan itseään. 
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Pelaajalle, jonka katsotaan olevan yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä, tuomitaan pieni rangaistus 
(yllyttäjä / aloitteentekijä) sekä ottelurangaistus (tappelu) (yhteensä 2 min + 25 min OR). 

 
46.5. VAARALLINEN ISKIJÄ – RAUKKAMAINEN LYÖJÄ 

Pelaajalla, jolla on teippiä tai muuta materiaalia käsissään (ranteiden alapuolella), ja joka haavoittaa tai 
loukkaa vastustajaa yhteenoton aikana, tuomitaan ottelurangaistus sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia 
(mukaan lukien tappelusta tämän säännön perusteella) hänelle tuomitaan. 

Ottelurangaistus tuomitaan pelaajalle, joka lyö pahaa aavistamatonta tai tappeluun halutonta vastustajaa 
(toisin sanoen raukkamainen isku) ja voi aiheuttaa täten vastustajan loukkaantumisen. 

 
46.6. PUOLUSTAUTUVA – TAPPELUUN HALUTON VASTUSTAJA 

Pelaajaa, joka puolustaa itseään lyöden muutaman lyönnin hyökkäävää osapuolta, yllyttäjää / 
aloitteentekijää tai tappelijaa vastaan, pidetään tappeluun haluttomana vastustajana. Tällainen pelaaja ei 
halua jatkaa tai pidentää tappelua tai antaa tappelun lähteä käsistään – päätuomareille on selvää, että 
tämä pelaaja ei halua tapella. 

Pelaajalle, joka kostaa lyötynä lyöden takaisin, tuomitaan vähintään pieni rangaistus (väkivaltaisuus) tai iso 
rangaistus ja automaattinen pelirangaistus jos tappelun kriteeristö ei muutaman lyönnin perusteella täyty. 

 
46.7. KOLMAS OSALLISTUVA PELAAJA 

Päätuomarin harkinnan mukaan tuomitaan pelirangaistus pelaajalle, joka ensimmäisenä osallistuu (kolmas 
pelaaja) käynnissä olevaan pelaajien väliseen yhteenottoon paitsi, jos hänelle tuomitaan ottelurangaistus 
alkuperäisestä tappelusta. Tämä rangaistus tuomitaan muiden samassa tilanteesta tuomittavien 
rangaistusten lisäksi. 

Tätä sääntöä sovelletaan myös seuraaviin pelaajiin, jotka päättävät osallistua samaan tai toiseen 
yhteenottoon samalla pelikatkolla. Yleisesti, tätä sääntöä sovelletaan, kun kyseessä on tappelu. 

 
46.8. TAPPELUALUEEN TYHJENTÄMINEN 

Kun tappelu syntyy, kaikkien siihen kuulumattomien pelaajien täytyy välittömästi mennä pelaajapenkkinsä 
luo ja jos tappelu tapahtuu pelaajapenkillä (pelaajapenkin alueella), tämän joukkueen pelaajien on mentävä 
puolustusalueelleen.  

Maalivahtien on pysyttävä maalialueellaan paitsi, jos yhteenotto tapahtuu maalivahdin alueen 
läheisyydessä, jolloin maalivahdin on noudatettava päätuomarin antamia ohjeita. 

Säännön noudattamatta jättäminen voi johtaa rangaistuksiin pelaajan toiminnasta tappelualueella sekä 
täydentäviin kurinpitorangaistuksiin. 

 
46.9. TAPPELU MUULLOIN KUIN OTTELUN ERÄN AIKANA 

Joukkueita, joiden pelaajat osallistuvat yhteenottoon muulloin kuin ottelun erän aikana, minkä lisäksi 
tappeluun osallistuneille pelaajille voidaan määrätä lisärangaistuksia täydentävän kurinpidon toimesta tai 
muutoin.   

Pelaajille, jotka osallistuvat tappeluun muulloin kuin ottelun erän aikana tuomitaan ottelurangaistus. 
Hyökkäävää osapuolta ja / tai yllyttäjää / aloitteentekijää rangaistaan vastaavasti sääntöjen 46.3 ja / tai 
46.4 mukaisesti. Tilanteissa, joissa yhteenotto tapahtuu erän tai ottelun päätyttyä, asia pitää raportoida 
asiankuuluvalle elimelle täydentävää kurinpitokäsittelyä varten. 

Jos pelaajat tulevat pelaajapenkiltään jäälle erän päättymisen jälkeen ennen yhteenoton alkamista, heitä ei 
rangaista, jos he pysyvät pelaajapenkkinsä läheisyydessä edellyttäen, etteivät he osallistu yhteenottoihin.  
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46.10. TAPPELU ENNEN ALOITUSTA 

Tappelusta, joka tapahtuu ennen kiekon pudottamista normaalissa aloitustapahtumassa, tuomitaan 
rangaistuksia kuten yhteenotosta, joka tapahtuu normaalin peliajan aikana Säännön 46.9. (Tappelu) 
mukaan, paitsi jos kyseessä on tilanne ennen ottelun tai erän alkua. 

Jos päätuomarin mielestä, joukkue tai molemmat joukkueet tekevät erityisiä muutoksia kentällisiin ottelun 
loppuvaiheessa ja tätä seuraa yhteenotto, tilanteesta tuomitaan asianmukaiset rangaistukset ja tapaus 
raportoidaan asiankuuluvalle elimelle välittömästi ottelun jälkeen tarkistusta ja mahdollisista täydentävää 
kurinpitokäsittelyä varten. 

 
46.11. TAPPELU PELIALUEEN ULKOPUOLELLA 

Pelirangaistus tuomitaan pelaajalle, joka osallistuu tappeluun pelialueen ulkopuolella tai toisen pelialueen 
ulkopuolella olevan pelaajan kanssa.  

Nämä rangaistukset tuomitaan sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia tilanteesta tuomitaan mukaan lukien 
ottelurangaistus (tappelu).  

Aina kun valmentaja tai joku joukkueen toimihenkilö on osallisena yhteenotossa vastustajan pelaajan, 
valmentajan tai jonkun joukkueen toimihenkilön kanssa, joko jäällä tai sen ulkopuolella, hänelle tuomitaan 
pelirangaistus tai ottelurangaistus ja hänet poistetaan automaattisesti ottelusta, käsketään siirtyä 
pukuhuoneeseen ja asia raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten.  

 
46.12. KYPÄRÄT JA HANSKAT 

Pelaajalle, joka ottaa yhden tai molemmat hanskansa tai kypäränsä pois tapellakseen vastustajan kanssa, 
tuomitaan lisäksi käytösrangaistus muiden rangaistusten ohella. Yhteenoton aikana ja sen seurauksena 
irtoavat kypärät eivät aiheuta rangaistusta kummallekaan pelaajalle. 

 
46.13. PELIPAIDAT 

Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti riisuu pelipaitansa ennen osallistumistaan yhteenottoon tai joka selkeästi 
käyttää pelipaitaa, jota on muokattu eikä se ole sääntöjen mukainen → Sääntö 9 (Peliasut), tuomitaan 
pieni rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä ja pelirangaistus. 

Nämä rangaistukset tuomitaan sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia tilanteesta tuomitaan yhteenottoon 
osallistujille. Jos yhteenotto ei koskaan kunnolla käynnisty, pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus 
epäurheilijamaisesta käytöksestä ja käytösrangaistus (10 min) pelipaidan tarkoituksellisesta riisumisesta. 

 

 
SÄÄNTÖ 47 PÄÄLLÄ ISKEMINEN 

47.1. PÄÄLLÄ ISKEMINEN 

Tekona päällä iskeminen edellyttää, että pelaaja ottaa tarkoituksellisesti kontaktin tai yrittää ottaa 
kontaktin vastustajaan pää ja/tai kypärä edellä riippumatta siitä osuuko kontakti tai ei. 

 
47.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomarin pitää tuomita ottelurangaistus pelaajalle, joka yrittää iskeä tai iskee päällään vastustajaa.  
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SÄÄNTÖ 48 SÄÄNTÖJENVASTAINEN TAKLAUS PÄÄHÄN TAI NISKAAN/KAULAAN 

48.1. SÄÄNTÖJENVASTAINEN TAKLAUS PÄÄHÄN TAI NISKAAN/KAULAAN 

Ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta 
vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. 

Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka 
olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle 
kohdistuvat teot. 

Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella 
olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. 

Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman 
muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista 
sääntöjenvastaisena taklauksena päähän. 

Pelaajalle, joka taklaa vastustajaa, tuomitaan rangaistus sääntöjen vastaisesta taklauksesta päähän tai 
niskaan/kaulaan, jos joku seuraavista kohdista täyttyy/tapahtuu 

(I) Pelaaja kohdistaa minkälaisen iskun millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan 
päähän tai niskaan/kaulaan tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten käyttäen 
mitä tahansa ylävartalonsa osaa. 

(II) Pelaaja ojentaa ja suuntaa minkä tahansa ylävartalonsa kohdan osuakseen vastustajaa päähän tai 
niskaan/kaulaan. 

(III) Pelaaja ojentaa kehoansa ylöspäin tai ulospäin ylettyäkseen vastustajaan tai käyttää mitä tahansa 
ylävartalonsa osaa osuakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. 

(IV) Pelaaja hyppää (irrottaa luistimensa jäästä) taklatakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. 

Määritettäessä oliko kontakti vastustajan päähän vältettävissä, pitää seuraavat taklaukseen liittyvät 
olosuhteet ottaa huomioon: 

(V) Yrittikö pelaaja taklata normaalissa peliasennossa vastustajan vartaloon eikä pää tullut kontaktin 
kohteeksi taklauksen huonon ajoituksen, huonon lähestymiskulman tai tarpeettoman vartalon 
ylöspäin tai ulospäin suuntaamisen takia. Kohdistuiko suurin osa iskun voimasta ensin vartaloon ja 
liukuiko kontakti sitten /sen jälkeen päähän tai niskaan/kaulaan. 

(VI) Asettiko taklattava itsensä haavoittuvaan asemaan ottaen asennon, joka altisti pään muutoin 
normaalin vartalotaklauksen kohteeksi. 

(VII) Muuttiko taklattava olennaisesti vartaloasemaansa tai päänsä asemaa välittömästi ennen taklausta 
tai samanaikaisesti sen kanssa, mikä merkittävästi vaikutti pääkontaktin syntymiseen. 

 
48.2. PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus + käytösrangaistus pelaajalle, joka 
taklaa vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. 

 
48.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai 
niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin 
vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.  
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48.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. 
Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, 
väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 49 POTKAISEMINEN 

49.1. POTKAISEMINEN 

Pelaajan teko, jossa hän tarkoituksellisesti käyttää luistintaan potkuliikkeen tavoin kiekon liikuttamiseksi tai 
osuakseen vastustajaan. 

 
49.2. MAALIT 

Kiekon potkaiseminen on sallittua kaikilla alueilla. Hyökkäävä pelaaja ei voi tehdä maalia havaittavissa 
olevalla potkuliikkeellä potkaisemalla luistimellaan/jalan alaosallaan kiekon maaliin 

Hyökkäävä pelaaja ei voi tehdä maalia potkaisemalla, jos kiekko kimpoaa potkaisusta yhdenkään pelaajan, 
maalivahdin tai tuomarin kautta maaliin. 

Jos kiekko kimpoaa maaliin hyökkäävän pelaajan luistimesta/jalan alaosasta eikä pelaaja käytä havaittavissa 
olevaa potkuliikettä, kyseessä on hyväksyttävä maali. 

Jos hyökkäävä pelaaja ohjaa kiekon maaliin luistimellaan/jalan alaosalla eikä pelaaja käytä havaittavissa 
olevaa potkuliikettä, kyseessä on hyväksyttävä maali. 

Seuraavassa täsmennetään tilanteita, jossa kiekko menee maaliin potkun jälkeisestä kimmokkeesta: 

(I) Jos hyökkäävän pelaajan potkaisema kiekko kimpoaa kumman tahansa joukkueen jonkin pelaajan 
(mukaan lukien maalivahti) vartalosta maaliin, maalia ei hyväksytä. 

(II) Jos hyökkäävän pelaajan potkaisema kiekko kimpoaa jonkin pelaajan (pois lukien maalivahti) mailasta 
maaliin, maali hyväksytään. 

(III) Maali hyväksytään, jos hyökkäävän joukkueen pelaajan potkaisema kiekko kimpoaa hänen omasta 
mailastaan maaliin. 

(IV) Maali hyväksytään, jos kiekko menee maaliin kimmoten hyökkäävän pelaajan luistimesta tai kimpoaa 
hänen luistimestaan maaliin jarrutuksen yhteydessä. 

Hyökkäävä pelaaja ei voi tehdä maalia potkaisemalla jonkin varusteen (maila, hanska, kypärä jne.) 
välityksellä kiekkoa, mukaan lukien potkaisemalla oman mailansa lapaa ja täten aiheuttaen kiekon 
menemisen maaliviivan ylitse. 

 
49.3. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistus pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan potkaisee tai yrittää potkaista vastustajaa. Tämän rikkeen seurauksena on 
ottelurangaistus kaikissa tapauksissa, joissa potkaiseminen todetaan, vaikka potku ei osuisikaan 
vastustajaan. 
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SÄÄNTÖ 50 POLVITAKLAUS 

50.1. POLVITAKLAUS 

Polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen 
vastustajaa. 

 
50.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita teon vakavuuden perusteella pieni rangaistus 
pelaajalle, joka taklaa polvella vastustajaa. 

 
50.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
taklaa polvella vastustajaa, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin 
harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus 

 
50.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla polvella. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
SÄÄNTÖ 51 VÄKIVALTAISUUS 

51.1. VÄKIVALTAISUUS 

Väkivaltaisuutta on hanskat kädessä tai ilman hanskoja tapahtuva lyönti- tai iskuliike, joka normaalisti on 
kohdistettu vastustajan päähän tai kasvoihin, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajan kypärän 
pelin aikana.  

 
51.2. PIENI RANGAISTUS, KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS TAI 5+PR 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pienen rangaistuksen pelaajalle, joka lyö kädellään 
tai nyrkillään vastustajaa, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajalta kypärän päästä pelin 
käydessä. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

Pelaajalle, joka on osallinen lyhyeen yhteenottoon vastustajan kanssa tai syyllistyy muuhun väkivaltaiseen 
tekoon, tuomitaan pieni rangaistus, kaksinkertainen pieni rangaistus tai iso rangaistus ja pelirangaistus.  

Pelaajaan, joka itsepintaisesti jatkaa väkivaltaisuutta, sovelletaan tappelua koskevia sääntöjä. 

→ Sääntö 46 (Tappelu) 

 
51.3. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen maalivahdille, joka lyö 
kilpikäsineellään vastustajaa ja teko todennäköisesti voi johtaa vastustajan loukkaantumiseen. 
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SÄÄNTÖ 52 JALKAPYYHKÄISY 

52.1. JALKAPYYHKÄISY 

Jalkapyyhkäisy on teko, jossa pelaaja jalkaansa tai jalkaterää käyttäen iskee tai potkaisee vastustajalta jalat 
alta tai työntää vastustajan ylävartaloa käsivarrella tai kyynärpäällä taaksepäin, ja samalla jalkojen 
eteenpäin suuntautuvalla liikkeellä iskee tai potkaisee vastustajalta jalat alta, aiheuttaen täten vastustajan 
voimakkaan kaatumisen jäähän. 

 
52.2. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka rikkoo vastustajaa 
jalkapyyhkäisyllä. 

 

 
SÄÄNTÖ 53 VARUSTEEN HEITTÄMINEN 

53.1. VARUSTEEN HEITTÄMINEN 

Pelaaja ei saa heittää mailaa tai mitään muuta esinettä millään alueella. Pelaaja, jonka maila on pudottanut 
tai rikkoutunut, voi saada uuden mailan vain pelaajapenkiltään tai jäällä olevan kanssapelaajan ojentamana.  

→ Sääntö 10 (Mailat) 

 
53.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus tuomitaan: 

(I) Jäällä olevalle pelaajalle mailan heittämisestä, kun hän heittää mailan tai osan siitä tai jonkin muun 
esineen kiekon suuntaan tai vastustajaa kohti millä alueella tahansa, paitsi kun tällaisesta rikkeestä 
on rangaistu tuomitsemalla rangaistuslaukaus (Sääntö 53.7) tai tuomitsemalla maali (Sääntö 53.8); 

(II) Mailan heittämisestä, kun puolustava pelaaja laukaisee tai heittää mailan tai jonkin muun esineen 
puolustusalueellaan, mutta ei kiekkoa tai kiekkoa kuljettavaa pelaajaa kohti; 

(III) Estämisestä, kun pelaaja siirtää ehjän mailan ja tämä häiritsee vastustajaa (paitsi, jos tilanteesta on 
tuomittu rangaistuslaukaus Säännön 53.7 tai maali Säännön 53.8 mukaan), tai kun mailan 
pudottanutta vastustajaa estetään ottamasta mailaansa; 
Ehjän mailan siirtämisestä ei rangaista, jos se ei häiritse pelitilannetta tai vastustaja ei yritä ottaa 
mailaa. 
Kun pelaaja hylkää mailansa rikkoutuneen osan tai jonkin muun esineen heittäen sen pois tai lyöden 
sen jään sivuun (ei kuitenkaan laidan yli) siten, että teko ei häiritse pelitilannetta tai vastustajaa 
(vastustajia), tilanteesta ei tuomita rangaistusta. 

(IV) Epäurheilijamaisesta käytöksestä, kun pelaaja heittää mailan tai osan siitä tai jonkin muun esineen tai 
osan siitä pelialueen ulkopuolelle protestiksi tuomarin päätökselle. Säännössä 53.5 kuvataan 
perusteet lisärangaistuksena tuomittavalle pelirangaistukselle. 

 
53.3. JOUKKUERANGAISTUS 

Pelaajapenkillä tai rangaistuspenkillä olevalle tunnistamattomalle pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen 
toimihenkilölle, joka heittää jotain jäälle pelin käydessä tai pelikatkolla, tuomitaan joukkuerangaistus 
epäurheilijamaisesta käytöksestä. 

→ Sääntö 75 (Epäurheilijamainen käytös). 
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53.4. KÄYTÖSRANGAISTUS 

Käytösrangaistus tuomitaan pelaajalle, joka tahattomasti tai vahingossa heittää mailan tai osan siitä tai 
jonkin muun esineen tai osan varusteesta pelialueen ulkopuolelle. 

 
53.5. PELIRANGAISTUS 

Pelirangaistus tuomitaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti heittää mailan tai osan siitä tai jonkin muun 
esineen tai osan varusteesta pelialueen ulkopuolelle. 

Jos teko tehdään protestiksi tuomarin päätökseen, tuomitaan rikkoneelle pelaajalle pieni rangaistus 
epäurheilijamaisesta käytöksestä (Sääntö 53.2 iv) sekä pelirangaistus. 

 
53.6. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, jos tämä heittää mailan 
tai jonkin muun esineen tai osan varusteesta vastustajan pelaajaa, valmentajaa tai joukkueen toimihenkilöä 
kohti, ja teko voisi aiheuttaa vastustajan loukkaantumisen. Tämä koskee myös mailan heittämistä 
katsomoon/yleisöä kohti. 

Huomautus: Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
53.7. RANGAISTUSLAUKAUS 

Kun joku puolustavan joukkueen jäsen, mukaan lukien valmentaja tai joukkueen toimihenkilö, heittää tai 
laukaisee minkä tahansa mailan osan tai jonkin muun esineen tai osan varusteesta heidän (rikkoneen 
joukkueen) puolustusalueellaan olevaa kiekkoa tai kiekkoa kuljettavaa pelaajaa kohti, päätuomarin tai 
linjatuomarin on sallittava pelata tilanne loppuun, ja jos maalia ei synny, niin päätuomarin pitää tuomita 
rangaistuslaukaus ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

Tämän rangaistuslaukauksen saa suorittaa kuka tahansa ei-rikkoneen joukkueen pelaaja. 

Jos läpiajossa puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella olevaa pelaajaa häiritsee jokin puolustavan 
joukkueen jäsenen, mukaan lukien valmentajan tai joukkueen toimihenkilön, heittämä maila tai jokin muu 
esine tai varusteen osa, päätuomari tuomitsee rangaistuslaukauksen ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

→ Sääntö 53.7 (Kampitus / rangaistuslaukaus). 

Jos läpiajossa puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella olevaa pelaajaa häiritsee katsojan jäälle 
heittämä esine, mikä aiheuttaa kiekon menettämisen tai kaatumisen, päätuomari tuomitsee 
rangaistuslaukauksen ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

 
53.8. TUOMITUT MAALIT 

Jos puolustava joukkue on ottanut maalivahdin pois jäältä ja puolustavan joukkueen jäsen, mukaan lukien 
valmentaja tai joukkueen toimihenkilö, heittää tai laukaisee minkä tahansa mailan osan tai jonkin muun 
esineen tai varusteen osan puolueettomalla alueella tai heittäjän puolustusalueella olevaa kiekkoa tai 
kiekkoa kuljettavaa vastustajaa kohti, täten estäen kiekollista pelaajaa laukaisemasta vapaasti kohti 
vartioimatonta maalia, tuomitaan maali hyökkäävän joukkueen hyväksi. 

Tätä sääntöä varten vartioimaton maali määritellään siten, että maalivahti on korvattu jäällä ylimääräisellä 
kenttäpelaajalla. Maalivahdin katsotaan olevan pois jäältä heti, kun korvaava pelaaja on astunut jäälle. 
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OSA VII – RAJOITTAVAT RIKKEET 
 
SÄÄNTÖ 54 KIINNIPITÄMINEN 

54.1. KIINNIPITÄMINEN 

Kaikki pelaajan toimet, joka pidättelevät tai estävät vastustajan etenemistä riippumatta siitä, onko hänellä 
kiekko hallinnassaan tai ei. 

 
54.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus tuomitaan pelaajalle, joka pitää kiinni vastustajasta käsillä, käsivarsilla tai jaloilla. 

Pelaajan sallitaan käyttää käsivarsiaan voimaliikkeenä blokaten vastustajaa sillä edellytyksellä, että hänellä 
on vartaloasema tilanteessa eikä hän käytä käsiään millään tavoin vastustajan kiinnipitämiseen. 

Pelaajan ei sallita pitää kiinni vastustajan mailasta. Pieni rangaistus tuomitaan pelaajalle, joka pitää kiinni 
vastustajan mailasta (tuomitaan ja kuulutetaan ”vastustajan mailasta kiinnipitäminen”). Pelaajan sallitaan 
suojata itseään puolustautumalla vastustajan mailaa vastaan. Pelaajan täytyy välittömästi päästää irti 
vastustajan mailasta ja sallia vastustajan jatkaa normaalia pelaamista. 

 
54.3. RANGAISTUSLAUKAUS 

Kun puolueettomalla tai hyökkäysalueella olevaa kiekkoa hallitsevaa pelaajaa (tai pelaajaa, joka olisi voinut 
saada kiekon haltuunsa ja hallintaansa), jolla ei ole muita vastustajia ohitettavanaan kuin maalivahti, 
rikotaan takaapäin ja täten estetään kohtuullinen maalintekotilanne, tuomitaan rangaistuslaukaus ei-
rikkoneelle joukkueelle. 

Kuitenkaan päätuomarin ei pidä katkaista peliä ennen kuin hyökkäävä joukkue on menettänyt kiekon 
hallinnan puolustavalle joukkueelle. 

Tämän säännön tarkoituksena on palauttaa rikotulle joukkueelle kohtuullinen maalintekomahdollisuus, 
jonka se menetti rikkeen myötä. Jos kuitenkin rikottu pelaaja pystyy palauttamaan ja saamaan kohtuullisen 
maalintekotilanteen (tai kanssapelaaja pystyy luomaan kohtuullisen maalintekotilanteen) ei 
rangaistuslaukausta tuomita, vaan rikkeen mukainen rangaistus ilmoitetaan ja tuomitaan, jos tilanteesta ei 
synny maalia. 

Kiekon hallinnalla tarkoitetaan kiekon liikuttamisesta mailalla, käsin tai jalkaterällä/jalan alaosalla. 

Jotta rangaistuslaukaus voidaan tuomita takaapäin rikotun pelaajan hyväksi, täytyy seuraavat neljä (4) 
kriteeriä täyttyä: 

(I) Rike täytyy tapahtua puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella (toisin sanoen kiekko kuljettavan 
pelaajan on täytynyt ylittää oma siniviivansa); 

(II) Rike täytyy tapahtua takaapäin (paitsi, jos läpiajon yhteydessä maalivahti rikkoo edestäpäin); 

(III) Kiekkoa hallussa pitävältä ja hallitsevalta pelaajalta (tai pelaajalta, joka selvästi olisi saanut kiekon 
haltuunsa ja hallintaansa) estetään kohtuullinen maalintekotilanne. Se, että pelaaja onnistuu 
laukaisemaan, ei automaattisesti poista tältä tilanteelta rangaistuslaukauksen perusteita. Jos rike 
tapahtui takaapäin ja pelaajalta riistettiin rikkeellä parempi kohtuullinen maalintekomahdollisuus, 
silloin rangaistuslaukaus pitäisi edelleen tuomita; 

(IV) Kiekkoa hallussa pitävällä ja hallitsevalla pelaajalla (tai pelaajalla, joka selvästi olisi saanut kiekon 
haltuunsa ja hallintaansa) ei saa olla yhtään vastustajaa itsensä ja maalivahdin välissä. 

Jos päätuomarin mielestä pelaaja osuu ensin kiekkoon ja sen jälkeen kaataa vastustajan, 
rangaistuslaukausta ei tuomita, mutta pieni rangaistus kampituksesta tuomitaan. 

On huomattava, että jos hyökkäävä pelaaja onnistuu pääsemään maalivahdin ohitse eikä hänellä ole yhtään 
puolustavan joukkueen pelaajaa itsensä ja vartioimattoman maalin välissä, ja maalivahti tai joku muu 
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puolustava pelaaja rikkoo häntä takaapäin, maalia ei silti tuomita, koska maalivahti on yhä jäällä. 
Tilanteesta tuomitaan rangaistuslaukaus. 

 
54.4. TUOMITUT MAALIT 

Jos vastustaja joukkue on ottanut maalivahdin pois jäältä, ja puolueettomalla tai hyökkäysalueella olevaa 
kiekkoa hallitsevaa pelaajaa (tai pelaajaa, joka olisi voinut saanut kiekon haltuunsa ja hallintaansa), jolla ei 
ole vastustajia itsensä ja vartioimattoman maalin välissä, rikotaan ja täten estetään kohtuullinen 
maalintekotilanne, päätuomarin pitää välittömästi katkaista peli ja tuomita maali hyökkäävän joukkueen 
hyväksi.  
 
 
SÄÄNTÖ 55 KOUKKAAMINEN 

55.1. KOUKKAAMINEN 

Koukkaaminen on teko, jossa pelaaja käyttää mailaansa rajoittaakseen vastustajan liikettä. Jos maila osuu 
vastustajan käsiin tai niiden lähelle, teko rangaistaan koukkaamisena. Kun pelaaja pelaa tai karvaa 
vastustajaa siten, että kyseessä on vain maila-maila-kontakti, ei tällaista tilannetta rangaista 
koukkaamisena. 

 
55.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus tuomitaan pelaajalle, joka haittaa vastustajan etenemistä koukkaamalla tätä mailallaan. 

Pieni rangaistus koukkaamisesta tuomitaan pelaajalle, joka käyttää mailansa varren yläkäden yläpuoleista 
osaa pitääkseen kiinni tai koukatakseen vastustajaa. 

 
55.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
syyllistyy vastustajan koukkaamiseen, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että 
päätuomarin harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  
 
55.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka syyllistyy 
vastustajan koukkaamiseen, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin 
harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla iso rangaistus. 

 
55.5. RANGAISTUSLAUKAUS 

Tämä sääntö on identtisesti kuvattu kohdassa → Sääntö 54.3 (Varusteen heittäminen /Rangaistuslaukaus) 

 
55.6. TUOMITUT MAALIT 

Tämä sääntö on identtisesti kuvattu kohdassa → Sääntö 54.4 (Varusteen heittäminen / Tuomitut maalit) 
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SÄÄNTÖ 56 ESTÄMINEN 

56.1. ESTÄMINEN 

Pelaajan, joka estää tai pidättelee kiekotonta vastustajaa luistelemasta, vastaanottamasta syöttöä tai 
liikkumasta jäällä vapaasti, katsotaan syyllistyvän estämiseen. 

Sellaiseen pelaajaan kohdistuva myöhästynyt taklaus, jolla ei ole enää kiekko hallussaan tai hallinnassaan, 
on vastustajan piittaamatonta vaarantamista. 

Pelaajaa, joka on luopumassa kiekosta tai menettämässä kiekon hallussapidon tai kiekon hallinnan, voidaan 
taklata niin kauan, kun taklaaja on kiekollisen pelaajan välittömässä läheisyydessä. 

Estämisen suhteen on noudatettava tiukkaa tulkinnan tasoa kaukalon kaikilla alueilla. 

Vartaloasema: Vartaloasema määritellään, kun pelaaja luistelee vastustajan edessä tai rinnalla ja 
pelaajat luistelevat samaan suuntaan. Vastustajan takana oleva kiekoton pelaaja ei saa 
käyttää mailaansa, vartaloaan, tai vapaata kättään estääkseen vastustajaa, vaan 
pelaajan täytyy luistella saavuttaakseen tai palauttaakseen oikea asema voidakseen 
taklata vastustajaa. 

Pelaajan sallitaan hallita jään sitä aluetta, jolla hän on (vartaloasema) ja hänen ei tarvitse 
väistyä vastustajan tieltä. Pelaaja saa sulkea vastustajan kulkulinjan sillä edellytyksellä, 
että hän on vastustajan etupuolella ja etenee samaan suuntaan. Kontaktin ottaminen 
kiekottomaan vastustajaan siirtymällä sivuttain ilman, että pelaaja ensin vakiinnuttaa 
vartaloaseman, ei ole ei ole sallittua ja se pitää rangaista estämisenä. Pelaaja saa aina 
käyttää vartaloasemaansa, jotta vastustaja matka kiekkoon pitenisi sillä edellytyksellä, 
että pelaaja ei käytä mailaa apunaan (tehden itsestään isomman ja täten huomattavasti 
pidentäen vastustajan matkaa); eikä hän käytä vapaata kättään apuna eikä hän 
hyödynnä vartaloasemaansa suorittamalla muutoin sääntöjenvastaisen taklauksen. 

 

Kiekon hallussapito: 
Viimeisen kiekkoa pelanneen pelaajan, pois lukien maalivahti, katsotaan olevan 
kiekollinen pelaaja. Kiekollista pelaajaa saa sääntöjen puitteissa taklata edellyttäen, että 
taklaus tapahtuu välittömästi sen jälkeen, kun pelaaja on menettänyt kiekon hallustaan, 
ja että vastustaja on edelleen objektiivisesti kohtuullisessa tilaisuudessa suorittaa 
tällainen taklaus, kuten säännössä 56.4 (Estäminen) kuvataan. 

Rajoittaa: Sellaisen pelaajan tekoja, jolla ei ole vartaloasemaa, mutta joka sen sijaan käyttää 
sääntöjenvastaisia keinoja (esim. mailalla koukkaaminen, kiinnipitäminen käsin, mailalla 
kampittaminen tai muulla tavoin) kiekottoman vastustajan estämiseen. 
Sääntöjenvastaisilla keinoilla tarkoitetaan tekoja, joiden avulla pelaaja tai maalivahti voi 
hankkia, ylläpitää tai palauttaa vartaloaseman muulla tavalla kuin luistelemalla. 

 

Poimiminen: Poimiminen on teko, jossa pelaaja taklaa kiekotonta pelaajaa, ja joka on tietämätön 
tulevasta taklauksesta / iskusta. 

Poiminnan tekevä pelaaja tai maalivahti ei saa estää pelaajaa, vaikka tämä on tietoinen 
tulevasta iskusta, jos tilannetta ei pidetä sääntöjen mukaisena kamppailuna kiekosta. 

Poiminnan tekevä pelaaja on pelaaja, joka liikkuu vastustajan kulkulinjalle ilman, että 
hän ensin ottaa vartaloaseman, ja täten pelaa vastustajan ulos pelitilanteesta. Jos näin 
tehdään, tuomitaan rangaistus estämisestä. 
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Vapaa käsi: Kun pelaaja käyttää vapaata kättään vastustajan kiinnipitämiseen, vetämiseen, 
kiskomiseen, tarttumiseen tai vapaan liikkumisen rajoittamiseen, tämä täytyy rangaista 
kiinnipitämisenä. Pelaaja voi käyttää vapaata kättään vastustajan tai vastustajan mailan 
torjumiseen, mutta sitä ei saa käyttää vastustajan mailasta tai vartalosta 
kiinnipitämiseen. 

 

Maila: Pelaajalle, jolla ei ole vastustajaan nähden vartaloasemaa, ja joka käyttää mailaansa 
(joko lapaa tai vartta, mukaan lukien varren yläosa) haitatakseen tai estääkseen 
vastustajan vapaata liikettä jäällä, tuomitaan rangaistus koukkaamisesta. 

→ Sääntö 55 (Koukkaaminen) 

 
56.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus estämisestä tuomitaan: 

(I) Pelaajalle, joka häiritsee tai estää kiekottoman vastustajan etenemistä. 

(II) Pelaajalle, joka pidättelee karvausta tekevää vastustajaa. 

(III) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti taklaa vastustajaa, mukaan lukien maalivahti, joka ei ole 
kiekollinen, tai jota ei enää pidetä kiekollisena pelaajana (myöhästynyt taklaus). 

(IV) Pelaajalle, joka kiekotonta vastustajaa taklaamalla pakottaa vastustajan paitsioasemaan aiheuttaen 
pelikatkon. Jos teko aiheuttaa siirretyn paitsiotilanteen (eikä välttämättä pelikatkoa), silloin 
päätuomarin tulkinta vaikuttaa siihen, tuomitaanko rangaistusta estämistä. 

(V) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti lyö vastustajan mailan käsistä tai estää mailan tai jonkin muun 
varusteen pudottanutta vastustajaa saamasta sitä uudelleen itselleen. 

(VI) Pelaajalle, joka lyö tai laukaisee jonkin hylätyn tai rikkinäisen mailan tai sääntöjenvastaisen kiekon tai 
muun roskan kohti kiekollista vastustajaa siten, että tämä saattaisi häiriintyä. 
→ Sääntö 53 (Varusteen heittäminen) 

(VII) Pelaajapenkillä tai rangaistusaitiossa olevalle tunnistetulle pelaajalle, joka mailallaan tai vartalollaan 
estää kiekon tai vastustajan liikkeitä jäällä pelitilanteessa. 

(VIII) Pelaajalle, joka on tulossa jäälle, ja joka pelaa kiekkoa, kun toinen tai molemmat luistimet ovat yhä 
pelaajapenkillä tai rangaistusaitiossa. 

Pelisääntöjen mukainen rangaistus pitää tuomita, kun pelaajapenkillä tai rangaistusaitiossa oleva(t) 
pelaaja(t) osallistuvat kontaktiin vastustajan kanssa pelikatkon aikana. Tähän osallistuva(t) pelaaja(t) 
saattaa(vat) olla täydentävien kurinpitotoimenpiteiden kohteena. 

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 

 
56.3. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistus tuomitaan, kun pelaajapenkillä tai rangaistusaitiossa oleva tunnistamaton pelaaja tai 
valmentaja tai joukkueen toimihenkilö estää mailallaan tai vartalollaan kiekon tai vastustajan liikkeitä jäällä 
pelitilanteessa. 

 
56.4. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
syyllistyy vastustajan estämiseen, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin 
harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus 
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56.5. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa estämisellä tai myöhästyneellä taklauksella. 
Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, 
väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 

 
56.6. RANGAISTUSLAUKAUS 

Jos puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella olevaa kiekollista pelaajaa, jolla ei ole muuta vastustajaa 
kuin maalivahti ohitettavanaan, estää jokin puolustavan joukkueen jäsenen, mukaan lukien valmentajan tai 
joukkueen toimihenkilön, heittämä tai laukaisema maila tai sen osa tai jokin muu esine tai varusteen osa, 
tuomitaan rangaistuslaukaus rikotun joukkueen hyväksi. 

Kun valmentaja tai ei-pelaava joukkueen toimihenkilö syyllistyy tällaiseen tekoon, hänelle tuomitaan 
pelirangaistus ja käsketään siirtyä pukuhuoneeseen. Tapaus raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle 
kurinpitokäsittelyä varten. 

 
56.7. TUOMITUT MAALIT 

Jos silloin kun joukkue on ottanut maalivahdin pois jäältä, joku tämän joukkueen sääntöjenvastaisesti jäällä 
oleva jäsen (mukaan lukien maalivahti) tai valmentaja tai joukkueen toimihenkilö estää vartalollaan, 
mailalla tai jollakin muulla esineellä tai varusteen osalla kiekon tai vastajoukkueen pelaajan liikettä 
puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella, päätuomarin pitää välittömästi katkaista peli ja tuomita 
maali ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

Kun valmentaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy tällaiseen tekoon, hänelle tuomitaan pelirangaistus, 
käsketään siirtyä pukuhuoneeseen ja asia raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. 

 
56.10. KATSOJIEN AIHEUTTUMAT HÄIRIÖT 

Tuomariston täytyy raportoida asiaankuuluvalle elimelle kaikki yleisön aiheuttamat häiriötilanteet. 

(I) Jos yleisöstä heitetään esineitä jäälle ja pelitilanne vaarantuu, tuomaristo katkaisee pelin ja seuraava 
aloitus suoritetaan pelin katkaisupaikkaa lähinnä olevasta aloituspisteestä. 

(II) Jos katsoja pitää pelaajasta kiinni tai estää häntä, peli katkaistaan. 
Jos estetyn kenttäpelaajan joukkueella on kiekko hallussaan rikkeen tapahtumishetkellä, pelitilanne 
jatkuu, kunnes vastajoukkue saa kiekon haltuunsa. 

 

SÄÄNTÖ 57 KAMPITUS 

57.1. KAMPITUS 

Pelaaja ei saa asettaa mailaansa tai mitään vartalonsa osaa siten, että aiheuttaa vastustajan 
kompastumisen tai kaatumisen.  

Tahattomasta kampituksesta, joka tapahtuu samanaikaisesti pelisuorituksen päättymisen kanssa, ei 
rangaista.  

Tahattomasta kampituksesta, joka tapahtuu samanaikaisesti pelin katkeamisen yhteydessä tai pelikatkolla, 
ei rangaista. 
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57.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita teon vakavuuden perusteella pieni rangaistus 
pelaajalle, joka asettaa/asemoi mailaansa tai mitään vartalonsa osaa siten, että se aiheuttaa vastustajan 
kompastumisen tai kaatumisen. 

 
57.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
syyllistyy vastustajan kampittamiseen, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että 
päätuomarin harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
57.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, jos päätuomarin 
tulkinnan mukaan pelaaja todennäköisesti vahingoitti vastustajaa kampittamalla. 

Huomautus: Jos päätuomari luokittelee tehdyn rikkeen vakavaksi ja ankaraksi käytetyn voiman, väkivallan 
ja piittaamattoman vaarantamisen perusteella, hänen pitää tuomita ottelurangaistus. 

Tämän tulkinnan pohjalta voidaan tuomita ottelurangaistus, vaikka rike ei aiheuttaisi loukkaantumista. 

 

 
57.6. RANGAISTUSLAUKAUS 

Kun puolueettomalla tai hyökkäysalueella olevaa kiekkoa hallitsevaa pelaajaa (tai sitä pelaajaa, joka olisi 
voinut saada kiekon haltuunsa ja hallintaansa), jolla ei ole muita vastustajia ohitettavaan kuin maalivahti, 
kampitetaan tai muutoin rikotaan takaapäin ja täten estetään kohtuullinen maalintekotilanne, tuomitaan 
rangaistuslaukaus ei-rikkoneelle joukkueelle. 

Kuitenkaan päätuomarin ei pidä katkaista peliä ennen kuin hyökkäävä joukkue on menettänyt kiekon 
hallinnan puolustavalle joukkueelle. 

Tämän säännön tarkoituksena on palauttaa rikotulle joukkueelle kohtuullinen maalintekomahdollisuus, 
jonka sen menetti rikkeen myötä. Jos kuitenkin rikottu pelaaja pystyy palauttamaan ja saamaan 
kohtuullisen maalintekotilanteen (tai kanssapelaaja pystyy luomaan kohtuullisen maalintekotilanteen) ei 
rangaistuslaukausta tuomita, vaan rikkeen mukainen rangaistus ilmoitetaan ja tuomitaan, jos tilanteesta ei 
synny maalia. 

Kiekon hallinnalla tarkoitetaan kiekon liikuttamisesta mailalla, käsin tai jalkaterällä/jalan alaosalla. 

Jotta rangaistuslaukaus voidaan tuomita takaapäin rikotulle pelaajalle, täytyy seuraavat neljä (4) kriteeriä 
täyttyä: 

(I) Rike täytyy tapahtua puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella (toisin sanoen kiekkoa kuljettavan 
pelaajan on täytynyt ylittää oma siniviivansa); 

(II) Rike täytyy tapahtua takaapäin (paitsi, jos läpiajon yhteydessä maalivahti rikkoo edestäpäin); 

(III) Kiekkoa hallussa pitävältä ja hallitsevalta pelaajalta (tai pelaajalta, joka selvästi olisi saanut kiekon 
haltuunsa ja hallintaansa) estetään kohtuullinen maalintekotilanne. Se tosiseikka, että pelaaja 
onnistuu laukaisemaan, ei automaattisesti poista tältä tilanteelta rangaistuslaukauksen perusteita. 
Jos rike tapahtui takaapäin ja pelaajalta riistettiin rikkeellä parempi kohtuullinen 
maalintekomahdollisuus, silloin rangaistuslaukaus pitäisi edelleen tuomita; 

(IV) Kiekkoa hallussa pitävällä ja hallitsevalla pelaajalla (tai pelaajalla, joka selvästi olisi saanut kiekon 
haltuunsa ja hallintaansa) ei saa olla yhtään vastustajaa itsensä ja maalivahdin välissä. 

Jos päätuomarin mielestä pelaaja osuu ensin kiekkoon ja sen jälkeen kaataa vastustajan, 
rangaistuslaukausta ei tuomita, mutta pieni rangaistus kampituksesta tuomitaan. 
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On huomattava, että jos hyökkäävä pelaaja onnistuu pääsemään maalivahdin ohitse eikä hänellä ole yhtään 
puolustavan joukkueen pelaajaa itsensä ja vartioimattoman maalin välissä, ja maalivahti tai joku muu 
puolustava pelaaja rikkoo häntä takaapäin, maalia ei silti tuomita, koska maalivahti on yhä jäällä. 
Tilanteesta tuomitaan rangaistuslaukaus. 

 
57.7. TUOMITUT MAALIT 

Jos puolustava joukkue on ottanut maalivahdin pois jäältä ja puolueettomalla tai hyökkäysalueella olevaa 
kiekkoa hallitsevaa pelaajaa (tai pelaajaa, joka olisi voinut saanut kiekon haltuunsa ja hallintaansa), jolla ei 
ole vastustajia ohitettavaan itsensä ja vartioimattoman maalin välissä, kampitetaan tai muutoin rikotaan ja 
täten estetään kohtuullinen maalintekotilanne, päätuomarin pitää välittömästi katkaista peli ja tuomita 
maali hyökkäävän joukkueen hyväksi.  
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OSA 8 – MAILARIKKEET 
 
SÄÄNTÖ 58 MAILAN PÄÄLLÄ LYÖMINEN 

58.1. MAILAN PÄÄLLÄ LYÖMINEN 

Teko, jossa pelaaja käyttää ylemmän kätensä yläpuolista mailan varren osaa jollain tavoin vastustajan 
taklaamiseen tai iskee tai yrittää iskeä vastustajaa tällä varren osalla, tapahtuu kontaktia tai ei. 

 
58.2. KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita kaksinkertainen pieni rangaistus ja käytösrangaistus 
pelaajalle, joka yrittää iskeä/lyödä mailan päällä vastustajaa. 

 
58.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita iso rangaistus pelaajalle, joka iskee/lyö mailan päällä 
vastustajaa.  

 
58.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa mailan päällä lyömällä. Tällaisen 
piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja 
teon yleinen moitittavuus. 

 
 
SÄÄNTÖ 59 POIKITTAINEN MAILA 

59.1. POIKITTAINEN MAILA 

Teko, jossa käsien välisellä mailan varren osalla taklataan voimakkaasti vastustajaa. 

 
59.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka taklaa poikittaisella 
mailalla vastustajaa, teon vakavuus määräytyy taklauksen voiman ja väkivallan asteesta. 

 
59.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka taklaa poikittaisella 
mailalla vastustajaa, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin harkinnan 
mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
59.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä poikittaisella mailalla. Tällaisen 
piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja 
teon yleinen moitittavuus. 
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SÄÄNTÖ 60 KORKEA MAILA 

60.1. KORKEA MAILA 
 
Korkea maila on teko, jossa mailaa pidetään vastustajan hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla 
vastustajaan, kun vastustaja on ns. normaalissa peliasennossa. Pelaajien täytyy hallita ja olla vastuussa 
mailastaan. 

Pelaajaan, joka kiekkoa laukaistessaan tai syöttäessään joko laukaisuliikkeen taakse viennissä tai laukaisun 
saatossa osuu mailansa millä tahansa osalla vastustajan ylävartaloon, on sovellettavissa korkean mailan 
rangaistukset.  

 
60.2. PIENI RANGAISTUS 

Kaikenlainen kontakti mailalla vastustajan hartialinjan yläpuolelle on kielletty ja tilanteesta tuomitaan pieni 
rangaistus. 

 
60.3. KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS 
 
Pelaajalle, joka tahattomalla korkean mailan rikkeellä aiheuttaa vastustajalle vahinkoa normaalissa 
pelitilanteessa (kiekollinen), tuomitaan kaksinkertainen pieni rangaistus. 

Tällaisen rangaistuksen tuomitsevilla päätuomareilla on mahdollisuus (mutta ei velvollisuus) tarkistaa 
pelitilanne videolta, jotta he vahvistavat tai eivät vahvista alkuperäisen jäällä tehdyn tuomion, ja erityisesti 
sen, oliko kyseisen loukkaantumisen aiheuttanut maila rangaistun pelaajan maila. Korkean mailan 
videotarkistus kaksinkertaisen pienen rangaistuksen osalta.→ Sääntö 18.4 (Videotarkistus, 
kaksinkertainen pieni rangaistus, korkea maila) 
 
60.4. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkean mailan rikkeellä, tuomitaan joko iso 
rangaistus ja automaattinen pelirangaistus. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat 
rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 

 
60.5. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkealla mailalla. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
 
SÄÄNTÖ 61 HUITOMINEN 

61.1. HUITOMINEN 

Huitominen on teko, jossa pelaaja heiluttaa mailansa kohti vastustajaa riippumatta siitä, osuuko maila vai 
ei. Ei-aggressiivista mailahäirintää pelaajan housuihin tai säärisuojien etupuolelle ei pidä rangaista 
huitomisena.  

Kaikenlainen voimakas tai suuritehoinen lyönti mailalla vastustajan vartaloon, vastustajan mailaan tai 
vastustajan käsille tai niiden läheisyyteen, jolla ei tuomarin näkemyksen yritetä pelata kiekkoa, pitää 
rangaista huitomisena. 
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61.2. PIENI RANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka syyllistyy vastustajan 
huitomiseen, teon vakavuus määräytyy huitomisen voiman ja väkivallan asteesta. 

 
61.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen pelaajalle, joka 
syyllistyy vastustajan huitomiseen, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin 
harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.  

 
61.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa huitomalla. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 

 
61.6. RANGAISTUSLAUKAUS 

Tämä sääntö on identtisesti kuvattu kohdassa → Sääntö 54.3 (Rangaistuslaukaus) 

 
61.7. TUOMITUT MAALIT 

Tämä sääntö on identtisesti kuvattu kohdassa → Sääntö 54.4 (Tuomitut maalit) 

 
 
SÄÄNTÖ 62 KEIHÄSTÄMINEN 

62.1. KEIHÄSTÄMINEN 

Keihästäminen tarkoittaa vastustajan iskemistä mailan lavan kärjellä, tapahtuu kontaktia tai ei. 

 
62.2. KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita kaksinkertainen pieni rangaistus pelaajalle, joka 
yrittää keihästää vastustajaa. 

 
62.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS 

Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita iso rangaistus ja pelirangaistus pelaajalle, joka 
syyllistyy vastustajan keihästämiseen.  
 
62.4. OTTELURANGAISTUS 

Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin 
tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa keihästämällä. Tällaisen piittaamattoman 
vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen 
moitittavuus. 
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OSA 9 – MUUT RIKKEET 
 
SÄÄNTÖ 63 PELIN VIIVYTTÄMINEN 

63.1. PELIN VIIVYTTÄMINEN 

Pelaajaa tai joukkuetta rangaistaan, jos se päätuomarin mielestä jollain tavoin viivyttää peliä. 

 
63.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus pelin viivyttämisestä tuomitaan: 

(I) Pelaajalle, mukaan lukien maalivahti, joka pitää kiinni, sulkee tai pelaa kiekkoa mailallaan, 
luistimillaan tai kehollaan siten, että tarkoituksellisesti aiheuttaa pelikatkon. Maalivahdin kohdalla 
tätä sääntöä sovelletaan maalialueen ulkopuolella. 

(II) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti laukaisee tai lyö (kädellä tai mailalla) kiekon pelialueen ulkopuolelle 
(mistäpäin jääaluetta tahansa) pelin käydessä tai pelin katkaisemisen jälkeen. 

(III) Pelaajalle, joka puolustusalueeltaan laukaisee tai lyö (kädellä tai mailalla) kiekon suoraan (ilman 
kontaktia) pelialueen ulkopuolelle, paitsi kohdasta, jossa ei ole suojalasia. 
Määräävänä tekijänä on kiekon asema silloin, kun rikkeen tehnyt pelaaja sen laukaisi tai löi. Jos 
kontakti kiekkoon tapahtuu, kun kiekko on puolustusalueella ja kiekko sen seurauksena menee ulos 
pelialueelta, tuomitaan pieni rangaistus. Kun kiekko laukaistaan pelaajapenkin takana olevan 
suojalasin yli, rangaistus tuomitaan. 
Huomautus: Kun kiekko laukaistaan pelaajapenkille, rangaistusta ei tuomita. Jos kiekko menee 
suoraan aloituksesta ulos pelialueelta, rangaistusta ei tuomita. 

(IV) Pelaajalle, joka viivyttää peliä tahallisesti siirtämällä maalin paikaltaan. Päätuomarin pitää katkaista 
peli välittömästi, kun rikkonut joukkue saa kiekon hallintaansa. 
Huomautus: Jos pelaaja tarkoituksellisesti siirtää maalin paikaltaan, kun vastustajalla on välitön 
maalintekotilanne vartioimattomaan maaliin, päätuomari voi tuomita maalin – katso → Sääntö 63.7 
(Tuomitut maalit). 

(V) Muulle pelaajalle kuin maalivahdille, joka tarkoituksellisesti pudottautuu kiekon päälle tai haalii 
kiekon vartaloonsa. 
Huomautus: Pelaajaa, joka pudottautuu polvilleen peittäessään laukausta, ei rangaista, jos kiekko 
laukaistaan hänen alleen tai kiekko juuttuu kenttäpelaajan asuun tai varusteisiin, mutta kaikenlainen 
käsien käyttäminen kiekon pelaamisen estämiseksi pitää rangaista. 

(VI) Maalivahdille, joka tulee ulos maalialueeltaan yrittäessään saada kiekon ennen hyökkäävää pelaajaa 
ja sen sijaan, että pelaisi kiekkoa hän sulkee kiekon aiheuttaen pelikatkon. 
Huomautus: Jos maalivahti tulee ulos alueeltaan pienentääkseen laukaisukulmaa ja torjunnan jälkeen 
sulkee kiekon, tämä on sallittua. 

(VII) Maalivahdille, joka on omalla maalialueellaan ja joka tarkoituksellisesti pudottautuu kiekon päälle tai 
haalii sen vartaloonsa, tai joka pitää tai asettaa kiekon mitä tahansa maalin osaa vasten saadakseen 
pelikatkon aikaan, ellei vastustaja todellisuudessa paineista häntä. 

(VIII) Maalivahdille, joka pelaa kiekkoa maaliviivan takana maalivahdin rajatun alueen ulkopuolella. 
Määräävänä tekijänä on kiekon asema. 
Huomautus: Pientä rangaistusta ei tuomita, jos maalivahti pelaa kiekkoa ja hänellä on 
samanaikaisesti luistinkontakti maalialueeseen. 

(IX) Peliasun, varusteiden, luistinten tai mailojen säätämisestä.  

Huomautus: Rangaistusta ei tuomita, kun vesipullo toimitetaan maalivahdille, kuitenkin tämä tulisi 
suorittaa aikalisien aikana, ja jos päätuomarin näkemyksen mukaan tämä tehdään tarkoituksellisesti 
pelin viivyttämiseksi, pieni rangaistus tuomitaan. 
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(X) Mitään viivettä ei sallita maalivahdin varusteiden korjaamiseksi tai säätämiseksi. Jos maalivahti 
tarvitsee jotain säätöä varusteidensä osalta, hänen täytyy poistua jäältä ja hänen tilalleen tulee 
varamaalivahti. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan maalivahdille pieni rangaistus. 

 
63.3. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistus tuomitaan joukkueelle, joka päätuomarin kapteenille tai varakapteenille antaman 
varoituksen jälkeen ei aseta oikeaa määrää pelaajia jäälle ja aloita pelaamista, ei noudata päätuomarin 
ohjeita ja täten viivyttää peliä tekemällä lisävaihtoja (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen maalivahtien 
jatkuva vaihtaminen pelin pysäyttämiseksi tai viivyttämiseksi), pitäen itsepintaisesti pelaajansa väärin 
sijoittuneena (väärällä puolella kenttää suhteessa aloituspaikkaan) tai millään muulla tavoin. 

 
63.4. SIIRRETTY VIHELLYS 

Kun hyökkäävä pelaaja vahingossa siirtää maalin paikaltaan ja puolustavalla joukkueella on kiekon hallinta 
ja se on siirtymässä ulos omalta alueeltaan, pelin sallitaan jatkua, kunnes ei-rikkonut joukkue menettää 
kiekon hallinnan. 

Seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä, ellei 
kyse ole ei-rikkoneen joukkueen puolustusalueesta, jolloin seuraava aloitus suoritetaan siniviivan 
ulkopuolelta lähimmästä puolueettoman alueen aloituspisteestä. 

On mahdollista tehdä maali kaukalon toisen kenttäpäädyn maaliin samalla, kun toisen kenttäpäädyn maali 
on pois paikaltaan, edellyttäen, että maali tehtiin sitä joukkuetta vastaan, joka oli vastuussa maalin 
siirtämisestä kaukalon toisessa päässä. 

 
63.5. ESINEIDEN HEITTÄMINEN JÄÄLLE 

Jos jäälle heitetään esineitä, jotka häiritsevät peliä, päätuomari puhaltaa pilliin ja katkaisee pelin ja 
seuraava aloitus suoritetaan sen alueen lähimmästä aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. 
Tapaus raportoidaan sarjan järjestäjälle. 

 
63.6. RANGAISTUSLAUKAUS 

Jos varsinaista peliaikaa on liian vähän jäljellä tai aiemmin tuomittujen rangaistusten takia maalin 
tarkoituksellisesta siirtämisestä tuomittua pientä rangaistusta ei pystytä kärsimään kokonaan varsinaisen 
peliajan aikana tai milloin tahansa jatkoajalla, tuomitaan rangaistuslaukaus rikkonutta joukkuetta vastaan. 

Kukaan puolustavan joukkueen pelaaja, paitsi maalivahti, ei saa pudottautua kiekon päälle, sulkea kiekkoa, 
poimia kiekkoa tai haalia kiekkoa vartaloonsa tai käteensä, kun kiekko on maalialueella. 

Tämän säännön rikkomisesta peli pitää välittömästi katkaista ja tuomita rangaistuslaukaus rikkonutta 
joukkuetta vastaan, mutta muuta rangaistusta ei tuomita. Sääntöä on tulkittava siten, että 
rangaistuslaukaus tuomitaan vain, kun kiekko on maalialueella rikkeen tekohetkellä. 

Kuitenkin tilanteissa, joissa kiekko on maalialueen ulkopuolella, Sääntö 63 saattaa silti olla sovellettavissa ja 
pieni rangaistus pitää tuomita, vaikka rangaistuslaukausta ei tuomita. Merkitsevä tekijä, kun määritellään, 
tuomitaanko rangaistuslaukaus tai ei, on kiekon asema silloin kun sitä pidettiin, siihen tartuttiin tai sitä 
haalittiin vartaloon. 

Jos kiekko on maalialueella, tuomitaan rangaistuslaukaus. Jos kiekko on maalialueen ulkopuolella ja 
maalialueella oleva pelaaja (muu kuin maalivahti) haalii kiekon vartaloonsa, tuomitaan pieni rangaistus. 

→ Sääntö 67 (Kiekon pelaaminen kädellä) 
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63.7. TUOMITUT MAALIT 

Tilanteessa, jossa maali siirtyy paikaltaan puolustavan pelaajan toimesta, joko tarkoituksellisesti tai 
vahingossa, ennen kuin kiekko ylittää maaliviivan kohdasta, joka on normaaliasemassaan olevien 
maalitolppien välissä, päätuomari voi hyväksyä maalin. 

Jotta maali voidaan hyväksy tässä tilanteessa, maali täytyy siirtyä puolustavan pelaajan toimesta, 
hyökkäävän joukkueen pelaajalla täytyy olla välitön maalintekotilanne ennen maalin siirtymistä, ja täytyy 
määrittää, olisiko kiekko mennyt maaliin normaaliasemassa olleiden maalitolppien välistä. 

Jos maalivahti tarkoituksellisesti siirtää maalin läpiajon aikana, tuomitaan maali ei-rikkoneen joukkueen 
hyväksi. 

Jos puolustava joukkue on korvannut maalivahdin ylimääräisellä kenttäpelaajalla, ja tällöin puolustavan 
joukkueen pelaaja siirtää tarkoituksellisesti maalin täten estäen hyökkäävän joukkueen uhkaavan maalin, 
päätuomarin pitää tuomita maali hyökkäävän joukkueen hyväksi. 

Maalikehikon katsotaan olevan pois paikaltaan, jos joko toinen tai molemmat maalin joustopiikit eivät ole 
omassa kolossaan, tai maali on kokonaan irronnut toisesta tai molemmista joustopiikeistä, ennen kuin tai 
samaan aikaan kun kiekko ylittää maaliviivan. 

 
63.8. EI VAIHTO-OIKEUTTA 

Tilanteessa, jossa maali siirtyy vahingossa paikaltaan puolustavan pelaajan toimesta, seuraava aloitus 
suoritetaan toisesta puolustusalueen aloituspisteestä. Rikkoneelle joukkueelle ei sallita pelaajavaihtoja 
ennen seuraavan aloituksen suorittamista. 

Kuitenkin joukkueen sallitaan suorittaa pelaajavaihto vaihtaakseen kenttäpelaajaan vaihdettu maalivahti 
takaisin, vaihtaakseen loukkaantunut pelaaja tai kun tuomitaan rangaistus, joka vaikuttaa jommankumman 
joukkueen jäällä olevaan pelaajamäärään. Tilanteessa, jossa hyökkäävän joukkueen pelaaja laukaisee 
kiekon keskiviivan takaa omalta kenttäpuoliskoltaan hyökkäysalueelle ja vastustajan maalivahti sulkee 
kiekon aiheuttaen pelikatkon, seuraava aloitus suoritetaan toisesta maalivahdin puolustusalueen 
aloituspisteestä. 

Puolustavan joukkueen ei sallita suorittaa yhtään pelaajavaihtoa ennen seuraavaa aloitusta. 

Kuitenkin joukkueen sallitaan suorittaa pelaajavaihto vaihtaakseen loukkaantunut pelaaja, tai kun 
tuomitaan rangaistus, joka vaikuttaa jommankumman joukkueen jäällä olevaan pelaajamäärään. 

Lisäksi kummassakin tässä osiossa kuvatuissa tilanteissa hyökkäävällä joukkueella on oikeus valita, 
kummasta päätyalueen aloituspisteestä seuraava aloitus suoritetaan. 

 

63.9. RIKKEET 

Seuraava lista rikkeistä aiheuttaa rangaistuksen (pieni rangaistus, joukkuerangaistus, rangaistuslaukaus tai 
tuomittu maali): 

(I) Kiekon tarkoituksellinen laukaisu ulos pelistä / pelialueelta; 

(II) Kiekon tarkoituksellinen heittäminen tai kädellä lyöminen ulos pelistä / pelialueelta; 

(III) Kiekon laukaisu tai lyönti (kädellä tai mailalla) puolustusalueelta yli suojalasin; 

(IV) Maalin tarkoituksellinen siirtäminen pois normaaliasemasta (tai puolustavan joukkueen pelaajan tai 
maalivahdin tahaton maalin siirto tuomittaessa maali); 

(V) Kieltäytyminen asettamasta oikeaa pelaajamäärää jäälle; 

(VI) Jatkaa pelaajien pitämistä väärin sijoittuneena (aloituksissa); 

(VII) Kiekon tarkoituksellinen sulkeminen. 

(VIII) Peliasun tai varusteiden säätäminen. 
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SÄÄNTÖ 64 SUKELTAMINEN / RIKKEEN TEHOSTAMINEN 

64.1. SUKELTAMINEN / RIKKEEN TEHOSTAMINEN 

Pelaajalle, joka räikeästi sukeltaa, tehostaa kaatumista tai vaikutusta, tai joka teeskentelee 
loukkaantumista, tuomitaan pieni rangaistus tämän säännön perusteella. 

Maalivahdille, joka tarkoituksellisesti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan muutoin kuin asemoituakseen 
maalialueella, tai joka muutoin toimii luodakseen muunlaisen kuvan kuin tahattomasta kontaktista 
hyökkäävän pelaajan kanssa, voidaan tuomita pieni rangaistus sukeltamisesta / rikkeen tehostamisesta. 

Huomautus: Sukeltaminen on pelaajan teko, jolla pyritään hankkimaan rangaistus vastustajalle, kun taas 
rikkeen tehostamisella rikottu pelaaja yrittää luoda kuvan, että rike olisi vakavampi kuin se todellisuudessa 
on, vaikka rike on tapahtunut. 

 
64.2. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus tuomitaan pelaajalle, joka toiminnallaan yrittää aiheuttaa vastustajalle rangaistuksen 
(sukeltaminen / rikkeen tehostaminen). 

 
 
SÄÄNTÖ 65 VARUSTEET 

65.1. VARUSTEET 

Pelaajan vastuulla on ylläpitää varusteitaan ja peliasuaan sellaisessa pelikunnossa kuin näissä säännöissä on 
esitetty. Pelaajan varusteet koostuvat mailasta, luistimista, suojuksista ja peliasusta. 

Kaikki suojukset käsineitä, kypärää ja luistimia lukuun ottamatta täytyy pitää kokonaan peliasun alla. 
Varusteiden täytyy olla turvallisuusmääräysten mukaisia ja niiden tarkoituksena on ainoastaan suojata 
kenttäpelaajaa eikä lisätä tai parantaa pelaajan pelikykyä tai aiheuttaa vahinkoa vastustajalle. 

Kaikkia varusteita, mukaan lukien kypärää, on käytettävä asianmukaisesti ottelua edeltävän 
lämmittelyjakson aikana. Päätuomari voi vaatia pelaajaa poistamaan minkä tahansa vaarallisena pitämänsä 
pelaajan henkilökohtaisen esineen. 

 
65.2. PIENI RANGAISTUS 

Kaikki suojukset käsineitä, kypärää ja maalivahdin patjoja lukuun ottamatta täytyy pitää kokonaan peliasun 
alla. Tämän säännön rikkomisesta, päätuomarin antaman varoituksen jälkeen, tuomitaan pieni rangaistus. 

Tätä sääntöä rikkova pelaaja ei saa osallistua peliin, ennen kuin tällainen varuste on korjattu tai poistettu. 
Peliä ei katkaista eikä sitä viivytetä varusteiden, peliasun, luistimien tai mailojen säätämiseksi. Tämän 
säännön rikkomisesta tuomitaan pieni rangaistus. 

Mitään viivytystä ei sallita maalivahdin varusteiden korjaamiseksi tai säätämiseksi. Jos säätämistä tarvitaan, 
niin maalivahdin on poistuttava jäältä ja hänen tilalleen tulee välittömästi varamaalivahti. Maalivahdin 
rikkoessa tätä sääntöä hänelle tuomitaan pieni rangaistus. 

Sääntöjen vastainen varuste, mikä ei täytä IIHF:n määräyksiä tai ei ole pelaamiseen hyväksyttävä, 
luokitellaan vaaralliseksi varusteeksi ja tällaista varustetta käyttävä pelaaja on siten rangaistusten alainen. 
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SÄÄNTÖ 66 OTTELUN KESKEYTTÄMINEN 

66.1. OTTELUN KESKEYTTÄMINEN PELILLISISTÄ SYISTÄ JA KIELTÄYTYMINEN PELIN 
ALOITTAMISESTA TAI JATKAMISESTA 

Erotuomareilla on oikeus erittäin painavista syistä keskeyttää ottelu, jos he huomaavat, ettei sitä pelata 
sääntöjen mukaan. Ottelun keskeytyminen tästä syystä johtaa aina erilliseen kurinpitomenettelyyn. 
Kilpailuvaliokunta päättää ottelun lopputuloksesta/uusimisesta.  

Sääntökirjan pykälien 66 ja 73 tarkoittama ottelun keskeyttäminen (kieltäytyminen ottelun aloittamisesta 
tai jatkamisesta) johtaa aina erilliseen kurinpitomenettelyyn. Kilpailuvaliokunta päättää ottelun 
lopputuloksesta/uusimisesta. 
 
66.2. OLOSUHTEISTA JOHTUVA OTTELUN PERUUTTAMINEN TAI 
KESKEYTTÄMINEN/PELIKELPOINEN KENTTÄ 

Jos ottelu keskeytyy tai peruuntuu ottelupaikalla äkillisen vian, esim. sähkövian, savun, jään sulamisen tai 
valaistuksen riittämättömyyden vuoksi tai muista kaukalon ulkopuolisista tekijöistä johtuen ja keskeytys 
kestää enemmän kuin yhden tunnin, on erotuomarin keskeytettävä tai peruutettava ottelu.  

Kotijoukkueella on mahdollisuus järjestää tunnin aikana korvaava pelipaikka, jossa ottelua voidaan jatkaa 
samana päivänä ja pelata se loppuun. Tällöin ottelua jatketaan toisella pelipaikalla, vaikka keskeytys olisi 
pidempi kuin yksi tunti mutta enintään kaksi tuntia. 

Pelipaikan vaihtumisesta päättävät ottelun erotuomarit. 

Jos korvaavaa pelipaikkaa ei löydy, ottelu on keskeytettävä/peruutettava ja se pelataan myöhemmin 
uudestaan. Joukkueilla on enintään viikko aikaa sopia ja ilmoittaa uusintaottelun aika ja paikka sarjan 
järjestäjän määräämään takarajaan mennessä. Jos joukkueet eivät pääse sopuun uudesta pelipäivästä, 
uusintaottelun ajankohdan määrittelee sarjan järjestäjä.  

Uusintaottelun kaikista järjestämiskuluista vastaa kotijoukkue. Vierasjoukkue vastaa matka- majoitus- ja 
ruokailukustannuksistaan. Mahdollisessa uusintaottelussa ovat edustuskelpoisia vain ne pelaajat, jotka 
olivat merkittynä pöytäkirjaan alkuperäisessä ottelussa. 

Kilpailuvaliokunta voi miesten III-V divisioonissa, Naisten Suomi-sarjassa, U22-, U19- ja U17- ikäluokkien 
sarjoissa sekä U15 ja nuorempien kaikilla sarjatasoilla tapauskohtaisesti päättää, ettei ottelua pelata 
uudestaan ja päättää ottelun lopputuloksesta ja muista seuraamuksista. 

Jos kenttä on jäämerkintöjen tai turvallisuuden osalta tai muuten puutteellisessa kunnossa liitto voi 
määrätä, ettei sitä käytetä kilpailutoimintaan ennen kuin puutteet on korjattu. Tällaisen puutteen 
korjaamista valvoo alueen kilpailu-/sarjavaliokunta. 
 
SÄÄNTÖ 67 KIEKON PELAAMINEN KÄDELLÄ 

67.1. KIEKON PELAAMINEN KÄDELLÄ 

Tämä sääntö kuvaa rikkeet, joiden seurauksena saattaa olla rangaistus, kun pelaaja tai maalivahti käyttää 
käsiään sääntöjen vastaisesti pelatessaan kiekkoa kädellään. 

→ Sääntö 79 (Käsisyöttö) – kaikki viittaukset kiekon pelaamiseen kädellä 

 
67.2. PIENI RANGAISTUS – KENTTÄPELAAJA  

Pelaajan sallitaan ottaa kiekko ilmasta kiinni kädellä, mutta hänen täytyy välittömästi asettaa tai pudottaa 
kiekko alas jäähän. 

Pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus kiekon sulkemisesta kädellä: 

(I) Jos pelaaja ottaa kiekon kiinni ja harhauttaa vastustajan tai luistelee kiekon kanssa, joko väistääkseen 
taklausta tai saavuttaakseen alueellisen edun vastustajaan nähden. 



OSA 9 – MUUT RIKKEET JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 119 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

(II) Jos pelaaja asettaa kätensä jään pinnalla olevan kiekon päälle, piilottaakseen sen vastustajalta tai 
estääkseen vastustajaa pelaamasta kiekkoa. 
Huomautus: Kun tämä tehdään joukkueen maalialueella, tuomitaan rangaistuslaukaus – katso  
→ Sääntö 67.4 (Rangaistuslaukaus), tai → Sääntö 67.5 (Tuomitut maalit). 

(III) Jos pelaaja poimii kädellään kiekon jäästä, kun peli on käynnissä. 
 

(IV) Pieni rangaistus pelin viivyttämisestä – rike aloitustapahtumassa tuomitaan aloittavalle pelaajalle, 
joka yrittää voittaa aloituksen lyömällä kiekkoa kädellään. 
Huomautus: Kaksi (2) varsinaiseen aloitukseen osallistuvaa aloittavaa pelaajaa (keskushyökkääjät) 
eivät saa pelata kiekkoa kädellään ilman rangaistusta tämän säännön osalta ennen kuin joku kolmas 
pelaaja (kummasta tahansa joukkueesta) on vähintään koskenut kiekkoon. Heti, kun aloituksen 
katsotaan päättyneen (ja aloituksen voittaja on selvillä), käsisyöttöjä voidaan suorittaa sääntöjen 
sallimissa puitteissa. 
→ Sääntö 79 (Käsisyöttö). 

 
67.3. PIENI RANGAISTUS – MAALIVAHTI 

Koko tämän säännön tarkoituksena on pitää kiekko jatkuvasti pelissä ja jokainen maalivahdin teko, joka 
aiheuttaa tarpeettoman pelikatkon, täytyy rangaista ilman varoitusta. 

Rangaistus pelin viivyttämisestä tuomitaan maalivahdille, joka: 

(I) Pitää kiekko kädessään yli kolme (3) sekuntia ellei vastustaja todella ahdista / paineista häntä; 

(II) Tarkoituksellisesti pitää kiekkoa hallussaan millä tavoin tahansa ja päätuomarin mielestä aiheuttaa 
tarpeettoman pelikatkon; 

(III) Heittää kiekon vastustajan maalin suuntaan; 

(IV) Huomautus: Tilanteessa, jossa maalivahdin eteenpäin heittämän kiekon saa vastustaja, päätuomarin 
on annettava pelitilanteen jatkua loppuun ja jos ei-rikkonut joukkue tekee maalin, maali hyväksytään 
eikä rangaistusta tuomita; mutta jos maalia ei synny, peli katkaistaan ja pieni rangaistus tuomitaan 
maalivahdille. 

(V) Pudottaa kiekon patjoihinsa tai maaliverkolle; 

(VI) Tarkoituksellisesti kasaa lunta tai esineitä maalinsa eteen tai sen lähelle, mikä päätuomarin mielestä 
estäisi maalin tekemisen. 

 
67.4. RANGAISTUSLAUKAUS 

Jos pelin käydessä pelaaja, lukuun ottamatta maalivahtia, pudottautuu kiekon päälle, pitää kiekon 
kädessään, poimii kiekon ylös jäästä tai haalii sen vartaloonsa tai käteensä maalialueella, peli pitää katkaista 
välittömästi ja on tuomittava rangaistuslaukaus ei-rikkoneelle joukkueelle. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen) 

 
67.5. TUOMITUT MAALIT 

Jos maalivahti, ennen poistumistaan jäältä vaihtoa varten vaihtaakseen kenttäpelaajaan, jättää mailansa tai 
muun osan varusteestaan tai kasaa lunta tai muita esineitä maalinsa eteen tai sen läheisyyteen, mikä 
päätuomarin mielestä estäisi kiekon menemisen maalin, tuomitaan maali ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

Jotta maali voidaan tuomita tässä tilanteessa, maalivahdin täytyy olla korvattu ylimääräisellä 
kenttäpelaajalla, muutoin tilanteesta tuomitaan pieni rangaistus. 

Kun maalivahti on vaihdettu jäältä pois ylimääräiseen kenttäpelaajaan, ja saman joukkueen pelaaja 
pudottautuu kiekon päälle, pitää kiekon kädessään, poimii kiekon ylös jäästä tai haalii sen vartaloonsa tai 
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käteensä maalialueellaan, peli pitää katkaista välittömästi ja on tuomittava maali ei-rikkoneen joukkueen 
hyväksi. 
 
67.6. MAALIN HYLKÄÄMINEN 

Hyökkäävä pelaaja ei voi tehdä maalia lyömällä tai ohjaamalla kiekon kädellään maaliin. Hyökkäävä pelaaja 
ei voi tehdä maalia lyömällä tai ohjaamalla kiekkoa kädellään siten, että kiekko kimpoaa toisesta pelaajasta, 
maalivahdista tai tuomarista maaliin. 

Kun kiekko menee maaliin selkeän käsineestä tapahtuneen kimpoamisen seurauksena, maali pitää 
hyväksyä. 

 
 
SÄÄNTÖ 68 SÄÄNTÖJENVASTAINEN VAIHTO 

68.1. SÄÄNTÖJENVASTAINEN VAIHTO 

Sääntöjenvastaisen vaihdon katsotaan tapahtuneen, kun pelaaja tulee pelaajapenkiltä jäälle 
sääntöjenvastaisesti (kanssapelaaja ei ole 1,50 metrin (5 jalkaa) rajan sisällä) → Sääntö 74 (Liian monta 
pelaajaa jäällä), rangaistuspenkiltä (rangaistus ei vielä ole päättynyt), kun isoa rangaistusta kärsitään eikä 
korvaava pelaaja ole tullut jäälle rangaistuspenkiltä → Sääntö 68.2 (Sääntöjen vastainen vaihto / 
Joukkuerangaistus), tai kun pelaaja tulee sääntöjenvastaisesti jäälle tarkoituksenaan estää vastustajaa 
tekemästä läpiajosta maali → Sääntö 68.3 (Sääntöjen vastainen vaihto / Rangaistuslaukaus), tai → Sääntö 
68.4 (Sääntöjen vastainen vaihto / Tuomitut maalit). 

Kun rangaistu pelaaja loukkaantuu ja poistuu pelistä ja hän palaa takaisin ennen rangaistuksensa 
päättymistä, hänellä ei ole oikeutta osallistua pelin. Tämä koskee myös samanaikaisia rangaistuksia, kun 
sijainen on rangaistusaitiossa odottamassa pelikatkoa. Loukkaantuneen pelaajan täytyy odottaa, kunnes 
hänen korvaajansa vapautuu rangaistusaitiosta, ennen kuin hänellä on jälleen oikeus osallistua peliin. 

→ Sääntö 8.1 (Loukkaantuneet pelaajat). 

 
68.2. JOUKKUERANGAISTUS 

Kun pelaajalle tuomitaan iso rangaistus ja käytösrangaistus tai iso rangaistus ja pelirangaistus 
samanaikaisesti, tai kun loukkaantuneelle pelaajalle tuomitaan iso rangaistus eikä hän itse voi kärsiä 
rangaistustaan, rangaistulle pelaajalle täytyy välittömästi asettaa korvaava pelaaja rangaistusaitioon eikä 
rangaistun pelaajan korvaajaa jäälle sallita muualta kuin rangaistuspenkiltä. 

Tämän säännön kaikenlainen rikkominen käsitellään sääntöjenvastaisena vaihtona tämän säännön alla ja 
rikkoneelle joukkueen tuomitaan joukkuerangaistus. 

 
68.3. RANGAISTUSLAUKAUS 

Jos hyökkäävän joukkueen pelaajalla on kiekko hallinnassaan sellaisessa asemassa, ettei hänellä ole 
vastustusta itsensä ja vastustaja maalivahdin välissä, ja tässä asemassa häntä estää sääntöjenvastaisesti 
jäälle tullut vastustajan pelaaja, päätuomarin pitää tuomita rangaistuslaukaus ei-rikkoneen joukkueen 
hyväksi. 

 
68.4. TUOMITUT MAALIT 

Kun maalivahti on poistettu jäältä, ja vartioimatonta maalia kohti hyökkäävää vastajoukkueen pelaajaa 
estää puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella sääntöjen vastaisesti jäälle tullut vastustaja, 
päätuomarin tulee välittömästi tuomita maali ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 
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68.5. MAALI HYLÄTÄÄN 

Jos rangaistu pelaaja palaa jäälle rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä, joko omasta 
virheestään tai rangaistusajanottajan virheen takia, mitään hänen joukkueensa sinä aikana, kun hän (tai 
hänen vaihtopelaajansa) oli sääntöjenvastaisesti jäällä, tekemää maalia ei hyväksytä, mutta kaikki tuona 
aikana tuomitut kumman tahansa joukkueen rangaistukset kärsitään normaaliin tapaan. 

Rangaistun pelaajan on palattava kärsimään rangaistuksensa loppuun (sekä lisärangaistuksena tuomittu 
pieni rangaistus, jos hän lähti rangaistusaitiosta omasta virheestään). Jos pelaaja tulee jäälle 
sääntöjenvastaisesti omalta pelaajapenkiltään tai kaukalon muusta osasta, mitään hänen joukkueensa sinä 
aikana, kun hän oli sääntöjenvastaisesti jäällä, tekemää maalia ei hyväksytä, mutta kaikki tuona aikana 
tuomitut kumman tahansa joukkueen rangaistukset kärsitään normaaliin tapaan. 

 
68.6. TARKOITUKSELLINEN SÄÄNTÖJENVASTAINEN VAIHTO 

Liian monta pelaajaa jäällä. 

→ Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä). 

 
 
SÄÄNTÖ 69 MAALIVAHDIN ESTÄMINEN 

69.1. MAALIVAHDIN ESTÄMINEN 

Tämän säännön lähtökohtana on, että hyökkäävän pelaajan asema, on se sitten maalialueella tai sen 
ulkopuolella, ei sinällään määrää, tuleeko maali hyväksyä vai hylätä. Toisin sanoen, jos hyökkäävät pelaajat 
ovat maalialueella, voidaan maali tietyssä tilanteissa hyväksyä. Maali tulee hylätä vain jos: 

(I) hyökkäävä pelaaja, joko asemoitumalla tai olennaisella kontaktilla, haittaa maalivahdin vapaata 
liikkumista maalialueellaan tai kykyä puolustaa maaliaan; tai 

(II) hyökkäävä pelaaja on aloitteellinen tarkoitukselliseen tai tahalliseen kontaktiin joko maalialueella tai 
sen ulkopuolella olevaa maalivahtia kohtaan. 

Tahaton kontakti maalivahtiin on sallittua ja tästä aiheutuva maali hyväksytään, kun tällainen kontakti 
tapahtuu maalialueen ulkopuolella edellyttäen, että hyökkäävä pelaaja on kohtuudella pyrkinyt välttämään 
tällaista kontaktia. 

Tätä sääntöä valvotaan yksinomaan jäällä olevan tuomariston toimesta, mutta tilanteeseen voidaan 
soveltaa videotarkistusta: → Sääntö 37 (Videotarkistus). 

Tämän säännön yhteydessä kontaktilla / olennaisella kontaktilla, joka on joko tahaton tai muunlainen, 
tarkoitetaan mitä tahansa kontaktia, joka tapahtuu maalivahdin tai hyökkäävän pelaajan (hyökkäävien 
pelaajien) kesken, on kyseessä sitten mailalla tai millä tahansa ruumiin osalla aiheutettu kontakti. Tämän 
säännön keskeinen peruste on, että maalivahdilla pitää olla mahdollisuus liikkua vapaasti maalialueellaan 
ilman, että tätä mahdollisuutta hyökkäävän pelaajan toimesta heikennetään. 

Jos hyökkäävä pelaaja tulee maalialueelle ja hänen toimintansa haittaa maalivahdin kykyä puolustaa 
maaliaan ja syntyy maali, maalia ei hyväksytä. 

Jos hyökkäävä pelaaja tulee maalialueelle eikä hän poistu sieltä välittömästi, päätuomarilla on mahdollisuus 
katkaista peli ja seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä rikkoneen joukkueen hyökkäysaluetta olevasta 
puolueettoman alueen aloituspisteestä. 

Jos hyökkäävää pelaajaa on työnnetty, tönitty tai rikottu puolustavan pelaajan toimesta siten, että 
hyökkäävä pelaaja on ajautunut kontaktiin maalivahdin kanssa, tällaista kontaktia ei tulkita tämän säännön 
tarkoittamaksi hyökkäävän pelaajan aiheuttamaksi kontaktiksi edellyttäen, että hyökkäävä pelaaja on 
pyrkinyt kohtuudella välttämään kontaktia. 
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Jos puolustavaa pelaajaa on työnnetty, painettu tai rikottu hyökkäävän pelaajan toimesta siten, että 
puolustava pelaaja on ajautunut kontaktiin oman maalivahtinsa kanssa, tällainen kontakti tulkitaan tämän 
säännön tarkoittamaksi hyökkäävän pelaajan aiheuttamaksi kontaktiksi, ja tarvittaessa hyökkäävälle 
pelaajalle tuomitaan soveltuva rangaistus ja jos tällöin syntyy maali, sitä ei hyväksytä. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 16. 

 
69.2. RANGAISTUS 

Kaikissa tilanteissa, joissa hyökkäävä pelaaja on aloitteellinen tarkoitukselliseen tai tahalliseen kontaktiin 
joko maalialueella tai sen ulkopuolella olevaa maalivahtia kohtaan ja syntyypä tilanteesta maali tai ei, 
hyökkäävälle pelaajalle tuomitaan rangaistus (pieni tai iso rangaistus, minkä päätuomari katsoo 
asianmukaiseksi). Kaikissa tilanteissa, joissa hyökkäävälle pelaajalle tuomittava rike kohdistuu maalivahdin 
kykyyn liikkua vapaasti maalialueella, tuomitaan rangaistus maalivahdin estämisestä. 

Käyttäessään harkintaansa päätuomarin pitää antaa enemmän painoarvoa olennaisen kontaktin asteeseen 
ja luonteeseen kuin maalivahdin tarkkaan sijaintiin kontaktihetkellä. 

 
69.3. KONTAKTI MAALIALUEELLA 

Jos hyökkäävä pelaaja on aloitteellinen olennaisessa kontaktissa maalivahdin kanssa, olipa kontakti tahaton 
tai muunlainen, kun maalivahti on maalialueellaan ja tehdään maali, maalia ei hyväksytä. 

Jos maalivahti asemoituessaan maalialueella on aloitteellinen kontaktiin maalialueella olevan hyökkäävän 
pelaajan kanssa, ja tämä heikentää maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan ja tehdään maali, maalia ei 
hyväksytä.  

Jos asemoituessaan maalialueella maalivahti on millaisessa tahansa kontaktissa maalialueella olevan 
hyökkäävän pelaajan kanssa, ja hyökkäävä pelaaja ei välittömästi siirry asemastaan (toisin sanoen anna tilaa 
maalivahdille) ja tehdään maali, maalia ei hyväksytä. Kaikissa tällaisissa tilanteissa syntyypä tilanteesta 
maali tai ei, hyökkäävälle pelaajalle tuomitaan asianmukainen rangaistus maalivahdin estämisestä. 

Jos hyökkäävä pelaaja asettuu merkittävään asemaan maalialueella, estääkseen maalivahdin näkökenttää 
ja heikentääkseen maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan ja tehdään maali, maalia ei hyväksytä.  

Tätä sääntöä varten pelaaja "asettuu merkittävään asemaan maalialueella", kun tuomarin mielestä hänen 
vartalonsa tai merkittävä osa siitä on maalialueella pidempään kuin hetkellisesti. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 16. 

 
69.4. KONTAKTI MAALIALUEEN ULKOPUOLELLA 

Jos hyökkäävä pelaaja on aloitteellinen olennaisessa kontaktissa, joka on muunlainen kuin tahaton, 
maalivahdin kanssa, kun maalivahti on maalialueen ulkopuolella ja tehdään maali, maalia ei hyväksytä. 

Maalivahtia ei saa taklata, vaikka hän olisi maalialueensa ulkopuolella. Asianmukainen rangaistus tulee 
tuomita kaikissa tapauksissa, joissa hyökkäävä pelaaja ottaa tarpeettoman kontaktin maalivahtiin. 

Kuitenkin tahaton kontakti maalivahtiin sallitaan, jos maalivahti on pelaamassa kiekkoa maalialueensa 
ulkopuolella, edellyttäen että hyökkäävä pelaaja yrittää kohtuudella välttää tällaista tarpeetonta kontaktia. 

Kun maalivahti on pelannut kiekkoa maalialueensa ulkopuolella ja sitten häntä estetään palaamasta 
maalialueelleen hyökkäävän pelaajan tarkoituksellisen toiminnan johdosta, tätä pelaajaa saatetaan 
rangaista maalivahdin estämisestä. 

Vastaavasti maalivahtia voidaan rangaista, jos maalivahti toiminnallaan maalialueen ulkopuolella 
tarkoituksellisesti estää hyökkäävää pelaajaa, joka yrittää pelata kiekko tai vastustajaa. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 16. 
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69.5. MAALIVAHDIN VISUAALISEN HÄIRINNÄN TILANTEITA 
 

(I) Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse maalialueen etuosassa samaan aikaan, kun maalia 
ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy liikkeessä eikä hän ole merkittävästi maalialueella. -
Maali hyväksytään. 

 
(II) Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse selvästi maalialueen sisällä samaan aikaan, kun 

maalia ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy liikkeessä ja on päätuomarin arvion mukaan 
merkittävästi maalialueella haitaten maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan. - Maali hylätään. 
 

(III) Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse maalialueen ulkopuolella samaan aikaan, kun 
maalia ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy liikkeessä ja haittaa maalivahdin kykyä puolustaa 
maaliaan. – Maali hyväksytään 

 
(IV) Hyökkäävä pelaaja asemoi itsensä maalialueelle peittääkseen maalivahdin näkökenttää ja 

haitatakseen maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan samalla, kun maalia ollaan tekemässä. – Maali 
hylätään 

 
(V) Hyökkäävä pelaaja asemoi itsensä maalialueen rajalle tai maalialueen ulkopuolelle peittääkseen 

maalivahdin näkökenttää ja haitatakseen maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan samalla, kun 
maalia ollaan tekemässä. – Maali Hyväksytään 

 
69.6. ALOITUSPAIKKA 

Aina kun päätuomari katkaisee pelin hylätäkseen maalin, koska hyökkäävä pelaaja oli 
olennaisessa/vaikuttavassa kontaktissa (tahattomasti tai muutoin) maalivahdin kanssa, seuraava aloitus 
suoritetaan lähimmästä puolueettoman alueen aloituspisteestä (lähinnä rikkoneen joukkueen 
hyökkäysaluetta). 

 
69.7. PALUUKIEKKO JA IRTOKIEKKO 

Paluukiekkotilanteessa tai tilanteessa, jossa maalivahti ja hyökkäävä(t) pelaaja(t) yrittävät samanaikaisesti 
pelata irtokiekkoa joko maalialueella tai sen ulkopuolella, tahattomat kontaktit maalivahtiin sallitaan, ja 
tämän seurauksena syntynyt maali hyväksytään. 

Tilanteessa, jossa maalivahdin torjuttua kiekon hyökkäävän joukkueen pelaaja työntää hänet maaliin 
yhdessä kiekon kanssa, maalia ei hyväksytä. Jos tarpeen, niin asianmukainen rangaistus tuomitaan. 

Jos kuitenkin päätuomarin tulkinnan mukaan hyökkäävä pelaaja työnnettiin tai häntä muutoin rikottiin 
puolustavan pelaaja toimesta, mikä aiheutti maalivahdin työntämisen maaliin yhdessä kiekon kanssa, maali 
voidaan hyväksyä.  

Tilanteessa, jossa kiekko on pelaajan alla (tarkoituksellisesti tai tahattomasti) maalialueella tai sen 
ympärillä, maalia ei voida tehdä työntämällä pelaaja kiekon kanssa maaliin. Jos tarpeen, niin asianmukainen 
rangaistus tuomitaan mukaan lukien rangaistuslaukaus, jos kiekon peittäminen maalialueella oli 
tarkoituksellista. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen) 
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SÄÄNTÖ 70 PELAAJAPENKILTÄ TAI RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN 

70.1. PELAAJAPENKILTÄ TAI RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN 

Yksikään pelaaja ei saa lähteä pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta yhteenoton aikana tai yrittääkseen 
aloittaa yhteenoton. 

 
70.2. SÄÄNTÖJEN MUKAINEN VAIHTAMINEN 

Pelaaja, joka on omalta pelaajapenkiltä tai sääntöjen mukaisesti rangaistusaitiosta (rangaistusaika on 
päättynyt) tullut jäälle pelin käydessä ja joka aloittaa yhteenoton, tuomitaan soveltuvia rangaistuksia. 

Pelaajaa tai pelaajia, jotka ovat tulleet peliin pelikatkolla sääntöjen mukaisen vaihdon myötä, ja jotka 
asettautuvat asemiinsa seuraavaa aloitusta varten, ja jotka osallistuvat yhteenottoon, rangaistaan 
asiaankuuluvan säännön mukaan. 

 
70.3. PELAAJAPENKILTÄ LÄHTEMINEN 

Pelaajien ei sallita tulla jäälle lämmittelytarkoituksessa pelikatkolla tai ensimmäisen ja toisen erän jälkeen. 
Päätuomari tuomitsee tilanteesta tarvittaessa soveltuvia rangaistuksia. 

Kukaan pelaaja ei saa missään vaiheessa tulla jäälle paitsi kunkin erän päättyessä tai tullakseen peliin 
sääntöjen mukaisesti. 

Jos pelaajan on tarpeen mennä pukuhuoneeseen pelin käydessä (ja hänen täytyy kulkea pukuhuoneeseen 
jään kautta), hänen täytyy odottaa pelikatkoa ja varmistaa, ettei käynnissä ole yhteenottoa ennen kuin hän 
tulee jäälle siirtyäkseen pukuhuoneeseen. Pelaajalle, joka oli ensimmäinen tai toinen pelaaja, kummasta 
tahansa joukkueesta, joka lähti pelaajapenkiltä (tai rangaistusaitiosta) yhteenoton aikana tai tarkoituksella 
aloittaa yhteenotto, tuomitaan pelirangaistus. 

 
70.4. RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN 

Rangaistusaitiossa rangaistustaan kärsivän pelaaja ei saa missään vaiheessa lähteä rangaistusaitiosta, paitsi 
kunkin erän päättyessä tai kun hänen rangaistuksensa on päättynyt. 

Pelaaja, jonka rangaistus on päättynyt, voidaan vaihtaa toiseen pelaajan sillä edellytyksellä, että pelaaja 
luistelee jään kautta omalle pelaajapenkilleen. 

Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan joukkuerangaistus (liian monta pelaajaa jäällä). 

→ Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) 

Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä riippumatta siitä, 
onko peli käynnissä vai ei, tuomitaan ylimääräinen pieni rangaistus sen lisäksi, että hän kärsii alkuperäisen 
rangaistuksensa loppuun. 

Pelaajalle, joka mentyään rangaistusaitioon lähtee rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä 
tarkoituksenaan vastustaa tuomarin tekemää päätöstä, tuomitaan pelirangaistus.  

Tämä sääntökohta ei korvaa mitään arkarampaa rangaistusta, joka voidaan tuomita pelaajalle, joka lähtee 
rangaistusaitiosta yrittääkseen aloittaa tai osallistua yhteenottoon, kuten tässä säännössä on määritelty. 

Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta pelikatkolla ja yhteenoton aikana, tuomitaan pieni 
rangaistus ja pelirangaistus. Pienen rangaistuksen ja alkuperäisen rangaistuksen loppuajan kärsii 
rangaistusaitiossa kyseisen pelaajan sijainen, jonka nimeää rikkoneen joukkueen valmentaja. 

Jos pelaaja lähtee rangaistusaitiosta ennen kuin hän on kärsinyt rangaistuksensa kokonaan, 
rangaistusajanottajan tulee kirjata aika ylös ja ilmoittaa tuomaristolle, joista joku katkaisee pelin, kun 
rikkonut joukkue saa kiekon hallintaansa. 
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Tämän pelaajan täytyy kärsiä ylimääräinen pieni rangaistus sen lisäksi, mitä hänellä on alkuperäistä 
rangaistusta jäljellä (tämä jäljellä oleva rangaistusaika lasketaan siitä hetkestä, kun hän poistui 
sääntöjenvastaisesti rangaistusaitiosta). 

Tilanteessa, jossa pelaaja palaa jäälle ennen kuin hänen rangaistuksensa on päättynyt rangaistusajanottajan 
virheen takia, pelaajalle ei tuomita ylimääräistä rangaistusta, mutta hänen täytyy kärsiä kesken jääneen 
rangaistuksen jäljellä oleva aika, joka lasketaan siitä hetkestä, kun hän poistui rangaistusaitiosta 
rangaistusajanottajan virheen takia. 

Jos rangaistuksensa päättymisen jälkeistä pelikatkoa odottanut (odottaneet) pelaaja(t) poistuessaan 
rangaistusaitiosta osallistuu (osallistuvat) yhteenottoon, niin tälle/näille rangaistusaitiosta poistuvalle 
pelaajalle /poistuville pelaajille tuomitaan rangaistuksia yhteenoton tapahtumien mukaan.   

Jos rangaistuksensa päättymisen jälkeistä pelikatkoa odottanut pelaaja poistuessaan rangaistusaitiosta 
ajautuu yhteenottoon vastustajan kanssa ja vastustaja on yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä, tällöin 
rangaistusaitiosta tuleva pelaaja ei ole pelirangaistuksen kohteena.  

 
70.5. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistus tuomitaan joukkueelle, jonka pelaaja(t) lähtee(lähtevät) pelaajapenkiltä muussa kuin 
vaihtotarkoituksessa eikä tällöin ole yhteenottoa käynnissä. 

Kun pelaaja on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu lääkintähenkilöstö) saa 
mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa eikä heidän tarvitse odottaa päätuomarin lupaa. 

 
70.6. PELIRANGAISTUS 

Jos valmentaja tai joukkueen toimihenkilö erän alkamisen ja sen päättymisen välillä tulee jäälle hoitamaan 
loukkaantunutta pelaajaa, ellei tuomaristo tai lääkintähenkilöstö ole häntä niin ohjeistanut, päätuomarin 
tulee tuomita pelirangaistus rikkoneelle joukkueelle ja raportoida tilanne asiaankuuluvalle elimelle 
mahdollisia kurinpitotoimenpiteitä varten. 

Kun pelaaja on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu lääkintähenkilöstö) saa 
mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa eikä heidän tarvitse odottaa päätuomarin lupaa. 

Ensimmäiselle pelaajien yhteenoton aikana pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta lähtevälle kumman 
joukkueen tahansa pelaajalle tuomitaan pelirangaistus.  

I. Seuraaville pelaajien yhteenoton aikana pelaajapenkiltä lähteville pelaajille tuomitaan 
käytösrangaistus.  

II. Seuraaville pelaajien yhteenoton aikana rangaistusaitiosta lähteville kenttäpelaajille tuomitaan 
pieni rangaistus ja pelirangaistus, jotka kärsitään kaikkien aikaisempien rangaistustensa päätyttyä.  

III. Jo pelkkä lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta on rike näitä sääntöjä vastaan, vaikka 
pelaajat eivät jäälle tultuaan osallistuisi itse tappeluun.  

IV. Enintään viisi käytösrangaistusta ja/tai pelirangaistusta joukkuetta kohden voidaan  
tuomita tämän säännön perusteella. 

Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta pelikatkolla ja yhteenoton aikana, tuomitaan pieni 
rangaistus ja pelirangaistus. Pienen rangaistuksen ja alkuperäisen rangaistuksen loppuajan kärsii 
rangaistusaitiossa kyseisen pelaajan sijainen, jonka nimeää rikkoneen joukkueen valmentaja. 

Pelaajalle, jonka tuomaristo on määrännyt pukuhuoneeseen ja joka mistä syystä tahansa palaa 
pelaajapenkilleen tai jäälle, tuomitaan pelirangaistus.  

Kun pelaaja tulee rangaistusaitioon, hän ei saa lähteä sieltä ennen rangaistuksensa päättymistä ja ennen 
kuin hänen joukkueensa on oikeutettu korvaavaan pelaajaan jäällä, tai erän päättyessä mennäkseen 
pukuhuoneeseen, tai jos tuomaristo antaa hänelle luvan poistua. Muussa tapauksessa pelaajalle tuomitaan 
pelirangaistus tämän säännön perusteella. 
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70.7. RANGAISTUSLAUKAUS 

Jos hyökkäävän joukkueen pelaajalla on kiekko hallinnassaan sellaisessa asemassa, ettei hänellä ole 
vastustusta itsensä ja vastustajan maalivahdin välissä ja tässä asemassa häntä estää sääntöjenvastaisesti 
jäälle tullut vastustajan pelaaja, päätuomarin pitää tuomita rangaistuslaukaus ei-rikkoneen joukkueen 
hyväksi. 
 

70.8. TUOMITUT MAALIT 

Kun maalivahti on poistettu jäältä ja vartioimatonta maalia kohti hyökkäävää vastajoukkueen pelaajaa 
estää puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella sääntöjen vastaisesti jäälle tullut vastustaja, 
päätuomarin tulee välittömästi tuomita maali ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 

 
70.9. MAALI HYLÄTÄÄN 

Jos rangaistu pelaaja palaa jäälle rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä, joko omasta 
virheestään tai rangaistusajanottajan virheen takia, mitään hänen joukkueensa sinä aikana, kun hän (tai 
hänen vaihtopelaajansa) oli sääntöjen vastaisesti jäällä, tekemää maalia ei hyväksytä, mutta kaikki tuona 
aikana tuomitut kumman tahansa joukkueen rangaistukset kärsitään normaaliin tapaan. 

Rangaistun pelaajan on palattava kärsimään rangaistuksensa loppuun (sekä lisärangaistuksena tuomittu 
pieni rangaistus, jos hän lähti rangaistusaitiosta omasta virheestään). Jos pelaaja tulee jäälle 
sääntöjenvastaisesti omalta pelaajapenkiltään tai rangaistusaitiosta, mitään hänen joukkueensa sinä 
aikana, kun hän oli sääntöjen vastaisesti jäällä, tekemää maalia ei hyväksytä, mutta kaikki tuona aikana 
tuomitut kumman tahansa joukkueen rangaistukset kärsitään normaaliin tapaan. 

 
 
SÄÄNTÖ 71 MAALIVAHDIN LIIAN AIKAINEN VAIHTO 

71.1. MAALIVAHDIN LIIAN AIKAINEN VAIHTO 

Kun maalivahti lähtee maaliltaan ja etenee pelaajapenkilleen vaihtaakseen ylimääräiseen kenttäpelaajaan, 
kenttäpelaaja ei voi tulla jäälle ennen kuin maalivahti on 1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydellä 
pelaajapenkistään. 

Jos vaihto tapahtuu ennenaikaisesti, tuomari katkaisee pelin välittömästi, ellei ei-rikkoneella joukkueella ole 
kiekko hallinnassaan – jolloin pelin katkaisua viivytetään, kunnes kiekon hallinta vaihtuu rikkoneelle 
joukkueelle. 

Joukkuetta ei rangaista liian aikaisesta vaihdosta, mutta seuraava aloitus suoritetaan kaukalon 
keskipisteestä, jos pelitilanne oli katkaisuhetkellä vastustajan kenttäpuoliskolla. Jos pelitilanne oli 
katkaisuhetkellä omalla kenttäpuoliskolla, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen 
aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. 

Kaikissa muissa tilanteissa, joita ei yllä kuvattu, rikkoneelle joukkueelle tuomitaan pieni rangaistus (liian 
monta pelaajaa jäällä). 

→ Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) 

 
71.2. KUULUTUS 

Päätuomarin tulee pyytää kuuluttajaa kuuluttamaan seuraavasti: ”Peli katkaistiin maalivahdin liian aikaisen 
vaihdon takia”. 
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SÄÄNTÖ 72 KIELTÄYTYMINEN PELAAMASTA KIEKKOA 

72.1. KIELTÄYTYMINEN TAI VÄLTTÄMINEN PELAAMASTA KIEKKOA 

Tämän osion tarkoituksena on valvoa pelin etenemisen jatkumista ja sekä päätuomarien että 
linjatuomarien on tulkittava ja sovellettava sääntöä tämän lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 
72.2. KÄSISYÖTTÖ 

Kun pelaaja pelaa kiekon kädellään kanssapelaajalleen ja tämä kanssapelaaja päättää olla pelaamatta 
kiekkoa välttääkseen aiheuttamasta pelikatkoa ja vastajoukkue myös pidättäytyy pelaamasta kiekkoa (ehkä 
kuluttaakseen aikaa rangaistuksen päättymiseksi), päätuomarin pitää katkaista peli ja seuraava aloitus 
suoritetaan lähimmästä aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. 

 
72.3 KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA MAILALLA 

Kun pelaaja koskettaa kiekkoa yli normaalin hartiatason olevalla mailallaan ja kanssapelaaja päättää olla 
pelaamatta kiekkoa välttääkseen aiheuttamasta pelikatkoa ja vastajoukkue myös pidättäytyy pelaamasta 
kiekkoa (ehkä kuluttaakseen aikaa rangaistuksen päättymiseksi), päätuomarin pitää katkaista peli ja 
seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. 

→ Sääntö 76.2 (Aloituspaikat) 

 
72.4. PITKÄ 

Jos päätuomarin mielestä puolustava joukkue pitkän tilanteessa tarkoituksellisesti pidättäytyy yrittämästä 
kunnolla tavoitella kiekkoa aloituspisteiden tasan jälkeen, kun heillä on siihen mahdollisuus, päätuomarin 
tulee katkaista peli ja määrätä seuraava aloitus rikkoneen joukkueen lähimmästä päätyalueen 
aloituspisteestä. 

 
72.5. RANGAISTUS 

Kun päätuomari ilmoittaa toisen joukkueen rangaistuksesta siirrettynä rangaistusvihellyksenä ja tämän 
joukkueen pelaaja pidättäytyy pelaamasta kiekko, jotta pelikellosta tai rangaistuskellosta kuluisi enemmän 
aikaa, päätuomarin tulee katkaista peli ja määrätä seuraava aloitus toisesta rikkoneen joukkueen 
puolustusalueen aloituspisteestä. 

→ Sääntö 76.2 (Aloituspaikat) 

 
 
SÄÄNTÖ 73 KIELTÄYTYMINEN ALOITTAMASTA PELIÄ 

73.1. KIELTÄYTYMINEN ALOITTAMASTA PELIÄ 

Tätä sääntöä sovelletaan joukkueeseen, joka kieltäytyy aloittamasta peliä, kun molemmat joukkueet ovat 
jäällä, tai joka vetäytyy jäältä, tai joka kieltäytyy tulemasta jäälle ottelun alussa tai jonkin erän alussa, kun 
tuomaristo heitä niin käskee. 

 
73.2. TOIMINTAOHJE – JOUKKUE ON JÄÄLLÄ 

Jos molemmat joukkueet ovat jäällä ja toinen joukkue jostakin syystä kieltäytyy pelaamasta, kun 
päätuomari heitä niin käskee, päätuomarin pitää varoittaa joukkueen kapteenia ja antaa kieltäytyvälle 
joukkueelle 15 sekuntia aikaa aloittaa peli tai jatkaa peliä. 
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Jos tämän ajan päätyttyä joukkue edelleenkin kieltäytyy pelaamasta, päätuomarin pitää tuomita 
joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä rikkoneen joukkueelle, jonka kärsijän nimeää valmentaja kapteenin 
välityksellä. 

Jos sama tapahtuma uusiutuu, rikkoneen joukkueen valmentaja poistetaan pelaajapenkiltä ja hänelle 
tuomitaan pelirangaistus ja rikkoneelle joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

Jos rikkonut joukkue yhä kieltäytyy pelaamasta, päätuomarilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin julistaa ottelu 
keskeytetyksi ja tilanne raportoidaan asiankuuluvalle elimelle jatkotoimenpiteitä varten. 

→ Sääntö 66 (Ottelun keskeyttäminen) 

Ensimmäinen kieltäytyminen: 

(I) Varoita rikkoneen joukkueen kapteenia ja anna 15 sekuntia, jonka aikana peliä on jatkettava. 

(II) Jos 15 sekunnin jälkeen joukkue edelleen kieltäytyy jatkamasta pelaamista, tuomitse rikkoneelle 
joukkueelle joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

Toinen kieltäytyminen: 

(I) Varoita rikkoneen joukkueen kapteenia ja anna 15 sekuntia, jonka aikana peliä on jatkettava. 

(II) Jos 15 sekunnin jälkeen joukkue edelleen kieltäytyy jatkamasta pelaamista, tuomitse rikkoneelle 
joukkueelle joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

(III) Päätuomari ilmoittaa rikkoneen joukkueen valmentajalle, että hänelle on tuomittu pelirangaistus. 

(IV) Jos joukkue yhä kieltäytyy pelaamasta, päätuomari julistaa ottelu keskeytetyksi → Sääntö 66 
(Ottelun keskeyttäminen) 

 
73.3. TOIMINTAOHJE – JOUKKUE POISSA JÄÄLTÄ 

Jos joukkue, jota päätuomari on näin käskenyt valmentajan välityksellä menemään jäälle ja aloittamaan 
pelin, ei noudata päätuomarin määräystä tästä viiden (5) minuutin aikarajasta, ottelu katsotaan 
keskeytetyksi ja tilanne raportoidaan asiankuuluvalle elimelle jatkotoimenpiteitä varten. 

→ Sääntö 66 (Ottelun keskeyttäminen) 

(I) Heti kun on ilmeistä päätuomarille, että joukkue kieltäytyy menemästä jäälle, tuomitaan 
joukkuerangaistus rikkoneelle joukkueelle pelin viivyttämisestä. 

(II) Joukkueelle annetaan aikaa viisi (5) minuuttia palata jäälle ja aloittaa pelaamaan. 

(III) Kun viisi (5) minuuttia on kulunut ja rikkonut joukkue ei edelleenkään ole palannut jäälle jatkamaan 
peliä, ottelu katsotaan luovutetuksi. 

(IV) Jos sen jälkeen, kun valmentajalle on ilmoitettu viiden (5) minuutin aikarajasta, joukkue palaa jäälle 
aloittaakseen pelaamaan annetun aikarajan sisällä, joukkueelle täytyy tuomita joukkuerangaistus 
pelin viivyttämisestä. 

 
 
SÄÄNTÖ 74 LIIAN MONTA PELAAJAA JÄÄLLÄ 

74.1. LIIAN MONTA PELAAJAA JÄÄLLÄ 

Pelaajia voidaan vaihtaa milloin tahansa pelin käydessä pelaajapenkiltä edellyttäen, että jäältä poistuva 
pelaaja tai pelaajat ovat vähintään 1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydellä pelaajapenkistään ja pois pelistä (eivät 
osallistu pelitilanteeseen) ennen kuin vaihto tehdään – katso myös Sääntö 71 (Maalivahdin liian aikainen 
vaihto). 

Tuomariston harkinnan perusteella, jos korvaava pelaaja tulee jäälle ennen kuin hänen kanssapelaajansa on 
1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydellä pelaajapenkistään (ja täten selvästi aiheuttaa joukkueelleen liian monta 
pelaajaa jäällä tilanteen), tällöin joukkuerangaistus on tuomittava. 
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Kun pelaaja on poistumassa jäältä ja hän on vähintään 1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydellä pelaajapenkistään 
ja hänet korvaava pelaaja on jäällä, tällöin poistuvan pelaajan katsotaan olevan poissa jäältä säännön 70 
(Lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta) tarkoituksessa. 

Jos vaihdon aikana, joko peliin tuleva pelaaja tai jäältä poistuva pelaaja, pelaa kiekkoa mailalla, luistimillaan 
tai käsin, tai taklaa, tai ottaa jonkin fyysisen kontaktin vastustajaan, samalla kun joko peliin tuleva pelaaja 
tai jäältä poistuva pelaaja on myös jäällä, tällöin tuomitaan rangaistus liian monta pelaajaa jäällä -rikkeestä. 

Jos vaihdon aikana joko peliin tulevaan pelaajaan tai jäältä poistuvaan pelaajaan osuu kiekko vahingossa, 
peliä ei katkaista eikä mitään rangaistusta tuomita. 

Pelin käydessä jäältä poistuvan pelaajan täytyy poistua pelaajapenkille eikä mistään muusta kaukalon 
poistumispaikasta. Muualta poistuminen ei ole sääntöjenmukainen pelaajavaihto ja täten kun rike 
tapahtuu, joukkuerangaistus tuomitaan. 

Jäälle korvaavana pelaajana tulevan pelaajan katsotaan olevan jäällä, kun hänen molemmat luistimet ovat 
jäällä. Jos hän pelaa kiekkoa tai estää vastustajaa, kun hän on yhä pelaajapenkillä, häntä on rangaistava  
→ Sääntö 56 (Estäminen) mukaan. Jäältä poistuvan pelaajan, jolla on toinen luistin jäällä ja toinen luistin 
jäältä pois pelaajapenkin puolella, katsotaan olevan poissa jäältä. 

 
74.2. JOUKKUERANGAISTUS 

Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan joukkuerangaistus (liian monta pelaajaa jäällä). Tämän 
rangaistuksen voivat tuomita joko päätuomarit tai linjatuomarit. 

Jos rikkonut joukkue tekee maaliin ennen kuin päätuomari tai linjatuomari ehtii puhaltaa pilliinsä 
tuomitakseen joukkuerangaistuksen, tehtyä maalia ei hyväksytä ja pitää tuomita rangaistus (liian monta 
pelaajaa jäällä). 

 
74.3. RANGAISTUSAITIO 

Rangaistusaitiossa rangaistusta kärsivän pelaajan, joka on tarkoitus vaihtaa korvaavaan pelaajaan 
rangaistuksen päätyttyä, täytyy edetä heti jään kautta ja olla vähintään 1,50 metrin (5 jalkaa) etäisyydellä 
pelaajapenkistään ennen kuin vaihto voidaan suorittaa. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan 
joukkuerangaistus (liian monta pelaajaa jäällä). 

 
74.4. TAHALLINEN SÄÄNTÖJENVASTAINEN VAIHTO 

Jos vähäisen jäljellä olevan peliajan, tai kärsittävinä olevien rangaistusten takia, tahallisesta 
sääntöjenvastaisesta vaihdosta tuomittua joukkuerangaistusta ei pystytä kärsimään kokonaan varsinaisen 
peliajan aikana tai milloin tahansa jatkoajalla, tuomitaan rangaistuslaukaus rikkonutta joukkuetta vastaan. 

 
74.5. MAALIVAHTI JATKOAJALLA 

Kun maalivahti vaihdetaan pelin käydessä ylimääräiseen kenttäpelaajaan ottelun jatkoajalla, hänen täytyy 
odottaa seuraavaa pelikatkoa ennen kuin voi taas palata maalille. 

Kaikenlainen maalivahdin tekemä yritys palata maalille ennen seuraavaa pelikatkoa (pelin käydessä), 
tulkitaan sääntöjenvastaiseksi vaihdoksi ja tilanteesta tuomitaan joukkuerangaistus (sääntöjenvastainen 
vaihtaminen). 

 
 
SÄÄNTÖ 75 EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS 

75.1. EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS 

Pelaajat, valmentajat ja joukkueen toimihenkilöt ovat kaiken aikaa vastuussa omasta käytöksestään, ja 
heidän on pyrittävä ehkäisemään sopimaton käytös ennen peliä, pelin aikana tai sen jälkeen, jäällä tai sen 
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ulkopuolella ja missä tahansa hallilla. Päätuomarit voivat tuomita rangaistuksia kenelle tahansa yllä 
mainitulle joukkueen henkilöstölle, jos he laiminlyövät tätä sääntöä. 

Kun tällainen toiminta kohdistuu tuomaristoon, sovelletaan → Sääntö 39 (Sopimaton käytös tuomaristoa 
kohtaan). 

 
75.2. PIENI RANGAISTUS 

Seuraavista rikkeistä tuomitaan pieni rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä tämän säännön 
perusteella: 

(I) Tunnistettavalle pelaajalle, joka käyttää säädytöntä, rienaavaa tai herjaavaa kieltä tai eleitä ketä 
tahansa henkilöä kohtaan. 
 

(II) Pelaajalle, joka syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen mukaan lukien, mutta ei rajoittuen 
hiuksista vetäminen, kasvosuojukseen tarttuminen, mailalla tai muulla esineellä laidan tai suojalasin 
lyöminen jne. pelin käydessä tai pelikatkolla. Huomautus: Jos päätuomari luokittelee tehdyn fyysisen 
rikkeen vakavaksi ja ankaraksi käytetyn voiman ja väkivallan perusteella,  
→ Sääntö 21 (Ottelurangaistukset) 

(III) Pelaajalle, joka heittää jonkin esineen jäälle pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta (tai jostain muualta 
jääalueen ulkopuolelta). 

(IV) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti riisuu pelipaitansa tai kypäränsä ennen osallistumistaan 
yhteenottoon tai selkeästi käyttää pelipaitaa, jota on muokattu eikä se ole sääntöjen mukainen  
→ Sääntö 9 (Peliasut), tuomitaan pieni rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä 
pelirangaistus. Jos yhteenottoa ei koskaan toteudu, pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus 
epäurheilijamaisesta käytöksestä ja käytösrangaistus (10 min) pelipaidan tarkoituksellisesta 
riisumisesta. 

(V) Ottelun jälkeen ei tuomita pientä rangaistusta vaan käytössä käytösrangaistus, PR tai OR 

Jos rangaistulle pelaajalle tuomitaan lisäksi rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä joko ennen 
alkuperäisen rangaistuksen kärsimisen alkamista tai sen jälkeen, kun hän alkaa kärsimään alkuperäistä 
(alkuperäisiä) rangaistustaan (rangaistuksiaan), tämä ylimääräinen pieni rangaistus lisätään hänen 
kärsimättömään rangaistusaikaansa ja rangaistukset kärsitään peräkkäin. 
 
75.3. JOUKKUERANGAISTUS 

Seuraavista rikkeistä tuomitaan joukkuerangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä tämän säännön 
perusteella: 

(I) Kun tunnistamaton pelaaja, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö heittää jonkin esineen jäälle 
pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta (tai jostain muualta jääalueen ulkopuolelta) tai lyö mailalla tai 
muulla esineellä laitaa tai suojalasia jne. pelin käydessä tai pelikatkolla. 

(II) Kun tunnistamaton pelaaja, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö käyttää säädytöntä, rienaavaa tai 
herjaavaa kieltä tai eleitä ketä tahansa henkilöä kohtaan tai lyö mailalla tai muulla esineellä laitaa tai 
suojalasia jne. 

(III) Aina kun valmentaja ja/tai joukkueen ei-pelaava toimihenkilö käyttää säädytöntä tai rienaavaa kieltä 
tai eleitä missä tahansa kentällä.  

(IV) Ottelun jälkeen ei tuomita joukkuerangaistuksia vaan käytössä PR tai OR 
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75.4. KÄYTÖSRANGAISTUS 

Seuraavista rikkeistä tuomitaan käytösrangaistus tämän säännön perusteella: 

(I) Pelaajalle, joka jatkaa säädyttömän, rienaavan tai herjaavan kielen käyttöä kohdistaen sen keneen 
tahansa henkilöön sen jälkeen, kun hänelle on jo tuomittu pieni rangaistus tämän säännön 
perusteella. 

(II) Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti heittää minkä tahansa varusteen pelialueen ulkopuolelle. 
Tuomariston harkinnan perusteella voidaan tuomita pelirangaistus. 

(III) Pelaajalle, joka jatkaa käyttäytymistään (mukaan lukien uhkaava tai loukkaava kielenkäyttö tai eleet 
tai vastaavat teot) tarkoituksenaan yllyttää vastustajaa rikkeeseen. 

(IV) Kun rangaistu pelaaja haastaa tai vastustaa tuomarin päätöstä sen jälkeen, kun hän on jo mennyt 
rangaistusaitioon ja peli on jatkunut. 

(V) Yleisesti, tämän tyyppisen käytökseen syyllistyville tuomitaan ensin pieni rangaistus, sitten 
käytösrangaistus ja lopulta pelirangaistus, jos toiminta jatkuu saman ottelun aikana. 

 
75.5. PELIRANGAISTUS 

Seuraavista rikkeistä tuomitaan pelirangaistus tämän säännön perusteella: 

(I) Jos pelaaja jatkaa mitä tahansa käytöstä, josta hänelle on aiemmin tuomittu käytösrangaistus. 

(II) Valmentajalle ja joukkueen toimihenkilölle, jolle on aiemmin tuomittu joukkuerangaistus 
säädyttömän tai rienaavan kielen käyttämisestä tai eleistä missä tahansa hallilla. Päätuomarin pitää 
raportoida olosuhteet asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. 

(III) Pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, jonka toiminta valmentajaa tai joukkueen ei-
pelaavaa toimihenkilöä kohtaan voi aiheuttaa loukkaantumisen. Päätuomarin pitää raportoida 
olosuhteet asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. 

(IV) Pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen ei-pelaavalle toimihenkilölle, joka kohdistaa säädytöntä, 
rienaavaa tai herjaavaa kieltä tai eleitä ketä tahansa henkilö kohtaan ottelun päättymisen jälkeen. 
Tämä voi tapahtua jäällä tai jään ulkopuolella. 

 
75.6. OTTELURANGAISTUS 

(I) Pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka käyttää säädyttömiä eleitä, rasistista 
loukkausta tai ivaa tai tekee seksuaalisen huomautuksen ennen peliä, pelin aikana tai sen jälkeen, 
jäällä tai sen ulkopuolella ja missä tahansa hallilla tai sen yhteydessä olevissa tiloissa. Päätuomarin 
pitää raportoida olosuhteet asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. 

(II) Pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka sylkee vastustajan tai kenen tahansa 
päälle tai kohti missä tahansa kentällä ottelun aikana. 

(III) Verta vuotavalle pelaajalle, joka tarkoituksellisesti tahrii vertaan vastustajan tai kenen tahansa 
päälle missä tahansa kentällä. 
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OSA 10 – PELIN VIRTAUS 
 
SÄÄNTÖ 76 ALOITUKSET 

76.1. ALOITUS 

Tapahtumaa, jossa päätuomari tai linjatuomari pelin aloittamiseksi pudottaa kiekon kahden vastapuolen 
pelaajan mailojen väliin, kutsutaan aloitukseksi. Aloitustapahtuma käynnistyy, kun tuomari osoittaa 
aloituspaikan ja tuomaristo ja pelaajat ottavat aloituksen mukaiset paikkansa. Aloitustapahtuma päättyy, 
kun kiekko on sääntöjen mukaisesti pudotettu. 

Maalivahti ei voi toimia aloittavana pelaajana. 

 
76.2. ALOITUSPAIKAT 

Kaikki aloitukset pitää suorittaa jostain kaukalon yhdeksästä (9) aloituspisteestä. 

Jos pelikatkon syynä on kaksi (2) sääntörikettä (esim.: kiekon pelaaminen korkealla mailalla ja tahallinen 
paitsio), seuraavan aloituksen paikka määräytyy sen mukaan, kumpi paikoista antaa rikkoneelle joukkueelle 
vähemmän alueellista etua. Kun pelitilanne katkaistaan puolueettomalla alueella mistä tahansa sellaisesta 
syystä, jota ei erityisesti tulkita jommankumman joukkueen syyksi, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä 
siniviivan aloituspisteestä – aina kun se on mahdollista. Jos on epäselvää, mikä näistä neljästä (4) 
aloituspisteestä on lähinnä, valitaan seuraavaksi aloituspisteeksi se piste, joka antaa kotijoukkueelle 
suurimman alueellisen edun. 

Kun pelaajia rangaistaan pelikatkolla siten, että rangaistuskelloon merkitään rangaistuksia vain toiselle 
joukkueelle, suoritetaan seuraava aloitus toisesta rikkoneen joukkueen puolustusalueen aloituspisteestä. 

Tähän sääntöön on olemassa vain kolme (3) poikkeusta: 

(I) kun rangaistus määrätään maalin hyväksymisen jälkeen, aloitus suoritetaan keskipisteestä; 

(II) kun rangaistus määrätään erän päättyessä (tai ennen erän alkamista), aloitus suoritetaan 
keskipisteestä; 

(III) kun puolustavaa joukkuetta rangaistaan, ja hyökkäävän joukkueen pelaajat tulevat vihellyksen 
jälkeen hyökkäysalueellaan aloitusympyrän uloimman kaaren tason yli, aloitus suoritetaan 
lähimmästä puolueettoman alueen aloituspisteestä. 

Ylivoiman saanut joukkue saa valita kummasta päätyalueen aloituspisteestä ylivoimapeli aloitetaan. Jos 
pelikatkon syynä on molempien joukkueen pelaajien rangaistus, suoritetaan seuraava aloitus lähimmästä 
sen alueen aloituspisteestä. 

Kun pelikatko tapahtuu päätyalueen aloituspisteiden välissä ja lähellä päätylaitaa, suoritetaan seuraava 
aloitus lähimmästä päätyalueen aloituspisteestä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 

Yhtään aloitusta ei voi suorittaa 4,50 metriä (15 jalkaa) lähempänä maalia tai laitoja eikä mistään muualta 
kuin aloituspisteestä. 

Kun syntyy sääntöjenvastainen maali kiekon kimmottua tuomarista suoraan maaliin, seuraava aloitus 
suoritetaan osumakohtaa lähinnä olevasta saman alueen aloituspisteestä. 

Kun hyökkäävä joukkue tekee sääntöjenvastaisen maalin ohjaamalla, kädellä lyömällä, potkaisemalla tai 
pelaamalla kiekon korkealla mailalla maaliin, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä puolueettoman 
alueen aloituspisteestä. 

Kun pelitilanne katkaistaan mistä tahansa sellaisesta syystä, jota säännöissä ei ole määritelty, täytyy 
seuraava aloitus suorittaa lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekkoa viimeksi pelattiin. 

Jos pelin katkaisemisen jälkeen joku hyökkäävän joukkueen pelaaja (päätyalueen aloituspisteiden kaaren 
tasan siniviivan puolella olleista pelaajista tai vaihdosta tuleva pelaaja) tulee yhteenoton aikana (pelaajien 
hässäkkä tai kasaantuminen) hyökkäysalueen aloituspisteiden uloimman kaaren tason yli, seuraava aloitus 
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suoritetaan puolueettomalta alueelta lähinnä puolustavan joukkueen siniviivaa. Tätä sääntöä sovelletaan 
myös pitkään, tahalliseen paitsioon tai kun ylivoimalla pelaava joukkue syyllistyy kiekon pelaamiseen 
korkealla mailalla, jolloin seuraava aloitus pitäisi suorittaa rikkoneen joukkueen puolustusalueelta. 

Jos yhteenoton (pelaajien hässäkkä tai kasaantuminen) aikana yhtään ei-hyökkäävää pelaajaa 
(=puolustajat) tulee hyökkäysalueen aloituspisteiden uloimman kaaren tason yli, seuraava aloitus 
suoritetaan puolueettomalta alueelta lähinnä puolustavan joukkueen siniviivaa. 

Maalivahdin liian aikainen vaihto -rikkeestä → Sääntö 71 (Maalivahdin liian aikainen vaihto), seuraava 
aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteestä, jos pelitilanne oli katkaisuhetkellä vastustajan 
kenttäpuoliskolla. Jos pelitilanne oli katkaisuhetkellä omalla kenttäpuoliskolla, seuraava aloitus suoritetaan 
lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. 

Kun peli katkaistaan loukkaantuneen pelaajan takia, seuraava aloitus suoritus suoritetaan lähimmästä sen 
alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli, kun peli katkaistiin. Kun loukkaantuneen pelaajan joukkueella on 
kiekko hallussaan hyökkäysalueellaan, seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta. Kun 
loukkaantunut pelaaja on puolustusalueellaan ja kiekko on hyökkäävän joukkueen hallussa 
hyökkäysalueella, aloitus suoritetaan toisesta puolustusalueen aloituspisteestä. 

 
76.3. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA 

Heti kun pelaajien vaihtotapahtuma on päättynyt päätuomarin toimesta ja hän laskee kätensä alas 
ilmoittaen, ettei lisävaihtoja sallita, aloitusta suorittavan linjatuomarin pitää puhaltaa pilliinsä. 

Tämä indikoi kummallekin joukkueelle, että on vain viisi (5) sekuntia aikaa asettua valmiiksi aloitusta 
varten. Tämän viiden (5) sekunnin jälkeen (tai aiemmin, jos molemmat aloittajat ovat valmiina), 
linjatuomari suorittaa oikeaoppisen aloituksen. 

Kuitenkin, jos: 

(I) Toinen tai molemmat aloittajat eivät ole asettuneet aloitukseen oikein, 

(II) Toinen tai molemmat aloittajat pidättäytyvät asettamasta mailaansa jäähän, 

(III) Joku pelaaja tunkeutuu aloitusympyrän sisäpuolelle, 

(IV) Joku pelaaja ottaa fyysisen kontaktin vastustajaan, tai 

(V) Joku pelaaja on asemoitunut aloitustasan väärälle puolelle, 

(VI) Jompikumpi aloittajista voittaa aloituksen pelaamalla kiekkoa luistimellaan. 

linjatuomarin pitää varoittaa rikkoneen joukkueen aloittajaa (tai rikkoneiden joukkueiden aloittajia) ennen 
kiekon pudottamista. 

Varsinaisen peliajan kahden (2) viimeisen minuutin aikana tai milloin tahansa jatkoajalla linjatuomarin pitää 
yhä puhaltaa pilliinsä, mutta viiden (5) sekunnin aikarajaa ei noudateta. Pelaajien on kuitenkin 
noudatettava linjatuomarin suullisia ohjeita hänen yrittäessään suorittaa nopeaa ja tasapuolista aloitusta. 

 
76.4. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – ALOITTAJAT 

Aloituksessa kiekon pudottaa joko päätuomari tai linjatuomari aloittavien pelaajien mailojen väliin. 
Aloittavien pelaajien tulee olla suoraan vastakkain kasvot suunnattuina vastustajan kenttäpäätyä kohti, 
noin mailan mitan päässä toisistaan ja heidän mailojensa lapojen tulee koskettaa jäätä. 

Kun aloitus tapahtuu mistä tahansa yhdeksästä aloituspisteestä, aloittavien pelaajien on asemoiduttava 
siten, että he ovat suoraan vastakkain kasvot suunnattuina vastustajan kenttäpäätyä kohti ja erossa 
aloituspisteen jäämerkinnöistä (jos on). Kummankin aloittavan pelaajan mailan lapa pitää olla kosketuksissa 
jäähän, siihen merkityn alueen sisällä.  

Kahdeksassa (8) aloituspisteessä (pois lukien keskipiste) puolustavan joukkueen aloittaja asettaa mailansa 
lavan merkitylle valkoiselle alueelle ensin ja välittömästi sen jälkeen hyökkäävän joukkueen aloittaja tekee 
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samoin. Kun aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteessä, vierasjoukkueen aloittaja asettaa mailansa ensin 
jäähän. 

Jos aloittava pelaaja ei heti ota oikeaa aloitusasentoa, kun tuomari häntä ohjeistaa, tuomari voi antaa 
hänelle varoituksen aloitusrikkeestä. 

Jos aloittava pelaaja ei ole aloituspaikalla, kun viisi (5) sekuntia on kulunut, linjatuomari pudottaa kiekon 
välittömästi. 

Jos aloittava pelaaja on kauempana aloituspisteen takana ohjaten kanssapelaajiaan tai kieltäytyy tulemasta 
aloituspisteelle linjatuomarin niin käskiessä, tai aloittaja on yksinkertaisesti hidas tulemaan aloituspisteelle, 
kun viisi (5) sekuntia on kulunut, kiekko pudotetaan. 

Jos aloittava pelaaja yrittää tulla aloituspisteeseen juuri, kun viisi (5) sekuntia on kulumassa loppuun 
yrittäen saada etua aloituksessa voittamisessa, linjatuomarin pitää varoittaa aloittajaa aloitusrikkeestä. 

Jos kyseessä on pitkän jälkeinen aloitus ja aloittava pelaaja yrittää tulla aloituspisteeseen juuri, kun viisi (5) 
sekuntia on kulumassa loppuun yrittäen saada etua aloituksen voittamisessa, linjatuomarin pitää varoittaa 
aloittajaa aloitusrikkeestä. Tilanteessa, jossa aloittava pelaaja tämän jälkeen tekee toisen aloitusrikkeen, tai 
tilanne on jo toinen aloitusrike, tuomitaan joukkuerangaistus. 

Jos pelaajalle annetaan varoitus aloitusrikkeestä, hänen täytyy asettua aloitusasentoon nopeasti tai riskinä 
on linjatuomarin nopea kiekon pudotus ennen kuin pelaaja ehtii ottaa aloitusasennon, tai että tuomitaan 
joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä toisen aloitusrikkeen takia samassa aloituksessa. 

 
76.5. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – MUUT PELAAJAT 

Kukaan muu pelaaja ei saa tulla aloitusympyrään tai vähintään 4,5 metriä (15 jalkaa) lähemmäksi aloittavia 
pelaajia. Kaikkien jäällä olevien pelaajien täytyy olla aloitustasaan nähden omalla puolellaan. Päätyalueen 
aloituksessa kaikkien jäällä olevien pelaajien täytyy asettua aloitusympyrän kaarella oleviin merkkiviivoihin 
nähden omalle puolelleen. 

Jos jokin muu kuin aloittava pelaaja liikkuu aloitusympyrään ennen kiekon pudotusta, tällöin rikkoneelle 
joukkueelle annetaan varoitus aloitusrikkeestä. 

Hyökkäävän joukkueen pelaajien (pois lukien aloittava pelaaja) täytyy ensin ottaa asemansa ja sitten 
puolustava joukkue voi vastata tähän ja valita omat paikkansa, jotka he pitävät kiekon pudottamiseen asti.  

Tätä toimintatapaa vastaan rikkominen käsitellään aloitusrikkeenä ja linjatuomari varoittaa rikkonutta 
joukkuetta aloitusrikkeestä. 

Jos hyökkäävä pelaaja yrittää asemoitua uudelleen ennen aloitusta ja puolustava aloittaja perääntyy 
aloituspisteeltä asemoidakseen kanssapelaajansa uudelleen, hyökkäävää joukkuetta varoitetaan 
aloitusrikkeestä, koska heidän täytyy asemoida pelaajansa ensin. 

 
76.6. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – ALOITUSRIKKEET 

Jos aloittaja on liikkunut liian aikaisin ennen aloitusta tai päätuomari tai linjatuomari on pudottanut kiekon 
epäoikeudenmukaisesti, aloitus tulkitaan aloitusrikkeeksi. Rikkoneelle joukkueelle annetaan varoitus ja 
aloitus suoritetaan uudestaan. Kun sama joukkue syyllistyy kahteen (2) aloitusrikkeeseen samassa 
aloituksessa, tälle rikkoneelle joukkueelle pitää tuomita joukkuerangaistus. Tämä rangaistus kuulutetaan 
”joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä – rike aloitustapahtumassa”. 

Aloitusrikkeet kuvataan seuraavassa yhteenvedossa – kuka tahansa neljästä tuomarista voi tunnistaa 
aloitusrikkeen: 

(I) Muun kuin aloittavan pelaajan tunkeutuminen aloitusalueelle (tai aloitusympyrään) ennen kiekon 
pudottamista. Aloitusympyrän kehällä olevien pelaajien täytyy pitää molemmat luistimensa 
aloitusympyrän ulkopuolella – luistinkontakti viivaan on sallittu. Jos pelaajan luistin ylittää ympyrän 
viivan ennen kiekon pudotusta, tämä tulkitaan aloitusrikkeeksi. Pelaajan maila voi olla ympyrän 
sisällä edellyttäen, että tilanteessa ei ole fyysistä kontaktia vastustajaan tai vastustajan mailaan. 
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(II) Pelaajan tunkeutuminen aloitusympyrän ulkokehällä olevien merkkiviivojen väliin ennen kiekon 
pudottamista. Pelaajien täytyy myös varmistaa, ettei heidän kumpikaan luistin ylitä merkkiviivoja. 
Luistimen kosketus merkkiviivaan sallitaan. Jos pelaajan luistin ylittää merkkiviivan merkkiviivojen 
väliselle alueelle ennen kiekon pudotusta, tämä tulkitaan aloitusrikkeeksi. Pelaajan maila voi olla 
merkkiviivojen välisellä alueella edellyttäen, että tilanteessa ei ole fyysistä kontaktia vastustajaan tai 
vastustajan mailaan. 

(III) Mikä tahansa fyysinen kontaktia vastustajaan ennen kiekon pudotusta. Jos jompikumpi aloittava 
pelaaja ottaa kypärä-kypärä-kontaktin vastustajaansa, hänen joukkueensa pitää saada ensimmäinen 
varoitus aloitusrikkeestä. Jos linjatuomari ei pysty erottamaan, kumpi pelaajista aiheutti kontaktin, 
täytyy ensimmäinen varoitus aloitusrikkeestä antaa kummallekin kummankin pelaajan joukkueelle. 

(IV) Jommankumman aloittavan pelaajan epäonnistuminen asettua oikeaan aloitusasemaan 
merkkiviivojen taakse tai asettaa mailansa jäähän, kuten kuvattu säännössä 76.4 (Aloituksen 
suoritustapa – aloittajat). 
Oikeaan aloitusasemaan merkkiviivojen taakse asettumisella tarkoitetaan, että aloittajan täytyy 
asettaa luistimensa kummallekin puolelle laitojen suuntaisia merkkiviivoja (kontakti viivaan on 
sallittu) ja terän kärki ei saa ylittää kohtisuoraan laitoja vastaan olevia merkkiviivoja pelaajan 
lähestyessä aloituspistettä. Mailan lapa täytyy asettaa jäähän (vähintään lavan kärki) aloituspisteen 
merkitylle valkoiselle alueelle ja lavan pitää pysyä jäässä, kunnes kiekko pudotetaan. 

(V) Sijoittautumisen ja aloituksen suoritusohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa aloitusrikkeen. 

Kun joukkue syyllistyy kahteen (2) aloitusrikkeeseen samassa aloituksessa, päätuomarin pitää välittömästi 
tuomita rikkoneelle joukkueen joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. Tämä rangaistus kuulutetaan 
”joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä – rike aloitustapahtumassa”. 

Päätuomari varoittaa kerran ottelussa niitä pelaajia, jotka ovat myöhässä aloituksen suorituspaikalta ja 
täten seuraavan aloituksen aloitustasan väärällä puolella. 

Tämä varoitus annetaan myös rikkoneen joukkueen valmentajalle. Tässä tilanteessa rikkoneen joukkueen 
aloittavalle pelaajalle ei anneta varoitusta aloitusrikkeestä. Seuraavasta (tämän säännön) rikkeestä 
tuomitaan rikkoneelle joukkueelle joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. Tämä rangaistus kuulutetaan 
”joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä – viivyttely aloituspaikalle saapumisessa”. 

Suoritettaessa mitä tahansa aloitusta mistä tahansa kaukalon yhdeksästä (9) aloituspisteestä, ei kumpikaan 
aloittava pelaaja saa ottaa minkäänlaista kontaktia vastustajaan vartalollaan tai mailallaan paitsi, kun 
mailalla pelataan kiekkoa aloituksen päätyttyä. 

Tämän säännön rikkomisesta päätuomari voi harkintansa mukaan tuomita pienen rangaistuksen tai 
rangaistuksia pelaajalle (pelaajille), jonka toiminta aiheutti fyysisen kontaktin. 

Joka tapauksessa tämä fyysinen kontakti ennen kiekon pudottamista tulkitaan aloitusrikkeeksi ja 
linjatuomari varoittaa tämän aloittajaa, että tämä joukkue on syyllistynyt aloitusrikkeeseen ja seuraava 
peräkkäinen aloitusrike aiheuttaa joukkuerangaistuksen tuomitsemisen pelin viivyttämisestä. 

Aloitusalueelle tunkeutumista voidaan soveltaa kaikissa kaukalon yhdeksästä (9) aloituspisteestä. Kuitenkin, 
koska neljässä (4) siniviivan läheisessä aloituspisteessä ei ympyränkaarta ja muita viivoja ole piirrettyinä, 
linjatuomarin täytyy käyttää omaa harkintaansa arvioidessaan, onko aloitusrike tapahtunut tai ei. 

Kaikkien muiden pelaajien kuin aloittajien täytyy olla vastaavalla etäisyydellä aloituspisteestä kuin 
päätyalueen aloitusten yhteydessä. 
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76.7. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – KENTÄLLISTEN VAIHTAMINEN 

Pelaajien vaihtamista ei sallita ennen kuin aloitus suoritettu ja peli on jatkunut, paitsi kun tuomitaan 
rangaistus, joka vaikuttaa jommankumman joukkueen jäällä olevaan pelaajavahvuuteen. 

Jos tuomari huomaa, ettei puolustava joukkue ole asettanut jäälle riittävästi pelaajia seuraavaa aloitusta 
varten, puolueettomalla alueella olevaa päätuomaria informoidaan asiasta ja hänen tulee ohjata rikkonutta 
joukkuetta asettamaan asianmukainen määrä pelaajia jäälle. 

Jos päätuomarin mielestä tätä käytetään taktisena viivyttelynä, hän varoittaa rikkoneen joukkueen 
valmentajaa ja seuraava vastaava rike aiheuttaa joukkuerangaistuksen pelin viivyttämisestä. 

Jos tuomari huomaa, ettei hyökkäävä joukkue ei ole asettanut riittävästi pelaajia seuraavaa aloitusta 
varten, linjatuomari jatkaa aloituksen suorittamista normaaliin tapaan. Hyökkäävän joukkueen täytyy 
varmistaa, että sillä on asianmukainen määrä pelaajia jäällä kaiken aikaa. 

 
76.8. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – PELIAJAN VAHVISTAMINEN 

Kaikki pelikellossa tai rangaistuskelloissa kulunut aika virheellisen aloituksen tai aloitusrikkeen takia täytyy 
palauttaa. Videotuomaristoa / toimitsijoita voidaan konsultoida, jotta kulunut aika voidaan varmistaa 
tarkasti. Tuomari ei puhalla pilliin pelin käynnistymiseksi. 

Peliaika käynnistyy kiekon pudottamisesta ja katkeaa, kun pilliin puhalletaan tai maali syntyy. 

 
 
SÄÄNTÖ 77 PELIAJANOTTO JA ERÄTAUKOJEN AJANOTTO 

77.1. PELIAJANOTTO 

Ottelun peliaika on kolme (3) kahdenkymmen (20) minuutin erää tehokasta peliaikaa ja erätauko lepoaikaa 
erien välillä. 

 
77.2. ERÄTAUKOJEN AJANOTTO 

Peliä jatketaan viipymättä jokaisen erätauon jälkeen, kun SJL sarjamääräysten mukainen aika on kulunut 
edellisen erän päättymisestä. Erätaukokello käynnistyy erätauon etenemiseksi välittömästi erän päätyttyä. 

→ Sääntö 34 (Peliajanottaja) 

Jotta katsojat olivat tietoisia erätauon kulumisesta, peliajanottaja käyttää sähköistä kelloa näyttämään 
erätauon jäljellä olevan ajan. 

 
77.3. VIIVÄSTYKSET 

Jos jokin epätavallinen viivästyminen tapahtuu ensimmäisen tai toisen erän aikana, päätuomari voi määrätä 
seuraavan erätauon alkamaan välittömästi.  

Kun ottelu jatkuu, joukkueet puolustavat samoja kenttäpäätyjä kuin ennen keskeytystä ja tämän jälkeen 
joukkueet vaihtavat kenttäpäätyjä ja jatkavat seuraavan erän pelaamiseen ilman viivytystä. 

 
77.4. OTTELUPAIKKA 
 
Jos ottelupaikaksi ilmoitettu kenttä ei määrättynä peliaikana ole kunnossa, ja lähialueella on toinen 
pelikelpoinen kenttä, on ottelu pelattava tällä kentällä.  
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77.5. OLOSUHTEISTA JOHTUVA OTTELUN PERUUTTAMINEN 
 

Jos pelikelpoista jäätä ei määrättynä ottelupäivänä ole paikkakunnalla, on siitä heti ilmoitettava 
vierailevalle joukkueelle, kuitenkin viimeistään viisi (5) tuntia ennen matkustavan joukkueen lähtöaikaa. 

 

Jos tilanne on epävakainen, ettei varmuudella voida sanoa voidaanko ottelu pelata, on ilmoitettava 
"varoitus" viimeistään viisi tuntia ennen vierailevan joukkueen ilmoittamaa lähtöaikaa. Järjestävä joukkue 
ilmoittaa lopullisen päätöksen kaksi (2) tuntia ennen vierailevan joukkueen lähtöä. Mikäli menetellään 
toisin, joutuu järjestävä joukkue korvaamaan vierasjoukkueen matkakustannukset. 

Ottelupaikalla erotuomarit ratkaisevat lopullisesti ottelun pelaamisesta. Liitto ei vastaa peruuttamisesta 
aiheutuneista kuluista tai vahingoista. 

Seurojen on viikon kuluessa sovittava uusi pelipäivä. Mikäli seurat eivät pääse sopuun määräajassa uudesta 
pelipäivästä, määrää liitto pelipäivän. 

 

 
 
SÄÄNTÖ 78 MAALIT 

78.1. MAALIT JA SYÖTTÄJÄT 

Päätuomareiden vastuulla on hyväksyä maalit ja raportoida maalitekijä ja syöttäjät ja päätuomareiden 
päätös on tässä suhteessa lopullinen, riippumatta muun tuomariston tai toimitsijoiden näkemyksistä. 

Jos sovellettavissa, niin päätuomarit hyväksyvät maalit ja raportoivat ne kirjurille. Tilastohenkilöstön 
avustuksella kirjuri vahvistaa maalintekijän ja mahdolliset syöttöpisteen ansaitsevat pelaajat. Tämä päätös 
on lopullinen tämän suhteen eikä mitään muutoksia voi tehdä ottelun päättymisen jälkeen. 

On olennaista käyttää videouusintoja varmentamaan oikea maalitekijä tai syöttäjät. Tällaiset päätökset tai 
muutokset tehdään tiukasti näitä sääntöjä noudattaen. Siksi on välttämätöntä, että kirjuri tuntee 
perusteellisesti tämän säännön kaikki näkökohdat; on tietoinen huomioimaan kaikki toimet, jotka voivat 
vaikuttaa maalitekijän tai syöttäjän nimeämiseen; ja ennen kaikkea nimeäminen tai nimeämättä jättäminen 
tehdään ehdottoman puolueettomasti. 

Jos kyseessä on ilmeinen virhe jo kuulutetun maalintekijän tai syöttäjän nimeämisessä, asia on korjattava 
viipymättä, mutta muutoksia ei pitäisi tehdä enää sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut 
pöytäkirjan. Joukkue, joka tekee enemmän maaleja kolmen (3) 20 minuutin erän aikana on voittaja ja saa 
kolme (3) sarjapistettä sarjataulukkoon. 

Jos runkosarjan aikana voittaja ratkaistaan jatkoerässä tai voittomaalikilpailulla, voittava joukkue saa kaksi 
(2) pistettä sarjataulukkoon ja hävinnyt joukkue saa yhden (1) pisteen sarjataulukkoon. 

 
78.2. MAALINTEKIJÄ 

Maalintekijäksi nimetään pelaaja, joka aiheuttaa kiekon menemisen vastustajan maaliin. Jokainen maali 
tuottaa yhden pisteen pelaajan tilastoon. Pelaajalle voidaan myöntää vain yksi piste maalia kohden  

 
78.3. SYÖTTÄJÄ 

Kun maali syntyy, syöttäjiksi (enintään kaksi) voidaan nimetä pelaaja(t), jotka koskivat kiekkoa ennen 
maalintekijää edellyttäen, että vastustaja ei pelannut kiekkoa tai sillä ei ollut kiekko hallinnassaan välillä. 

Jokainen syöttö tuottaa yhden pisteen pelaajan tilastoon. Pelaajalle voidaan myöntää vain yksi piste maalia 
kohden. 
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78.4. MAALINTEKO 

Maali syntyy, kun hyökkäävän joukkueen pelaaja on mailallaan pelannut kiekon maalin etupuolelta maaliin 
maalipylväiden välistä ja yläriman alapuolelta kokonaan yli punaisen maaliviivan, joka on maalitolppien 
halkaisijan levyinen ja piirretty tolpasta tolppaan, ja maalikehikko on oikealla paikallaan. 

Maalikehikon katsotaan olevan oikealla paikallaan, kun vähintään osa kummastakin joustopiikistä on tolpan 
sisällä. Joustopiikit voivat olla taipuneet, mutta niin kauan, kun ainakin osa joustavasta piikistä on vielä 
jääreiässä ja maalipylväässä, maalikehyksen katsotaan olevan paikallaan. 

Maalikehikko voi olla noussut ylöspäin jonkin verran toisesta (tai molemmista) tolpasta, mutta niin kauan, 
kun joustopiikki on vielä kontaktissa jääreikään ja tolppaan, maalikehikon ei katsota olevan pois paikaltaan. 

Maali syntyy, jos puolustavan joukkueen pelaaja laukaisee kiekon omaan maaliin. Maalintekijäksi merkitään 
hyökkäävän joukkueen pelaaja, joka viimeksi koski kiekkoa, mutta syöttäjää ei nimetä. 

Maali syntyy, jos puolustavan joukkueen pelaaja jollain muulla tavoin pelaa kiekon omaan maaliin. 
Maalintekijäksi merkitään hyökkäävän joukkueen pelaaja, joka viimeksi koski kiekkoa, ja syöttäjiä voidaan 
nimetä. 

Jos kiekko kimpoaa jollain tavoin hyökkäävän pelaajan luistimesta tai vartalosta maaliin, maali hyväksytään. 
Hyökkäävän joukkueen pelaaja, josta kiekko kimpoaa, nimetään maalintekijäksi. 

Jos pelaaja sääntöjen mukaisesti pelaa kiekon vastajoukkueen maalialueelle ja kiekko on vapaana ja toisen 
hyökkäävän joukkueen pelaajan pelattavissa, tilanteesta tehty maali on sääntöjen mukainen. 

 
78.5. MAALI HYLÄTÄÄN 

Sääntöjenvastaiset maalit hylkää päätuomari ja kuuluttaja kuuluttaa asiaankuuluvan kuulutuksen 
seuraavilla syillä: 

(I) Kun hyökkäävä pelaaja on, ohjannut kiekon jollain vartalonsa osalla (pois lukien luistimet) maaliin, 
lyönyt kiekon kädellään tai heittänyt kiekon maaliin, muutoin kuin mailallaan ja jos tämä on tehty 
tahallisesti (tarkoituksellisesti), tuomariston päätös on EI MAALI.  Maalia ei voi syntyä, jos hyökkäävä 
pelaaja on tarkoituksellisesti lyönyt kiekon jollain vartalonsa osalla maaliin → Sääntö 78.4 
(Maalinteko) 

(II) Kun kiekko on potkaistu käyttäen havaittavissa olevaa potkuliikettä → Sääntö 49.2 (Potkaiseminen / 
Maalit) 

(III) Kun kiekko on kimmonnut tuomarista suoraan maaliin → Sääntö 85.4 (Kiekko koskettaa tuomaria) 

(IV) Kun maali on syntynyt ja pelaaja oli jäällä sääntöjen vastaisesti → Sääntö 68.5 (Maali hylätään) 

(V) Kun hyökkäävä pelaaja on estänyt maalivahtia maalialueella → Sääntö 69.1 (Maalivahdin 
estäminen) 

(VI) Kun kiekko on mennyt maaliin osuttuaan hyökkääjäpelaajan mailaan yläriman yläpuolella. Kiekon 
osumakohta mailaan on määräävä tekijä → Sääntö 80.3 (Maali hylätään). 

(VII) Kun videotarkistuksessa vahvistetaan maalin syntyneen kentän toisessa päädyssä, muut samassa 
pelitilanteessa toiseen päätyyn tehdyt maalit hylätään → Sääntö 37.2 (Videotarkistus). 

(VIII) Kun linjatuomari raportoi päätuomarille maalin tehneen joukkueen kaksinkertaisen pienen 
rangaistuksen korkeasta mailasta, ison rangaistuksen tai ottelurangaistuksen, maali täytyy hylätä ja 
asianmukainen rangaistus tuomita → Sääntö 32.4 (Raportointi päätuomarille). 

(IX) Kun maalivahti on torjunnan jälkeen työnnetty maaliin yhdessä kiekon kanssa  
→ Sääntö 69.7 (Paluukiekko ja irtokiekko). 
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(X) Kun maali siirtyy vahingossa. Maalikehikon katsotaan olevan pois paikallaan, jos toinen tai molemmat 
joustopiikit eivät ole enää jääreiässään, tai maali on kokonaan irti toisesta tai molemmista 
joustopiikistä ennen tai samaan aikaan, kun kiekko menee maaliin → Sääntö 78.4 (Maalinteko). 

(XI) Siirretyn rangaistusvihellyksen aikana rikkonut joukkue ei voi tehdä maalia, ellei ei-rikkonut joukkue 
laukaise kiekkoa omaan maaliinsa. Tämä tarkoittaa, että kimmoke rikkoneen joukkueen pelaajasta tai 
mikä tahansa rikkoneen joukkueen pelaajan fyysinen teko, joka aiheuttaa kiekon menemisen ei-
rikkoneen joukkueen maaliin, ei ole sääntöjen mukainen maali. Peli pitää katkaista ennen kuin kiekko 
menee maaliin (jos mahdollista) ja ilmoitettu rangaistus tuomita rikkoneelle joukkueelle. 

(XII) Kun päätuomari katsoo, että peli olisi pitänyt katkaista, vaikka hänellä ei ole ollut mahdollisuutta 
puhaltaa pilliinsä pelin katkaisemiseksi. 

(XIII) Minkäänlainen muu maali, kuin virallisissa säännöissä kuvattu, ei ole hyväksyttävä maali. 

 
 
SÄÄNTÖ 79 KÄSISYÖTTÖ 

79.1. KÄSISYÖTTÖ 

Pelaaja saa pysäyttää tai lyödä kiekon ilmasta avokädellä, tai työntää kiekkoa kädellä jäätä pitkin eikä peliä 
katkaista, ellei tuomariston mielestä kiekkoa ole ohjattu kanssapelaajalle tai saavutettu omalle joukkueelle 
etua, ja sen myötä rikkoneen joukkueen pelaaja on saanut kiekon haltuun ja hallintaansa, joko suoraan tai 
kimmoten jostain pelaajasta tai tuomarista. Kiekon sulkemisesta käteen liittyvien rikkeiden osalta viitataan 
sääntöön 67 (kiekon pelaaminen kädellä): 

→ Sääntö 67 (Kiekon pelaaminen kädellä) 

 
79.2. PUOLUSTUSALUE 

Peliä ei katkaista pelaajien omalla puolustusalueella tapahtuvasta käsisyötöstä. Kiekon paikka 
kosketushetkellä niin käsisyötön tekevän pelaajan kuin vastaanottavan pelaajan osalta määrittää millä 
alueella käsisyöttö tapahtuu. 

 
79.3. ALOITUSPAIKKA 

Kun käsisyötön rike tapahtuu, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä 
käsisyöttö tapahtui, ellei rikkeen tehnyt joukkue saavuta alueellista etua, tällöin aloitus suoritetaan 
lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä peli katkaistiin, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Kun 
joukkue syyllistyy käsisyöttöön hyökkäysalueellaan, seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta 
lähinnä puolustavan joukkueen siniviivaa olevasta aloituspisteestä. 

 
 
SÄÄNTÖ 80 KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA MAILALLA 

80.1. KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA MAILALLA 

Kiekon lyöminen yli normaalin hartiatason olevalla mailalla on kiellettyä. Kun kiekkoon osutaan korkealla 
mailalla ja sen seurauksena rikkoneen joukkueen pelaaja saa kiekon haltuunsa ja hallintaansa (mukaan 
lukien kiekkoa pelannut pelaaja), joko suoraan tai kimmoten jostain pelaajasta tai tuomarista, peli 
katkaistaan. 

Kun kiekkoon osutaan korkealla mailalla, pelin annetaan jatkua sillä edellytyksellä, että: 

(I) Kiekko on mennyt vastustajalle (kun pelaaja lyö kiekon vastustajalle, päätuomari näyttää välittömästi 
ei vihelletä -käsimerkin – muutoin peli katkaistaan). 

(II) Puolustavan joukkueen pelaaja lyö kiekon omaan maaliin, jolloin maali hyväksytään. 
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Kiekon pitäminen lavan päällä (lacrosse-tyylillä, ”ilmaveivi”) yli normaalin hartiatason on kielletty ja peli 
katkaistaan. Jos pelaaja tekee tämän rangaistuslaukauksessa tai voittomaalikilpailun yrityksessä, suoritus 
katkaistaan välittömästi ja sen katsotaan päättyneen. 

→ Sääntö 60 (Korkea maila) 

 
80.2. ALOITUSPAIKKA 

Kun peli katkaistaan kiekon pelaamisesta korkealla mailalla -rikkeen takia, seuraava aloitus täytyy suorittaa 
paikasta, joka antaa kiekon lyöneen pelaajan joukkueelle vähiten alueellista etua, joko missä kiekkoon 
osuttiin sääntöjenvastaisesti tai missä rikkoneen joukkueen pelaaja viimeksi pelasi kiekkoa. 

Jos rike on hyökkäävän joukkueen syytä ja peli katkaistaan hyökkäysalueella, seuraava aloitus siirretään 
lähimpään puolueettoman alueen aloituspisteeseen. 

 
80.3. MAALI HYLÄTÄÄN 

Kun hyökkäävä pelaaja aiheuttaa kiekon menemisen vastustajan maaliin osuen kiekkoon mailalla maalin 
yläriman yläpuolella, joko suoraan tai kimmoten jostain pelaajasta tai tuomarista, maalia ei hyväksytä. 
Kiekon osumakohta mailaan on määräävä tekijä. 

Jos kiekon osumakohta mailaan on yläriman korkeudella tai sen alapuolella ja kiekko menee maaliin, tällöin 
maali hyväksytään. 

Jos maali syntyy sen tuloksena, että puolustavan joukkueen pelaaja lyö kiekon maalin yläriman yläpuolella 
olevalla mailalla omaan maaliin, maali hyväksytään. 

 
 
SÄÄNTÖ 81 PITKÄ 

81.1. PITKÄ 

Tätä sääntöä varten punainen keskiviiva jakaa jääalueen kahdeksi puoliskoksi. Jos sen joukkueen pelaaja, 
joka on jäällä tasalukuinen tai pelaajamäärältään suurempi kuin vastustaja (ylivoima), laukaisee kiekon, lyö 
kiekon kädellä tai aiheuttaa kiekon kimpoamisen omalta kenttäpuoliskoltaan vastustajan maaliviivan yli, 
peli katkaistaan. 

Tätä sääntöä varten kiekon kimpoaminen pätee vain, kun kiekon on alun perin laukaissut rikkonut joukkue.  

Tätä sääntöä varten kiekkoa hallussa pitäneen joukkueen viimeinen kosketuspaikka kiekkoon määrittää 
syntyykö pitkä vai ei. Näin ollen kiekkoa hallussa pitäneen joukkueen täytyy saavuttaa keskiviiva (”gain the 
line”), jotta pitkää ei synny. Keskiviivan saavuttamisella tarkoitetaan, että kiekon vielä ollessa pelaajan 
mailassa kiekko yltää punaiselle keskiviivalle (ei pelaajan luistimet), jotta mahdollinen pitkä poistuisi. Tämän 
säännön tulkintaa varten on kaksi arvioitavaa kohtaa pitkän yhteydessä. 

Linjatuomarin täytyy ensimmäiseksi määrittää, että kiekko tulee ylittämään maaliviivan. Heti kun 
linjatuomari määrittää, että kiekko ylittäisi maaliviivan, pitkä saatetaan päätökseen määrittämällä kumpi 
pelaaja (hyökkäävä tai puolustava) saavuttaisi kiekon ensin. 

Linjatuomarin täytyy tehdä tämä jälkimmäinen päätös viimeistään, kun ensimmäinen pelaajista saavuttaa 
päätyalueen aloituspisteiden tasan pelaajan luistinten ollessa määräävä tekijä. Jos kiekko on laukaistu tai 
ammuttu siten, että kiekko kiertää laitoja pitkin ja/tai liukuu takaisin keskialuetta kohti, sama toimintaohje 
on voimassa samoin etäisyyksin, eli linjatuomarin pitää arvioida, kumman joukkueen pelaaja koskisi kiekkoa 
ensin. Selvennykseksi, määräävänä tekijänä on, kumpi pelaaja saavuttaisi kiekon ensin, ei kumpi pelaaja 
saavuttaisi päätyalueen aloituspisteet ensin. 

Jos luistelukilpailu kiekolle on niin tasaväkinen, että on liian vaikea määrittää, kumpi pelaajista, silloin kun 
ensimmäinen pelaajista saavuttaa päätyalueen aloituspisteiden tasan, ehtisi kiekolle ensin, niin pitkä 
tuomitaan. Kiekon osuminen tai kimpoaminen tuomaristosta ei automaattisesti kumoa mahdollista pitkää. 
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Jos kiekosta ei kisata, niin pitkää ei vihelletä ennen kuin puolustavan joukkueen kenttäpelaaja ylittää oman 
puolustusalueensa siniviivan ja kiekko ylittää maaliviivan (ei kuitenkaan maalitolppien välistä). 
 

81.2. PITKÄ – ALOITUSPAIKKA 

Pitkän jälkeen hyökkäävällä joukkueella on oikeus valita, kummasta päätyalueen aloituspisteestä aloitus 
suoritetaan. 

Jos päätuomarin mielestä puolustava joukkue pitkän tilanteessa tarkoituksellisesti pidättäytyy yrittämästä 
kunnolla tavoitella kiekkoa, kun heillä on siihen mahdollisuus, päätuomarin tulee katkaista peli ja määrätä 
seuraava aloitus rikkoneen joukkueen lähimmästä päätyalueen aloituspisteestä. Jos linjatuomari on 
erehtynyt katkaistessaan tilanteen pitkänä (riippumatta siitä, pelaako toinen joukkue vajaalukuisena), 
seuraava aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteestä. 

 
81.3. MAALIVAHTI 

Jos linjatuomarin mielestä, maalivahti näyttelee kiekon pelaamista, yrittää pelata kiekkoa tai luistelee 
kiekon suuntaan pitkän aikana, mahdollista pitkää ei tuomita ja peli jatkuu. 

Jos kuitenkin maalivahti on laillisesti maalialueen ulkopuolella yrittäessään mennä pelaajapenkille 
vaihtaakseen korvaavaan kenttäpelaajaan eikä hän millään tavoin yritä pelata kiekko, pitkää ei kumota 
tämän osan mukaisesti. 

Jos maalivahti on maalialueen ulkopuolella ennen kuin pitkä laukaistaan ja maalivahti vain yksinkertaisesti 
vetäytyy alueelleen yrittämättä pelata kiekkoa tai teeskennellä kiekon pelaamista, pidetään mahdollinen 
pitkä voimassa. 

 
81.4. PELAAJIEN VAIHTAMINEN PITKÄN YHTEYDESSÄ 

Joukkue, joka on syyllistynyt pitkään tämän säännön mukaisesti, ei saa tehdä pelaajavaihtoja ennen 
seuraavaa aloitusta. 

Kuitenkin joukkueen sallitaan suorittaa pelaajavaihto vaihtaakseen kenttäpelaajaan vaihdettu maalivahti 
takaisin, vaihtaakseen loukkaantunut pelaaja, vaihtaakseen pelaaja, jonka luistin on rikki tai kun tuomitaan 
rangaistus, joka vaikuttaa jommankumman joukkueen jäällä olevaan pelaajamäärään. Jäällä olevat pelaajat 
määräytyvät sillä hetkellä, kun kiekko irtoaa rikkoneen pelaajan mailasta. 

 
81.5. EI PITKÄ 

Kun laukaistu kiekko kimpoaa omalla kenttäpuoliskollaan olevan vastusajan vartalosta tai mailasta kiekon 
laukaisseen pelaajan maaliviivan ylitse, tilannetta ei pidetä pitkänä. 

Kun joukkueen pelaaja laukaisee kiekon omalta kenttäpuoliskoltaan ja kiekko kimpoaa useaan kertaan 
ennen punaista keskiviivaa, pitkä kumoutuu, jos vähintään yksi näistä kimmokkeista oli vastustajan 
pelaajasta. Jos kiekko menee vastakkaisen kenttäpuoliskon maaliviivan ylitse suoraan aloituksesta 
jommankumman aloittajan toimesta, tilannetta ei pidetä tämän säännön rikkomisena. 

Jos linjatuomarin mielestä joku puolustavan joukkueen pelaaja (muu kuin maalivahti) pystyisi pelaamaan 
kiekkoa ennen kuin se ylittäisi maaliviivan, mutta ei tee niin, peli saa jatkua eikä pitkää tuomita. 

Tähän sisältyy tilanne, jossa vastustava joukkue on suorittamassa pelaajavaihtoja kesken pelitilanteen ja 
joku pelaajista pystyisi pelaamaan kiekkoa, mutta valitsee, ettei näin tee, jotta välttäisi syyllistymästä liian 
monta pelaajaa jäällä -rikkeeseen. Pitkää ei tuomita. 

Jos kiekko osuu johonkin kohtaan vastustajaa mukaan lukien hänen luistimensa tai mailansa tai jos kiekko 
osuu vastustajan maalivahtiin mukaan lukien hänen luistimensa tai mailansa ennen tai sen jälkeen, kun 
kiekko on ylittänyt maaliviivan, tilannetta ei pidetä pitkänä. 

Jos maalivahti jotenkin yrittää irrottaa kiekkoa maalin takaa maaliverkosta, pitkää ei tuomita.  
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81.6. PITKÄ – PELAAJAMÄÄRÄ JÄÄLLÄ 

Jos kiekon laukaisee pelaaja, jonka joukkueella on jäällä alhaisempi pelaajamäärä kuin vastustajalla, pitkän 
rikettä ei tuomita. 

Kun joukkue vajaalukuinen rangaistuksen takia ja rangaistus on päättymässä, päätös siitä, onko tilanne 
pitkä, määritetään sillä hetkellä, kun rangaistus päättyy. Jos kiekko irtoaa pelaajan lavasta ennen kuin 
rangaistus päättyy, tilanne ei ole pitkä. Rangaistun pelaajan jääminen rangaistusaitioon rangaistuksen 
päättymisen jälkeen ei muuta tuomiota. 

 
SÄÄNTÖ 82 KENTÄLLISTEN VAIHTAMINEN 

82.1. KENTÄLLISTEN VAIHTAMINEN 

Pelikatkon syntyessä vierasjoukkueen on viipymättä asetettava peliä jatkava kentällinen jäälle eikä siihen 
voi enää tehdä muutoksia ennen pelin jatkumista. 

Kotijoukkue voi tämän jälkeen suorittaa haluamansa vaihdot, jotka eivät aiheuta pelin viivytystä, paitsi 
pitkän jälkeisellä pelikatkolla. Kentällisen asettaminen jäälle tarkoittaa, että molemmat joukkueet asettavat 
sallitussa vaihdon aikaikkunassa kokonaisuudessaan oikean pelaajamäärän (eikä enempää) jäälle, eli sen 
pelaajamäärän, johon heillä on tilanteessa oikeus. 

Jos jompikumpi joukkue viivästyttää aiheettomasti pelaajien vaihtamista, päätuomari määrää rikkoneen 
joukkueen tai joukkueet sijoittumaan välittömästi aloitusta varten eikä salli muita pelaajavaihtoja. 

Kun vaihto suoritetaan yllä olevan säännön mukaisesti, ei lisävaihtoja sallita ennen kuin peli jatkuu. Heti kun 
kentällisen vaihdon toimintapa on valmis, lisävaihtoja ei sallita ennen kuin aloitus on suoritettu 
hyväksyttävästi ja peli jatkuu paitsi, kun rangaistus tai rangaistuksia tuomitaan siten, että vaikuttavat toisen 
tai molempien joukkueiden jäällä olevaan pelaajamäärään. Tämä voi sisältää myös vaihdon yhteydessä tai 
ennen aloitusta tai aloitusrikkeen takia tuomittuja rangaistuksia – viitataan Sääntöön 82.2 (Kentällisten 
vaihto – toimintaohje). 

Joukkueella, joka on syyllistynyt sääntöjen → Sääntö 63.8 (Pelin viivyttäminen / ei vaihto-oikeutta) tai  
→ Sääntö 81 (Pitkä) rikkeisiin, ei ole oikeutta suorittaa pelaajavaihtoja ennen seuraavaa aloitusta. 

Kuitenkin joukkueen sallitaan suorittaa pelaajavaihto vaihtaakseen kenttäpelaajaan vaihdettu maalivahti 
takaisin, vaihtaakseen loukkaantunut pelaaja, vaihtaakseen pelaaja, jonka luistin on rikki tai kun tuomitaan 
rangaistus, joka vaikuttaa jommankumman joukkueen jäällä olevaan pelaajamäärään. Tässä yhteydessä 
jäällä olevat pelaajat määräytyvät sillä hetkellä, kun kiekko irtoaa rikkoneen pelaajan mailasta. 

Maalivahdin vaihto pelin aikana täytyy suorittaa samassa aikaikkunassa kuin normaali kentällisen 
vaihtaminen. Mitään lisäaikaa ei anneta peliin tulevan maalivahdin vaihtamiseen, paitsi tilanteessa, jossa 
maalivahti loukkaantuu (tämä ei ole taktinen vaihto). 

 
82.2. KENTÄLLISEN VAIHTO - TOIMINTATAPA 

Pelin katkaisemisen jälkeen päätuomari noudattaa seuraavaa toimintatapaa kentällisten vaihtoa varten heti 
kun hän määrittää, että toimintatapa on aloitettava: 

(I) Päätuomari antaa vierasjoukkueelle viisi (5) sekuntia aikaa suorittaa vaihtonsa. 

(II) Päätuomari nostaa kätensä ylös sen merkiksi, ettei vierasjoukkue enää saa vaihtaa, ja että 
kotijoukkue aloittaa vaihtonsa. 

(III) Päätuomari antaa kotijoukkueelle kahdeksan (8) sekuntia aikaa suorittaa vaihtonsa. 

(IV) Päätuomari laskee kätensä sen merkiksi, ettei kotijoukkue enää saa vaihtaa pelaajia. 

(V) Kummankaan joukkueen taholta ei sallita mitään yritystä vaihtaa pelaajia päätuomarin merkin 
jälkeen, ei yritystä asettaa liikaa pelaajia jäälle kentällisen vaihdon yhteydessä tai yritystä tehdä 
ylimääräisiä pelaajavaihtoja, ja päätuomarin pitää lähettää vaihtoa yrittävät pelaajat takaisin 
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pelaajapenkille. Päätuomari varoittaa sitten rikkonutta joukkuetta (valmentajan välityksellä), että 
seuraavista vaihto-ohjeen rikkomisista kyseisen ottelun aikana (mukaan lukien jatkoaika) tuomitaan 
joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. Tämä rangaistus kuulutetaan ”joukkuerangaistus pelin 
viivyttämisestä – väärä kentällisen vaihtaminen”. 

(VI) Aloittava linjatuomari puhaltaa pilliinsä sen merkiksi (heti kun päätuomari on laskenut kätensä), että 
kaikkien pelaajien täytyy asettua valmiiksi ja aloitustasan oikealle puolelle aloitusta varten viiden (5) 
sekunnin aikana. Tämän jälkeen aloitus suoritetaan → Sääntö 76 (Aloitukset). 

(VII) Pelaajia, jotka ovat hitaita (linjatuomarin suorittaman viiden sekunnin varoitusvihellyksen jälkeen) 
asettumaan aloitukseen tai jotka ovat aloitustasan väärällä puolella, varoitetaan päätuomarin 
toimesta kerran ottelun aikana. 

(VIII) Tämä varoitus annetaan myös rikkoneen joukkueen valmentajalle. Seuraavasta tämän säännön 
rikkomisesta rikkoneelle joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

(IX) Varsinaisen peliajan kahden (2) viimeisen minuutin ja milloin tahansa jatkoerän aikana yllä olevia 
kohtia (vi) ja (vii) ei sovelleta. Sen jälkeen, kun kohdat (i) – (v) yllä on suoritettu, linjatuomari antaa 
joukkueille riittävästi aikaa asettautua seuraavaa aloitusta varten. 

 
82.3. KENTÄLLISEN VAIHTO - JOUKKUERANGAISTUS 

Kotijoukkueella on oikeus viimeiseen vaihtoon. Tämä tarkoittaa, että vierasjoukkueen valmentajan on ensin 
asetettava pelaajat jäälle, ja tämän jälkeen kotijoukkueen on tehtävä myös näin. Jos jompikumpi joukkue ei 
tee vaihtojaan viipymättä, päätuomari ei salli vaihtoja. 

Jos jompikumpi joukkue ei noudata vaihto-ohjetta, tai on myöhässä niiden noudattamisessa, tai 
tarkoituksellisesti noudattaa tätä sääntöä virheellisesti, päätuomari antaa joukkueelle ensimmäisellä 
kerralla varoituksen ja sitten joukkuerangaistuksen pelin viivyttämisestä. Pelaajien täytyy edetä suoraan 
aloituspaikan luo osallistuakseen seuraavaan aloitukseen. 

Kaikki kummankin joukkueen yritykset viivyttää peliä hidastelemalla tai muutoin tarpeettomilla toimilla 
johtavat joukkuerangaistuksen tuomisemiseen pelin viivyttämisestä. Tämä rangaistus kuulutetaan 
”joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä – hidas siirtyminen aloitukseen (tai hidas siirtyminen 
pelaajapenkille)”. 

Jos pelaaja haluaa pelin käydessä poistua jäältä, ja että hänen tilalleen tulee korvaava pelaaja, pelaajan 
täytyy poistua pelaajapenkille eikä mistään muusta kaukalon poistumispaikasta. Muualta poistuminen ei 
ole sääntöjenmukainen pelaajavaihto ja täten kun rike tapahtuu, joukkuerangaistus tuomitaan. 
 
SÄÄNTÖ 83 PAITSIO 

83.1. PAITSIO 

Hyökkäävän joukkueen pelaajat ei saa edetä hyökkäysalueelle ennen kiekkoa. 

Pelaajan luistimet, ei hänen mailansa, ovat määräävä tekijä kaikissa tapauksissa tehtäessä päätös paitsiosta. 

Pelaaja on paitsiossa, kun hänen molemmat luistimet ovat kokonaan yli kyseisen siniviivan etureunan. 

Pelaaja ei ole paitsiossa, kun jompikumpi hänen luistimistaan on kontaktissa siniviivaan tai viivan ”omalla 
puolella” sillä hetkellä, kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan etureunan. Viivan ”omalla puolella” oleminen 
määritellään siniviivan tasona, joka ulottuu siniviivan etureunasta ylöspäin. 

Jos pelaajan luistin on vielä siniviivan tasalla sillä hetkellä, kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan etureunan, 
hänen ei katsota olevan paitsiossa tämän säännön osalta. 

Kiekkoa kuljettavan pelaaja, joka ylittää siniviivan ennen kiekkoa ei katsota olevan paitsiossa edellyttäen, 
että hänellä on kiekko hallussa ja hallinnassaan ennen kuin hänen luistimensa ylittävät siniviivan etureunan. 
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On huomattava, vaikka pelaajan luistimet ovat pelaajan osalta määräävä tekijä päätettäessä, onko hän 
paitsiossa, kuitenkaan kysymystä paitsioasemasta ei koskaan synny, ennen kuin kiekko on kokonaan 
ylittänyt siniviivan etureunan, millä hetkellä päätös täytyy tehdä. 

Jos pelaaja sääntöjen mukaisesti kuljettaa, syöttää tai pelaa kiekon takaisin omalle puolustusalueelleen, kun 
vastajoukkueen pelaaja on tällä puolustusalueella, tilanne ei ole paitsio ja pelin annetaan jatkua. 

 

 
83.2. PAITSIO – KIMMOKKEET / PALAUTUKSET 

Tässä sääntöosiossa oletetaan, että hyökkäävä pelaaja on edennyt hyökkäysalueelle ennen kiekkoa. 

Kun puolustavan joukkueen pelaaja laukaisee kiekon pois puolustusalueeltaan ja kiekko selkeästi kimpoaa 
puolueettomalla alueella olevasta puolustavan joukkueen pelaajasta takaisin puolustusalueelle, kaikki 
hyökkäävät pelaajat voivat pelata kiekkoa. 

Kuitenkin kaikki hyökkäävän pelaajan toimet, jotka aiheuttavat kiekon kimpoamisen / palautuksen 
puolueettomalla alueella olevasta puolustavasta pelaajasta takaisin puolustusalueelle (toisin sanoen 
mailahäirintä, vartalotaklaus, fyysinen kontakti), johtavat siihen, että linjatuomarin pitää nostaa kätensä 
ylös siirretyn paitsiotilanteen merkiksi. 

Tilanne, jossa kiekko kimpoaa takaisin puolustusalueelle puolueettomalla alueella olevasta tuomarista, on 
paitsio (tai siirretty paitsiotilanne, asianmukaisesti). 

Tilanne, jossa kiekko kimpoaa takaisin hyökkäysalueelle puolueettomalla alueella olevasta hyökkäävästä 
pelaajasta, riippumatta siitä, kuka alun perin laukaisee kiekon tai mistä kiekko laukaistaan, on paitsio tai 
tarvittaessa siirretty paitsiotilanne. 

Tilanne, jossa hyökkäävän joukkueen pelaajan laukaisema kiekko kimpoaa kenestä tahansa pelaajasta 
hyökkäysalueelle, on paitsio tai tarvittaessa siirretty paitsiotilanne. 

 
83.3. SIIRRETTY PAITSIOTILANNE 

Tilanne, jossa hyökkäävän joukkueen pelaaja (tai pelaajat) menee (menevät) ennen kiekkoa 
hyökkäyssiniviivan yli, mutta puolustavalla joukkueella on mahdollisuus tuoda kiekko pois 
puolustusalueeltaan ilman viivettä tai kontaktia hyökkäävään pelaajaan, tai hyökkäävät pelaajat ovat 
puhdistamassa hyökkäysaluetta. 

Jos paitsiotilanne on siirrettynä, linjatuomari laske kätensä alas kumotakseen paitsiorikkeen ja antaa pelin 
jatkua, jos: 

(I) Kaikki hyökkäävän joukkueen pelaajat poistuvat alueelta samaan aikaan (luistinkontakti siniviivaan, 
3-ulotteinen tulkinta ei ole käytössä tässä tilanteessa), jolloin hyökkäävien pelaajien sallitaan palata 
uudelleen hyökkäysalueelle, tai 

(II) Puolustava joukkue syöttää tai kuljettaa kiekon puolueettomalle alueelle. 

Jos siirretyn paitsiotilanteen aikana, joku hyökkäävän joukkueen pelaaja koskettaa kiekkoon, yrittää saada 
irtokiekon haltuunsa, paineistaa puolustavaa kiekollista pelaajaa alueellaan syvemmälle, tai on ottamassa 
fyysisen kontaktin puolustavaan kiekolliseen pelaajaan, linjatuomarin pitää katkaista peli paitsiona. 

Jos siirretyn paitsiotilanteen aikana hyökkäävä pelaaja päättää edetä pelaajapenkilleen (joka ulottuu 
hyökkäysalueen puolelle) vaihtaakseen kanssapelaajaan, kentältä poistuvan pelaajan katsotaan 
puhdistaneen alueen, kun hänen molemmat luistimet ovat pois jäältä ja linjatuomari tulkitsee hänen 
poistuneen pelialueelta. 

Jos korvaava pelaaja tulee jäälle hyökkäysalueelle, kun siirretty paitsiotilanne on yhä voimassa, hänen 
täytyy myös poistua hyökkäysalueelta. Heti kun kaikki hyökkäävät pelaajat ovat puhdistaneet 
hyökkäysalueen, ja linjatuomari on laskenut siirretyn paitsiotilanteen merkkinä olleen kätensä alas, kaikki 
hyökkäävät pelaajat voivat sääntöjen mukaisesti edetä hyökkäysalueelle ja tavoitella kiekkoa. 
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83.4. HYLÄTTY MAALI – PAITSIO 

Jos kiekko laukaistaan hyökkäysalueelle aiheuttaen siirretyn paitsiotilanteen, pelin sallitaan jatkua 
normaalin alueen puhdistus -säännön mukaisesti. 

Jos kiekko tämän laukauksen tuloksena menee puolustavan joukkueen maaliin joko suoraan tai 
maalivahdin, pelaajan, laitojen, suojalasin tai varusteen tai jäällä olevan tuomarin kautta, maalia ei 
hyväksytä, koska alkuperäinen laukaus oli paitsio. 

Sillä, että hyökkäävä joukkue on saattanut puhdistaa alueen ennen kiekon menemistä maaliin, ei ole tämän 
tilanteen yhteydessä merkitystä. 

Seuraava aloitus suoritetaan laukaisupaikan alueelta lähinnä laukaisupaikkaa olevasta aloituspisteestä, joka 
tarjoaa rikkoneelle joukkueelle vähiten alueellista etua. 

Ainoa tapa, jolla hyökkäävä joukkue voi tehdä maalin siirretyn paitsiotilanteen aikana, on että puolustava 
joukkue laukaisee tai pelaa kiekon omaan maaliinsa ilman hyökkäävän joukkueen toimintaa tai kontaktia. 

Muutoin kuin siirretyissä paitsiotilanteissa, joissa kiekko menee maalin, tai onnistuneeseen valmentajan 
haastoon liittyen, maalia ei voi hylätä jälkikäteen paitsiorikkeeseen vedoten, ellei kyse ole pilliin 
puhaltamiseen liittyvästä inhimillisestä tekijästä. 

 
83.6. ALOITUSPAIKKA – PAITSIO 

Tämän säännön rikkomisesta peli katkaistaan ja seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta 
lähinnä rikkoneen joukkueen hyökkäysalueen siniviivaa olevasta aloituspisteestä, kun rike tapahtuu sen 
seurauksena, että hyökkäävä pelaaja kuljettaa kiekon siniviivan ylitse, tai laukaisu- tai syöttökohtaa lähinnä 
olevasta aloituspisteestä (vaikka kiekko kimpoaisi hyökkäävästä tai puolustavasta pelaajasta tai tuomarista). 

Jokaisessa siirretyssä paitsiotilanteessa mukaan lukien tahallinen paitsio, linjatuomari nostaa pillittömän 
kätensä ylös. Hän antaa pelin jatkua, ja jos pelikatko syntyy, on olemassa neljä vaihtoehtoa seuraavaksi 
aloituspaikaksi: 

(I) Jos kiekko kuljetetaan siniviivan ylitse – aloituspaikka on siniviivan ulkopuolelta. 

(II) Jos kiekko laukaistaan hyökkäysalueelle (tai harhasyöttö) – aloituspaikka on lähin aloituspiste siltä 
alueelta, mistä kiekko syötettiin tai laukaistiin, ja mikä antaa hyökkäävälle joukkueelle vähiten 
alueellista etua (vaikka kiekko olisi kimmonnut hyökkäävästä tai puolustavasta pelaajasta tai 
tuomarista). 

(III) Jos hyökkäävä pelaaja paineistaa tai on taklaamassa puolustavaa pelaajaa – aloituspaikka on lähin 
aloituspiste siltä alueelta, mistä kiekko syötettiin tai laukaistiin, ja mikä antaa hyökkäävälle 
joukkueelle vähiten alueellista etua (vaikka kiekko olisi kimmonnut hyökkäävästä tai puolustavasta 
pelaajasta tai tuomarista). 

(IV) Jos katsotaan, että kyseessä on tahallinen paitsio – aloituspaikka on rikkoneen joukkueen 
päätyalueen aloituspiste. 

Kun linjatuomarilla on käsi ylhäällä siirretyn paitsiotilanteen merkiksi ja puolustava pelaaja laukaisee kiekon 
pelialueelta ulos suojalasin yli, seuraava aloitus suoritetaan toisesta puolustusalueen aloituspisteestä ja 
puolustavan joukkueen pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus. 

→ Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen) 

Kun linjatuomarilla on käsi ylhäällä siirretyn paitsiotilanteen merkiksi ja alkuperäinen laukaus kimpoaa 
puolustavasta pelaajasta ulos pelialueelta, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä aloituspisteestä siltä 
alueelta, mistä kiekko laukaistiin. 

Kun puolustavaa joukkuetta ollaan rankaisemassa puolustusalueella ja linjatuomarilla on käsi ylhäällä 
samassa yhteydessä hyökkäävän joukkueen siirretyn paitsiotilanteen merkiksi, seuraava aloitus suoritetaan 
toisesta puolustusalueen aloituspisteestä. 
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83.7. TAHALLINEN PAITSIO 

Tahallinen paitsio on sellainen, joka tehdään syystä riippumatta pelikatkon varmistamiseksi, olipa 
jompikumpi joukkue vajaalukuinen tai ei.  

Jos linjatuomarin mielestä tahallinen paitsio on tehty, seuraava aloitus suoritetaan rikkoneen joukkueen 
puolustusalueen aloituspisteestä. 

Jos siirretyn paitsiotilanteen aikana rikkoneen joukkueen pelaaja tarkoituksellisesti koskee kiekkoon 
aiheuttaakseen pelikatkon, linjatuomari näyttää tahallisen paitsio merkin. 

Jos linjatuomarin mielestä hyökkäysalueella olevat hyökkäävä(t) pelaaja(t) on (ovat) yrittämässä poistua 
hyökkäysalueelta ja ovat siniviivan läheisyydessä silloin, kun kiekko laukaistaan alueelle, tilanteen ei katsota 
olevan tahallinen paitsio. 

 
 
SÄÄNTÖ 84 JATKOAIKA 

84.1. JATKOAIKA  

Jos ottelu on kolmen (3) varsinaisen 20 minuutin erän jälkeen peli on tasan, joukkueet pelaavat sitten 
enintään viiden (5) minuutin maalista poikki -jatkoajan, jonka voittaa ensin maalin tehnyt joukkue. 

Jatkoerässä kummankin joukkueen pelaajamäärä jäällä on kolme (3) kenttäpelaajaa ja yksi (1) maalivahti. 

Jatkoerä alkaa maksimissaan kolmen (3) minuutin tauon jälkeen. Heti kun tauko päättyy, pelikelloon 
asetetaan 5:00 minuuttia ja jatkoerä aloitetaan välittömästi. Joukkueet eivät vaihda kenttäpäätyjä. Pelaajat 
pysyvät omilla pelaajapenkeillään tämän tauon ajan. Maalivahtien täytyy mennä omalla pelaajapenkilleen 
tämän tauon ajaksi, kuitenkin, rangaistuksia kärsivät pelaajat jäävät rangaistusaitioon. 

Jos rangaistu pelaaja poistuu rangaistusaitiosta, tuomariston täytyy välittömästi palauttaa pelaaja takaisin 
rangaistusaitioon, mutta mitään lisärangaistusta ei tuomita, ellei pelaaja tee jotain toista sääntörikettä. 
Joukkueet eivät saa poistua pukuhuoneisiin tänä aikana.  

 
84.2. JATKOAIKA - YLIMÄÄRÄINEN KENTTÄPELAAJA 

Jatkoerässä joukkueella on oikeus poistaa maalivahtinsa jäältä ja vaihtaa hänen tilalleen ylimääräinen 
kenttäpelaaja. 

 
84.3. JATKOAIKA - RANGAISTUKSET 

Jos varsinaisen peliajan päättyessä joukkueiden pelaajavahvuus jäällä on 5 vastaan 3, joukkueen aloittavat 
jatkoerän pelaajavahvuudella 5 vastaan 3. Heti kun pelaajavahvuus kasvaa 5 vastaan 4 tai 5 vastaan 5, 
muutetaan pelaajavahvuudeksi seuraavalla pelikatkolla 4 vastaan 3 tai 3 vastaan 3 sen mukaan, mikä on 
tarkoituksenmukaista. 

Jos varsinaisen peliajan päättyessä joukkueiden pelaajavahvuus jäällä on 4 vastaan 4, joukkueen aloittavat 
jatkoajan 3 vastaan 3. Heti kun pelaajavahvuus kasvaa 4 vastaan 4, muutetaan pelaajavahvuudeksi 
seuraavalla pelikatkolla 3 vastaan 3, mikä on tarkoituksenmukaista.  

Jos varsinaisen peliajan päättyessä joukkueiden pelaajavahvuus on 3 vastaan 3, joukkueet aloittavat 
jatkoajan 3 vastaan 3. Heti kun pelaajavahvuus kasvaa 4 vastaan 4, 5 vastaan 4 tai 5 vastaan 5, muutetaan 
pelaajavahvuudeksi seuraavalla pelikatkolla 3 vastaan 3 tai 4 vastaan 3, sen mukaan, mikä on 
tarkoituksenmukaista. Jos molemmat joukkueet kärsivät samalla pelikatkolla tuomittuja pieniä 
rangaistuksia jatkoerän alkaessa (eikä muita rangaistuksia ole käynnissä), joukkueet aloittavat jatkoajan 3 
vastaan 3, ja nämä (molemmat) rangaistukset poistetaan rangaistuskellosta.  
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Missään vaiheessa joukkueella ei saa olla vähempää kuin kolme (3) kenttäpelaajaa jäällä. Tämä edellyttää 
neljännen (4.) ja/tai viidennen (5.) kenttäpelaajan lisäämisen jäälle, kun rangaistuksia tuomitaan. Jos 
joukkuetta rangaistaan jatkoajalla, joukkueet pelaavat 4 vastaan 3. 

Jos kummallekin joukkueelle tuomitaan pieni rangaistus samalla pelikatkolla (eikä muita rangaistuksia ole 
rangaistuskellossa), joukkueet jatkavat peliä 3 vastaan 3. Jatkoajalla, jos joukkuetta rangaistaan siten, että 
vastustajalla on kahden (2) kenttäpelaaja etu, tällöin rikkonut joukkue jatkaa 3 kenttäpelaajalla ja ei-
rikkoneella joukkueella on viisi (5) kenttäpelaajaa. 

Seuraavalle pelikatkolla sen jälkeen, kun kahden (2) kenttäpelaaja etu ei enää ole voimassa, pelaajavahvuus 
jäällä muutetaan 4 vastaan 3 tai 3 vastaan 3, sen mukaan kumpi on tarkoituksenmukaista. 

→ Lisätietoja: Liite IV – Taulukoiden yleiskatsaus – Taulukko 18. 

 
84.4. VOITTOMAALIKISAN SUORITUKSEN TOIMINTATAPA  

Jos jatkoerässä tai -ajalla ei synny maalia, sitten suoritetaan IIHF:n voittomaalikisa. Seuraavaa 
toimintaohjetta noudatetaan: 

(I) Laukaukset suoritetaan kumpaankin päätyyn.  

(II) Voittomaalikisa alkaa siten, että viisi (5) pelaajaa kummastakin joukkueesta suorittaa vuorotellen 
omat laukauksensa. Pelaajia ei tarvitse nimetä ennakolta. Voittomaalikisaan osallistumiskelpoisia 
ovat ottelupöytäkirjaan listatut kummankin joukkueen neljä (4) maalivahtia ja kaikki kenttäpelaajat, 
paitsi alla olevassa kohdassa kolme määritellyt pelaajat. 

(III) Pelaaja, jonka rangaistus ei vielä jatkoerän päättyessä ollut päättynyt, ei ole oikeutettu olemaan yksi 
pelaajista, jotka on valittu suorittamaan laukausta, ja hänen täytyy pysyä rangaistusaitiossa tai 
pukuhuoneessa. Myös niiden pelaajien, joille tuomitaan rangaistuksia voittomaalikisan aikana, täytyy 
pysyä rangaistusaitiossa tai pukuhuoneessa, kunnes voittomaalikisa on päättynyt. 

(IV) Vierasjoukkue aloittaa voittomaalikilpailun 

(V) Maalivahdit puolustavat samoja maaleja kuin jatkoerässä ja voivat pysyvä omalla maalialueellaan, 
kun oma joukkue suorittaa laukauksen.  

(VI) Kummankin joukkueen maalivahti voidaan vaihtaa jokaisen voittomaalilaukauksen jälkeen. 

(VII) Laukaukset suoritetaan rangaistuslaukauksen tapaan → Sääntö 24 (Rangaistuslaukaus). 

(VIII) Kummankin joukkueen pelaajat suorittavat laukauksia vuorotellen, kunnes ratkaiseva maali tehdään. 
Loppuja laukauksia ei suoriteta. 

(IX) Jos tilanne on tasan kummankin joukkueen suoritettua kaikki (viisi) laukausta, voittomaalikisaa 
jatketaan äkkikuolemaperiaatteella käyttäen samoja tai uusia pelaajia. Mikäli ratkaisua ei ole 
syntynyt jatketaan pari kerrallaan siten että aloitusvuoro vaihtuu kuudenteen pariin. 

(X)  Ottelu ratkeaa heti, kun kahden laukaisuparina suorittavan pelaajan tuloksessa syntyy ero. Joukkue 
voi käyttää samaa pelaaja jokaisessa äkkikuolemavaiheen laukauksessa. 

(XI) Kirjuri pitää kirjaa kaikista suoritetuista laukauksista listaten pelaajan, maalivahdin ja tehdyt maalit. 

(XII) Vain ratkaiseva maali lasketaan mukaan ottelun lopputulokseen. Se merkitään maalin tehneen 
joukkueen hyväksi ja vastajoukkuetta vastaan. 

(XIII) Jos joukkue kieltäytyy osallistumasta voittomaalikilpailuun, joukkue julistetaan ottelun häviäjäksi ja 
vastajoukkueen hyväksi myönnetään kolme (3) pistettä. Jos pelaaja kieltäytyy suorittamasta 
laukausta, päätuomari määrää laukauksen tulokseksi ”ei maali”. 
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SÄÄNTÖ 85 KIEKKO PELIALUEEN ULKOPUOLELLA 

85.1. KIEKKO PELIALUEEN ULKOPUOLELLA 

Kun kiekko menee pelialueen ulkopuolelle joko kaukalon päädystä tai sivuilta, osuu johonkin muuhun 
pelialueen yläpuolella olevaan esineeseen kuin laitaan tai suojalasiin, aiheuttaa suojalasin, valaistuksen, 
ajanottolaitteen tai tukirakenteiden rikkoutumisen, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen 
aloituspisteestä, mistä kiekko laukaistiin tai kimposi ulos pelialueelta. 

Jos tuomaristo tuomitsee, että kiekon ulosmenon aiheuttaneen laukauksen tai kimmokkeen lähtöpaikka on 
puolueettomalla alueella tai puolustusalueella, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen 
aloituspisteestä, mistä kiekko laukaistiin tai kimposi ulos pelialueelta, sen mukaan kumpi antaa rikkoneelle 
joukkueelle vähiten alueellista etua. 

Jos kiekko jää pelialuetta ympyröivän laidan päälle, sen katsotaan olevan pelissä, ja pelaajat voivat pelata 
kiekkoa sääntöjen mukaan kädellä tai mailalla. 

Kun kiekko menee suoraan aloituksesta ulos pelialueelta, niin riippumatta siitä, kumpi pelaaja on saattanut 
viimeiseksi koskea kiekkoon, seuraava aloitus suoritetaan samasta aloituspisteestä eikä kummallekaan 
joukkueelle tuomita rangaistusta pelin viivyttämisestä. 

Jos pelaajan laukaisema kiekko osuu pelaajapenkillä laidan yli nojaavan pelaajan kentän puolella olevaan 
hanskaan tai vartaloon, tai kiekko menee pelaajapenkille avoinna olevasta ovesta, seuraava aloitus 
suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, mistä kiekko laukaistiin, kuitenkin jos kiekko osuu 
pelaajapenkillä laidan yli nojaavan vastustajan pelaajan kentän puolella olevaan hanskaan tai vartaloon, tai 
kiekko menee vastustajan pelaajapenkille avoinna olevasta ovesta, seuraava aloitus suoritetaan vastustajan 
pelaajapenkkiä lähinnä olevasta aloituspisteestä. 

Jos kiekko osuu kummankin pelaajapenkin päässä olevaan kaarevaan suojalasiin, peli katkaistaan, kun joku 
tuomaristosta tämän huomaa. Seuraava aloituspaikka määritetään samoin kuin, jos kiekko olisi mennyt 
pelialueen ulkopuolelle. 

Jos kiekko osuu kummassakin päässä ja nurkissa oleviin katsomon suojaverkkoihin, peli katkaistaan ja 
seuraava aloituspaikka määritetään samoin kuin, jos kiekko olisi mennyt pelialueen ulkopuolelle. Pelaajien 
ei pidä lopettaa pelaamista ennen kuin kuulevat pillin vihellyksen.  

 
85.2. KIEKKO PELAAMATTOMISSA 

Kun kiekko asettuu jommankumman maalin maaliverkon ulkopuolelle siten, että se on pelaamattomissa tai 
se ”jäätyy” vastapuolen pelaajien väliin tahallisesti tai muutoin, päätuomarin pitää katkaista peli. 

Kumpikin joukkue voi pelata kiekon pois maaliverkolta. Kuitenkin, jos kiekko jää maaliverkolle yli kolmeksi 
(3) sekunniksi, peli katkaistaan. 

Jos maalivahti käyttää mailaansa tai hanskaansa kiekon sulkemiseen maaliverkolle tai puolustava pelaaja 
estää hyökkäävää pelaajaa pelaamasta maaliverkolla olevaa kiekkoa, seuraava aloitus suoritetaan toisesta 
puolustusalueen aloituspisteestä. 

Jos kiekko menee maalin alle joko takaa tai sivusta, tai menee verkon läpi takakautta tai sivusta, ja jos 
tuomaristo havaitsee tämän, peli katkaistaan välittömästi ja seuraava aloitus suoritetaan katkaisupaikkaa 
lähinnä olevasta aloituspisteestä. 

 
85.3. KIEKKO NÄKYMÄTTÖMISSÄ 

Jos syntyy ruuhka, tai pelaaja vahingossa kaatuu kiekon päälle ja kiekko on poissa päätuomarin 
näkökentästä, hänen pitää välittömästi puhaltaa pilliinsä ja katkaista peli. Seuraava aloitus suoritetaan 
katkaisupaikkaa lähinnä olevasta saman alueen aloituspisteestä, elleivät säännöt toisin määrää. 
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85.4. KIEKKO KOSKETTAA TUOMARIA 

Peliä ei katkaista, jos kiekko koskettaa tuomaria missä tahansa kaukalossa riippumatta siitä, onko joukkue 
vajaalukuinen tai ei. Kun kiekko kimpoaa puolueettomalla alueella olevasta tuomarista takaisin 
puolustusalueelle, tilanteen katsotaan olevan paitsio. 

→ Sääntö 83 (Paitsio) 

Kiekon osuminen tai kimpoaminen tuomarista ei automaattisesti kumoa mahdollista pitkää. 

Kun kiekko kimpoaa tuomarista ja menee pelialueelta ulos, seuraava aloitus suoritetaan kosketuspaikkaa 
lähinnä olevasta saman alueen aloituspisteestä. Jos kiekko kimpoaa suoraan tuomarista maaliin, maalia ei 
hyväksytä. 
 
85.5. ALOITUSPAIKKA 

Jos pelaaja aiheuttaa kiekon ulosmenon pelistä, tai sen, ettei kiekkoa voida pelata millä alueella tahansa, 
seuraava aloitus suoritetaan sen alueen aloituspisteestä, mistä kiekko laukaistiin. Jos kiekko kimpoaa ulos 
pelistä, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, mistä kiekko kimposi. Jos 
tämän pelikatkon aiheuttaa hyökkäävä pelaaja hyökkäysalueellaan, aloitus suoritetaan lähimmästä 
hyökkäysalueen aloituspisteestä (jos pelaaja ei syyllistynyt rikkeeseen → Sääntö 63 (Pelin viivyttäminen)) 

Jos alue on puolueeton alue, aloituspisteeksi valitaan aloituspiste, joka antaa rikkoneelle joukkueelle 
vähiten alueellista etua. 

Jos kiekkoa ei voida pelata, koska se on maaliverkolla, tai jää pysähdyksiin vastapuolen pelaajien väliin, 
seuraava aloituspiste on joko lähin aloituspiste tai lähin aloituspiste sillä alueella, mistä kiekko laukaistiin, 
ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 

Jos hyökkäävä joukkue laukaisee kiekon hyökkäysalueelle ja syntyy siirretty paitsiotilanne, tai hyökkäävä 
joukkue syyllistyy pelin virtaukseen vaikuttavaan rikkeeseen, kuten pelaa kiekkoa korkealle mailalla tai lyö 
kiekkoa kädellä (aiheuttaen pelikatkon), seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta lähinnä 
rikkoneen joukkueen hyökkäysaluetta.  

 
85.6. PIENI RANGAISTUS 

Pieni rangaistus pelin viivyttämisestä tuomitaan maalivahdille, joka tarkoituksellisesti pudottaa kiekon 
maaliverkolle aiheuttaen pelikatkon. 

→ Sääntö 67.3 (Kiekon pelaaminen kädellä) 

 
85.7. PELIAJAN VARMISTAMINEN 

Kaikki aika, mikä on menetetty sen takia, että kiekko on pelialueen ulkopuolella, pitää palauttaa niin 
pelikelloon kuin rangaistuskelloonkin. Videotuomaristoa/toimitsijoita voidaan konsultoida, jotta 
varmistetaan palautettava aika tarkasti. 
 
SÄÄNTÖ 86 OTTELUN JA ERIEN ALKAMINEN 

86.1. OTTELUN JA ERIEN ALKAMINEN 

Pelikello on ainoa virallinen ajanottolaite, jolla otetaan aikaa kaikista toiminnoista mukaan lukien ottelua 
edeltävä lämmittelyjakso, erätauot ja itse peliaika. 

Ottelu pitää aloittaa aikataulun mukaisesti kaukalon keskipistealoituksella ja se uusitaan viipymättä kunkin 
erätauon päätyttyä. 
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86.2. JOUKKUERANGAISTUS 

Joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä tuomitaan toiselle tai molemmille joukkueille, jos: 
Joukkue ei ole jäällä tai on tulossa jäälle, toisen tai kolmannen erän tai jokaisen jatkoerän aloittamiseksi, 
kun erätauon aika on kulunut kellossa loppuun. 

Toisen ja kolmannen erän ja jokaisen jatkoerän alussa kaikkien pelaajien, pois lukien aloittavat pelaajat, 
täytyy edetä suoraan omalle pelaajapenkilleen. Luistelu, lämmittely tai erinäiset jääaktiviteetit ei-
aloittavien pelaajien osalta eivät ole sallittuja. 

Kun vierasjoukkueen täytyy erän päättyessä poistua pukuhuoneeseen jään kautta, pelaajien pitää odottaa 
tuomariston antamaa lupaa ennen kuin siirtyvät pukuhuoneeseen. Jos joukkue ei odota tuomariston 
merkkiä, siitä voidaan tuomita rangaistus. 

 
86.3. KENTTÄPÄÄTYJEN VALINTA 

Jos järjestäjät eivät ole määrittäneet kenttäpäätyjä, kotijoukkue saa valita kumpaa maalia puolustaa ottelun 
alussa. Varsinaisella peliajalla joukkueet vaihtavat kenttäpäätyjä kunkin erän päätyttyä. 

 
86.4. VIIVÄSTYKSET 

Minkään seremonian, näyttelyn, esittelyn tai esityksen takia ei sallita mitään viivästyksiä, ellei SJL ole niitä 
hyväksynyt.  

 
86.5. ERIEN PÄÄTTYMISET 

Ensimmäisen ja toisen erän päättyessä joukkueiden on äänimerkin kuultuaan noudatettava näitä 
menettelyohjeita poistuessaan jäältä. Heti kun äänimerkki kuuluu merkiten erän päättymistä, pelikello 
asetetaan välittömästi uudelleen erätauon keston mukaiseen aikaan. 

Pelaajien ei sallita lämmittelytarkoituksessa tulla jäälle pelikatkolla tai ensimmäisen ja toisen erän 
päättyessä.  

 
86.6. OTTELUA EDELTÄVÄ LÄMMITTELYJAKSO 

Ottelua edeltävän lämmittelyjakson aikana tai ennen pelin käynnistymistä kunkin erän alussa, joukkueen 
täytyy rajoittaa toimintonsa kaukalon omalle kenttäpuoliskolle.  

→ Sääntö 46.10 (Tappelu ennen aloitusta) 

Peliajanottaja on vastuussa ottelua edeltävän lämmittelyjakson alkamisen ja päättymisen ilmoittamisesta ja 
kaikki pelaajien tekemät rikkeet tätä sääntöä kohtaan pitää raportoida asiaankuuluvalle elimelle. 20 
minuuttia ennen ottelun aikataulun mukaista alkamisaikaa kummankin joukkueen pitää poistua jäältä ja 
mennä pukuhuoneisiinsa siksi aikaa, kun jää kunnostetaan. Peliajanottaja ilmoittaa kummallekin 
joukkueelle, kun heidän on palattava samanaikaisesti jäälle ennen ottelun aikataulun mukaista 
alkamisaikaa. 

 
86.7. OTTELUN ALKAMINEN 

Jos joukkue ei ilmesty jäälle ajallaan ottelun alussa ilman oikeutettua syytä, tapaus raportoidaan 
asiaankuuluvalle elimelle. Tarvittaessa asiaankuuluva elin voi oman harkintansa mukaan tuomita 
täydentäviä kurinpitotoimenpiteitä. 

→ Sääntö 28 (Täydentävä kurinpito) 
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86.8. ERIEN ALKAMINEN 

Toisen ja kolmannen erän alussa ja playoffs-ottelun jatkoerien alussa (pelikellossa 0:00), joukkueiden täytyy 
olla jäällä tai pitää voida havaita heidän tulevan jäälle. 

Tämän säännön noudattamatta jättäminen aiheuttaa joukkuerangaistuksen pelin viivyttämisestä. Ennen 
toisen ja kolmannen erän (ja jatkoerän) alkamista joukkueiden täytyy edetä suoraan omille 
pelaajapenkeilleen. 

Vierasjoukkueen täytyy välittömästi asettaa aloittavat pelaajat aloitusympyrään, sitten on kotijoukkueen 
vuoro, päätuomarin tulee antaa kotijoukkueelle aikaa tehdä muutoksia aloittaviin pelaajiin, jos se näin 
ennen aloitusta haluaa. 

Ei-aloittavien pelaajien luistelu, lämmittely tai jääaktiviteetit aiheuttavat joukkuerangaistuksen pelin 
viivyttämisestä rikkoneelle joukkueelle. 

Mitään maalivahdin lämmittelyä kiekon kanssa ei sallita ennen erien alkamista. 

Jos tämä jatkuu vielä yhden varoituksen jälkeen, päätuomarin pitää tuomita rangaistus pelin viivyttämisestä 
rikkoneelle joukkueelle. Ilmoittaakseen joukkueille, että on aika palata jäälle kunkin erän aloittamista 
varten, peliajanottaja soittaa äänimerkin pukuhuonealueella. 

 
86.9. OTTELUN PÄÄTTYMINEN 

Ottelun päättyessä hävinnyt joukkue poistuu jäältä ensin ja voittanut joukkue odottaa jäällä, kunnes 
hävinnyt joukkue on poistunut jäältä. Heti kun viimeinen hävinneen joukkueen pelaaja on siirtynyt 
yhteiseen käytävään, päätuomari kehottaa voittanutta joukkuetta poistumaan jäältä. 

 
SÄÄNTÖ 87 AIKALISÄT 

87.1. AIKALISÄT 

Kummallekin joukkueelle sallitaan yksi 30 sekunnin aikalisä ottelun aikana, niin runkosarjassa kuin 
pudotuspeleissä. 

Kaikki jäällä olevat pelaajat, mukaan lukien maalivahdit, voivat mennä pelaajapenkilleen aikalisän aikana. 

Aikalisä täytyy pitää normaalilla pelikatkolla. Vain yksi aikalisä (television mainoskatko tai joukkueaikalisä) 
sallitaan samalla pelikatkolla. 

Tämän säännön mukaan television mainoskatkon katsotaan olevan virallinen aikalisä eikä sitä kirjata 
kummankaan joukkueen nimiin. 

Kuka tahansa valmentajan määräämä pelaaja tai valmentaja itse voi ilmoittaa päätuomarille, että joukkue 
käyttää aikalisänsä. 

Joukkueen pitää pyytää aikalisäänsä ennen kuin tuomari on saanut valmiiksi pelaajien vaihtoprosessin, 
ennen kuin päätuomari laskee kätensä ja osoittaa aloituspistettä. 

Päätuomari raportoi aikalisän peliajanottajalle, joka on vastuussa aikalisän päättymisen ilmoittamisesta. 

Aikalisää ei myönnetä aloitusrikkeen jälkeen. 

Aikalisää ei myönnetä puolustavalle joukkueelle pitkän jälkeen, maalivahdin aiheutettua pelikatkon 
keskiviivan takaa laukaistun kiekon sulkemisella tai puolustavan pelaajan vahingossa siirrettyä maalin pois 
paikaltaan aiheuttaen pelikatkon. 

Aikalisää ei myönnetä sen jälkeen, kun päätuomari on tuominnut rangaistuslaukauksen jommallekummalle 
joukkueelle, ja päätuomari on antanut ohjeet niin laukausta suorittavalle pelaajalle kuin 
rangaistuslaukausta torjuvalle maalivahdille. 

Aikalisää ei myönnetä voittomaalikisan aikana. 
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Aikalisän aikana ei sallita maalivahdin tai varamaalivahdin lämmittelyä kiekoilla. 

Jos tämä jatkuu vielä yhden varoituksen jälkeen, päätuomarin pitää tuomita rangaistus pelin viivyttämisestä 
rikkoneelle joukkueelle. 
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OSA 11 
 
NAISTEN JÄÄKIEKKO 
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OSA 11 – NAISTEN JÄÄKIEKKO 
 
 
SÄÄNTÖ 101 NAISTEN JÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT – PELAAMINEN 

101.1. SÄÄNTÖJENVASTAINEN TAKLAUS NAISTEN JÄÄKIEKOSSA 

Naisten jääkiekossa vartalotaklaus on sallittu, kun on selkeä tarkoitus pelata kiekkoa tai yritys saada kiekko 
haltuun lukuun ottamatta säännössä ”sääntöjenvastainen taklaus” kuvattu tilanne. 

Jos kaksi (2) pelaajaa kamppailee kiekosta, heidän sallitaan kohtuullisesti työntää ja nojata toisiinsa 
edellyttäen, että kiekon tavoittelu säilyy näiden kahden pelaajan ainoana tavoitteena. 

Pelaajalle, joka taklaa vastustajaa tässä säännössä kuvatulla tavalla, tuomitaan joku seuraavista: 

(I) Pieni rangaistus (2 minuuttia) 

(II) Iso rangaistus (5 minuuttia) ja pelirangaistus 

(III) Ottelurangaistus (OR) 

Jos kaksi (2) tai useampi pelaaja kamppailee kiekon hallinnasta, he eivät saa käyttää laitoja apuna 
eliminoidakseen vastustajaa pelitilanteesta, työntää vastustajaa laitaa vasten tai naulata vastustajaa 
laitaan. 

Paikallaan olevalla pelaajalla on oikeus pitää paikkansa jäällä. Vastustajan tehtävänä on välttää 
vartalokontakti tällaiseen pelaajaan. Jos pelaaja on paikoillaan vastustajan ja kiekon välissä, vastustaja on 
velvollinen kiertämään paikallaan olevan pelaajan. 

Jos kiekollinen pelaaja luistelee suoraan kohti paikallaan olevaa vastustajaa, kiekollisen pelaajan 
velvollisuus on välttää kontakti. Mutta jos kiekkoa kuljettava pelaaja pyrkii kaikin tavoin välttämään 
kontaktia ja vastustaja liikkuu kiekkoa kuljettavaa pelaajaa päin, vastustajalle tuomitaan vähintään pieni 
rangaistus (2 minuuttia) sääntöjenvastaisesta taklauksesta. 

Pelaajilla on kaiken aikaa oikeus pitää saavuttamansa asema ja paikka jäällä. Yhdenkään pelaajan ei tarvitse 
väistää päin tulevaa vastustajaa välttääkseen törmäyksen. 

Kaikissa tilanteissa pelaajaa on rangaistava vähintään pienellä rangaistuksella (2 minuuttia) 
sääntöjenvastaisesta taklauksesta, jos hän astuu tai liukuu vastustajaa päin. 
 
 
SÄÄNTÖ 102 NAISTEN JÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT – VARUSTEET 

→ Lisätietoja: Liite III – Jääkiekkovarusteet. 
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HÄKKI KOKOKASVOSUOJUS 

 
102.1. KASVOSUOJUKSET – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – AIKUISET 

Kaikkien pelaajien aikuisten ikäluokassa täytyy käyttää kokokasvusuojusta (visiiri- tai häkkimallinen), joka 
on oikein kiinnitetty kypärään. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

→ Sääntö 9.7 (Kasvojen suojaus) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

Nuorempien, alle 18-vuotiaiden sarjan pelaajien, jotka osallistuvat aikuisten sarjaan, täytyy käyttää niitä 
suojuksia, jotka on määrätty ja kuvattu alle 18-vuotiaiden ikäluokassa. 

 
102.2. KASVOSUOJUKSET – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 JA ALAIKÄISET 

Kaikkien pelaajien U18-ikäluokassa täytyy käyttää kokokasvusuojusta (visiiri- tai häkkimallinen), joka on 
oikein kiinnitetty kypärään. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

→ Sääntö 9.7 (Kasvojen suojaus) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

Kaikkien maalivahtien U18-ikäluokassa täytyy käyttää kokokasvosuojusta, joka on valmistettu siten, ettei 
kiekko tai mailan lapa mahdu aukoista läpi. 

 
102.3. HAMMASSUOJAT – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – AIKUISET 

Vahvasti suositellaan, että kaikki pelaajat käyttävät hammassuojaa, mieluiten yksilöllisesti räätälöityä. 

→ Sääntö 9.13 (Hammassuojat) 

Hammassuojus on suunniteltu suojaamaan hampaita ja leukaa iskulta ja se voi myös vähentää 
aivotärähdysten riskiä. Suositellaan, että pelaajat käyttävät aina jäällä ollessaan hammassuojaa 
vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

 
102.4. HAMMASSUOJAT – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 JA ALAIKÄISET 

Vahvasti suositellaan, että kaikki pelaajat käyttävät hammassuojaa, mieluiten yksilöllisesti räätälöityä. 

→ Sääntö 9.13 (Hammassuojat) 

Hammassuojus on suunniteltu suojaamaan hampaita ja leukaa iskulta ja se voi myös vähentää 
aivotärähdysten riskiä. Vahvasti suositellaan, että pelaajat käyttävät yksilöllisesti räätälöityjä 
hammassuojia. Suositellaan, että pelaajat käyttävät aina jäällä ollessaan hammassuojaa vaatimusten 
edellyttämällä tavalla. 

 
102.5. KAULASUOJUS – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – AIKUISET 

Kaikkien pelaajien on käytettävä sertifioitua kaulasuojusta. 

→ Sääntö 9.12 (Kaulasuojus) 

Maalivahdin sallitaan lisätä kurkkusuojus kasvosuojuksensa leukaosaan. Se on valmistettava materiaalista, 
joka ei aiheuta loukkaantumisia. 
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102.6. KAULASUOJUS – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 JA ALAIKÄISET 

Kaikkien pelaajien on käytettävä sertifioitua kaulasuojusta. 

→ Sääntö 9.12 (Kaulasuojus) 

Maalivahdin sallitaan lisätä kurkkusuojus kasvosuojuksensa leukaosaan. Se on valmistettava materiaalista, 
joka ei aiheuta loukkaantumisia. 

 
102.7. KYPÄRÄ / KORVASUOJUS – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – AIKUISET 

Pelaajien täytyy käyttää kypärään kiinnitettyjä korvasuojuksia. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

 
102.8. KYPÄRÄ / KORVASUOJUS – NAISTEN JÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 JA ALAIKÄISET 

Pelaajien täytyy käyttää kypärään kiinnitettyjä korvasuojuksia. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

 
102.9. TOIMINTAOHJE – SUOJUSTEN PUUTTEELLINEN KÄYTTÄMINEN 

Jäällä oleva tuomaristo reagoi asianmukaisesti, jos jäällä oleva pelaaja ei käytä suojuksiaan sääntöjen 
edellyttämällä tavalla (esim. kasvosuojus ei ole oikein kiinnitetty, jne.). 

Tuomaristo ohjaa sitten rikkoneen pelaajan omalle pelaajapenkilleen ja varoittaa rikkonutta joukkuetta 
valmentajan välityksellä. Tuomaristo informoi toista joukkuetta samaan aikaan ja varoittaa myös heitä. 
Kumpaakin joukkuetta on nyt varoitettu, että pelaajien on käytettävä suojuksia oikein. 

Seuraavaa pelaajaa, joka ei käytä suojuksia näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, rangaistaan kymmenen 
(10) minuutin käytösrangaistuksella. 
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OSA 12 
 
MIESTEN-, HARRASTE-, JUNIORIJÄÄKIEKON JA SARJOJEN 
ERITYISSÄÄNNÖT 
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OSA 12 – MIESTEN-, HARRASTE-, JUNIORIJÄÄKIEKON JA 
SARJOJEN ERITYISSÄÄNNÖT 
 
 
SÄÄNTÖ 202 MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT – VARUSTEET 

→ Lisätietoja: Liite III – Jääkiekkovarusteet. 

 

 

 

  

 

VISIIRI HÄKKI KOKOKASVOSUOJUS 
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202.1. KASVOSUOJUKSET – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 22 

U22 ja U20 -ikäisten sarjoissa pelaavien kenttäpelaajien on aina käytettävä joko kokokasvosuojusta tai ns. 
visiiriä. Aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat) pelaavien on iästä riippumatta käytettävä aina 
vähintään visiiriä.  

Visiirin on aina oltava CE-hyväksytty. Visiirin (+hammassuojan) käyttö on sallittua 1.5. alkaen sinä vuonna, 
kun pelaaja siirtyy U22 tai U20 ikäisten sarjoihin ja pelaaja täyttää 18 vuotta kuluvan kalenterivuoden 
aikana. 

Sen täytyy ulottua alaspäin siten, että se tarjoaa riittävän suojan silmille, suojaa silmät ja nenän 
kokonaisuudessaan. Se täytyy kiinnittää kypärän sivuille siten, että sitä ei voi kääntää ylös. 

U19 ja nuorempien sarjoissa pelaavan kenttäpelaajan on kenttäpelaajan iästä riippumatta aina käytettävä 
kokokasvosuojusta. U19 ja nuorempien sarjoissa pelaavan maalivahdin on maalivahdin iästä riippumatta 
aina käytettävä IIHF:n U18-nuorille ja nuoremmille pakollista maalivahdin kasvosuojusta (pienempi ristikon 
silmäkoko). 

Jos kenttäpelaajan visiiri (tai kokokasvosuojus) säröytyy tai rikkoutuu pelitilanteen aikana, hänen täytyy 
poistua jäältä välittömästi. 

Pelaajan visiiri tai kokokasvosuojus ei saa olla värillinen tai sävytetty. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 
→ Sääntö 9.7 (Kasvojen suojaus) 

 
202.2. KASVOSUOJUKSET – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 

Kaikkien pelaajien U18-ikäluokassa täytyy käyttää kokokasvusuojusta (visiiri- tai häkkimallinen), joka on 
oikein kiinnitetty kypärään. Se täytyy kiinnittää kypärän sivuille siten, että sitä ei voi kääntää ylös. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 
→ Sääntö 9.7 (Kasvojen suojaus) 

Jos kenttäpelaajan kokokasvosuojus säröytyy tai rikkoutuu pelitilanteen aikana, hänen täytyy poistua jäältä 
välittömästi. Kaikkien maalivahtien U18-ikäluokassa täytyy käyttää kokokasvosuojusta, joka on valmistettu 
siten, ettei kiekko tai mailan lapa mahdu aukoista läpi. Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa 
osallistua otteluun. 

 
202.3. HAMMASSUOJAT – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 22 

Kaikkien pelaajien U22 ja U20-ikäluokassa täytyy käyttää hammassuojaa, joka on mieluiten yksilöllisesti 
räätälöity, jos he eivät käytä koko kasvoa suojaavaa suojusta (kokokasvosuojus tai häkki). 

→ Sääntö 9.13 (Hammassuojat) 

Hammassuojus on suunniteltu suojaamaan hampaita ja leukaa iskulta ja se voi myös vähentää 
aivotärähdysten riskiä. 

Pelaajien täytyy käyttää aina jäällä ollessaan hammassuojaa vaatimusten edellyttämällä tavalla. Ei ole 
sallittu pitää hammassuojaa osin suun ulkopuolella (esim. pureskella sitä). 

Nuorten U18-vuotiaiden sarjan pelaajien, jotka osallistuvat U20-sarjaan, täytyy käyttää niitä suojuksia, jotka 
on määrätty ja kuvattu U18-vuotiaiden ikäluokassa – viitataan Sääntöön 202.4 (Hammassuojat – 
miesjuniorit – ikäluokka – alle 18). 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

 
202.4. HAMMASSUOJAT – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 
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Vahvasti suositellaan, että kaikki U18-ikäluokan pelaajat käyttävät hammassuojaa, joka on mieluiten 
yksilöllisesti räätälöity. Heidän ei ole pakko käyttää hammassuojaa, koska he käyttävät koko kasvoa 
suojaavaa suojusta (kokokasvosuojus tai häkki). 

→ Sääntö 9.13 (Hammassuojat) 

Hammassuojus on suunniteltu suojaamaan hampaita ja leukaa iskulta ja se voi myös vähentää 
aivotärähdysten riskiä. 

On suositeltavaa, että pelaajat käyttävät hammassuojaa vaatimusten edellyttämällä tavalla aina jäällä 
ollessaan.   

 
202.5. KAULASUOJUS – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 20 

Kaikkien pelaajien täytyy käyttää sertifioitua kaulasuojusta. 

→ Sääntö 9.12 (Kaulasuojus) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

Maalivahdin sallitaan lisätä kurkkusuojus kasvosuojuksensa leukaosaan. Se on valmistettava materiaalista, 
joka ei aiheuta loukkaantumisia. 

 
202.6. KAULASUOJUS – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 

Kaikkien pelaajien täytyy käyttää sertifioitua kaulasuojusta. 

→ Sääntö 9.12 (Kaulasuojus) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

Maalivahdin sallitaan lisätä kurkkusuojus kasvosuojuksensa leukaosaan. Se on valmistettava materiaalista, 
joka ei aiheuta loukkaantumisia. 

 
202.7. KYPÄRÄ / KORVASUOJUS – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 20 

Pelaajien täytyy käyttää kypärään kiinnitettyjä korvasuojuksia. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

 
202.8. KYPÄRÄ / KORVASUOJUS – MIES-/JUNIORIJÄÄKIEKKO – IKÄLUOKKA – ALLE 18 

Pelaajien täytyy käyttää kypärään kiinnitettyjä korvasuojuksia. 

→ Sääntö 9.6 (Kypärät) 

Pelaajat, joilla ei ole mainittuja suojuksia, eivät saa osallistua otteluun. 

 
202.9. TOIMINTAOHJE – SUOJUSTEN PUUTTEELLINEN KÄYTTÄMINEN 

Jäällä oleva tuomaristo reagoi asianmukaisesti, jos jäällä oleva pelaaja ei käytä suojuksiaan sääntöjen 
edellyttämällä tavalla (esim. visiiri käännetty ylös, kasvosuojus ei ole oikein kiinnitetty, korvasuojus 
poistettu, jne.). 

Jäällä oleva tuomaristo reagoi asianmukaisesti, jos pelaaja, jonka täytyy käyttää hammassuojusta, ei, 
olleessaan jäällä, selvästi sellaista käytä. Tuomaristo ohjaa sitten rikkoneen pelaajan omalle 
pelaajapenkilleen ja varoittaa rikkoneen pelaajan joukkuetta valmentajan välityksellä. Tuomaristo informoi 
myös toista joukkuetta samaan aikaan ja varoittaa myös heitä.  

Kumpaakin joukkuetta on nyt varoitettu, että pelaajien on käytettävä suojuksia oikein. 
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Seuraavaa pelaajaa, joka ei käytä suojuksia säännön edellyttämällä tavalla, rangaistaan kymmenen (10) 
minuutin käytösrangaistuksella. 
 
SÄÄNTÖ 203. SARJAKOHTAISET ERITYISSÄÄNNÖT  

 
203.1. ERITYISSÄÄNNÖT HUIPPU- JA KILPASARJOISSA 
 
203.2. TEKNINEN AIKALISÄ – MESTIS – ERITYISSÄÄNNÖT  

Mestiksessä pidetään varsinaisella peliajalla jokaisessa erässä yksi max. 60 s. pituinen tekninen aikalisä. 
 
203.3. HUIPPU JA KILPASARJAT - JÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT 

Mestiksessä, Naisten Liiga, U20 SM, Suomi-sarjan, U18-SM ja U16-SM sarjojen otteluissa ottelurangaistusta 
ei tuomita, vaikka se olisi sääntökirjan mukaan ainoa mahdollinen tuomio, vaan rikkeistä tuomitaan 5 + PR.  

Erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta tuomitaan PR. 
 
203.4. ERITYISSÄÄNNÖT MIESTEN II-IV DIVISIOONISSA SEKÄ U17, U19, U13-U14 SARJOISSA 
 
1. Taklaamisen asteittainen salliminen  
Pelaajan on ensin pelattava kiekkoa vastakkaisesta suunnasta (face to face – ”vastapallo” – ”kuollut kulma”) 
suoritettavissa taklauksissa. Näissä tilanteissa pelaajan on aina ensin pyrittävä (mailalla) kiekonriistoon 
ennen kontaktia. Mailan on oltava suunnattuna kiekkoon sekä käsien, kyynärpäiden ja olkapäiden on oltava 
alhaalla. 
 
203.5. ERITYISSÄÄNNÖT U13-U14 SARJOISSA 
 
1. Sijaiset rangaistusaitiossa  
Sijaista ei laiteta rangaistuaitioon missään tapauksissa (mm. 2+10, 5+PR, OR, mv- tai joukkuerangaistukset), 
vaan rangaistuksen päätyttyä rangaistun pelaajan joukkue laittaa kentälle seuraavan pelivuorossa olevan 
pelaajan. 
 
2. Isot rangaistukset (5+PR tai OR)  
Ison rangaistuksen (5+PR tai OR) saanut pelaaja poistetaan ottelusta loppuajaksi.  Joukkue pelaa 5 minuutin 
ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus 
on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue seuraavan pelivuorossa olevan pelaajan. 
 
3. Taklaamisen asteittainen salliminen  
Pelaajan on ensin pelattava kiekkoa vastakkaisesta suunnasta (face to face – ”vastapallo” – ”kuollut kulma”) 
suoritettavissa taklauksissa. Näissä tilanteissa pelaajan on aina ensin pyrittävä (mailalla) kiekonriistoon 
ennen kontaktia. Mailan on oltava suunnattuna kiekkoon sekä käsien, kyynärpäiden ja olkapäiden on oltava 
alhaalla 
 
4. Säännön 63 mukainen maalivahdin pelaamisen rajoittaminen ei ole käytössä, vaan maalivahti saa 
vapaasti pelata kiekkoa rajatun alueen ulkopuolella. 
 
203.6. ERITYISSÄÄNNÖT U11-U12 SARJOISSA 
 
1. Taklaaminen U12- ja nuoremmat juniorit  
 
Taklaaminen on sallittu, 
• kun luistellaan laidansuuntaisesti, taklattavan pelaajan ollessa kiinni laidassa ja taklataan pelaajaa 
samansuuntaisella liikeradalla 
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• kun puolustava pelaaja ja hyökkäävä pelaaja liikkuvat samansuuntaisesti, vaikka rintamasuunnat ovatkin 
vastakkaiset ja puolustava pelaaja taklaa ns. 1 vastaan 1 –tilanteessa vastustajan hyökkääjäpelaajan ns. 
lantio- tai hartiataklauksella 
 
Taklaaminen ei ole sallittu, 
• kun loukkaantumisvaara on ilmeinen. 
• kun taklataan vauhdilla laitaa vasten kentältä päin lähestyen. 
• kun taklataan selvästi vastustajan liikeradasta poikkeavasta suunnasta takaa, sivusta tai edestä lähestyen. 
 
Säännön rikkominen merkitään pöytäkirjaan ´sääntöjen vastainen taklaus´ numeroinnin mukaan. Pieni 
rangaistus (1 min), tai vastustajan loukkaantuessa iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus 
erotuomarin harkinnan mukaan, tuomitaan vastustajan taklaamisesta. 
 
Jos taklattu pelaaja loukkaantuu, tuomitaan 5 min ja pelirangaistus tai ottelurangaistus erotuomarin 
harkinnan mukaan. U12- ja nuoremmissa junioreissa selkään taklauksesta sekä päähän kohdistuneesta 
taklauksesta seuraa automaattisesti 5 min. ja pelirangaistus ja jos vastustaja loukkaantuu, suoraan 
ottelurangaistus. 
 
2. Mailalla suoritettu, vartaloon kohdistuva häirintä on kielletty 
Mailalla ei saa ahdistaa vastustajaa vartaloon vyötärötason yläpuolelta. Säännön rikkominen merkitään 
pöytäkirjaan "huitominen" numeroinnin mukaan. Jos vastustaja loukkaantuu, tuomitaan vähintään 5 min ja 
pelirangaistus. 
 
3. Tasapuolinen peluuttamispakko 
Kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä pelaajia on peluutettava ottelussa tasapuolisesti (= pelaajilla on ottelun 
päätyttyä muutaman vaihdon tarkkuudella yhtä monta käyntikertaa kentällä. Erikoistilanteet voivat 
vaikuttaa pelattujen vaihtojen määrään.) 
Pelaajia voidaan peluuttaa esim. seuraavasti: 
• 10 pelaajaa  kaksi viisikkoa 
• 11 – 12 pelaajaa kaksi kuusikkoa tai kaksi ketjua ja kolme puolustajaparia tai kaksi keskushyökkääjää, 
kaksi puolustajaparia ja kolme laitahyökkääjäparia 
• 13 pelaajaa kolme hyökkäysketjua ja kaksi puolustajaparia 
• 14 pelaajaa  kolme hyökkäysketjua ja viisi puolustajaa 
• 15 pelaajaa kolme viisikkoa 
Jos joukkueen pelikokoonpano on alle 10 kenttäpelaajaa, tulee pelivuoroja kierrättää mahdollisimman 
tasapuolisesti. 
Joukkueen tulee vaihtaa pelaajiaan yllä mainitulla kierrätysjärjestyksellä aina, kun vaihto suoritetaan. 
Jäähyistä aiheutuneissa vajaalukuisuuksissa tulee jokaisen pelaajan olla vuorollaan pois kentältä. 
 
4. Ottelun kestoaika 
Ottelun kokonaiskestoajan määrittelee sarjan järjestäjä. 
 

4.1. Toimintaohje jos ottelun peliaika täyttyy ennen pelivuoron päättymistä tai pelissä syntyy 15-maalin 
ero. 
 

Jos otteluvuorosta jää varsinaisen peliajan päätyttyä aikaa, pelataan ottelu/jäävuoro loppuun. 
Tavoitteena on saada pelaajille pelivuorosta paras mahdollinen hyöty. Pöytäkirjan pitoa jatketaan, 
mutta pöytäkirjaan ei merkitä varsinaisen peliajan loppumisen jälkeen syntyneitä maaleja. Muilta osin 
pöytäkirja täytetään normaalisti ja esim. mahdolliset rangaistukset kirjataan pöytäkirjaan. 
Mikäli jossakin vaiheessa ottelun aikana syntyy 15:n maalin ero, ei pöytäkirjaan merkitä 15:n maalin 
eron jälkeen syntyneitä maaleja. Peli pelataan loppuun muuten normaalisti.  

 
5. Pelaajien vaihtaminen 
Pelaajien vaihtaminen on sallittu kaikilla pelikatkoilla. 
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6. Pienet rangaistukset 
Pienen rangaistuksen kestoaika on yksi (1) minuutti. Rangaistuksen päätyttyä rangaistu pelaaja menee 
vaihtoaitioonsa, ellei ole hänen pelivuoronsa.   
 
7. Isot rangaistukset (5+PR tai OR) 
Ison rangaistuksen (5+PR tai OR) saanut pelaaja poistetaan ottelusta loppuajaksi.  Joukkue pelaa 5 minuutin 
ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus 
on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue seuraavan pelivuorossa olevan pelaajan. 
 
8. Käytösrangaistukset 
Kenttäpelaajan käytösrangaistuksen päätyttyä pelaaja ottaa oman paikkansa peluutusjärjestyksessä. 
 
9. Sijaiset rangaistusaitiossa 
Sijaista ei laiteta rangaistuaitioon missään tapauksissa (mm. 1+10, 5+PR, OR, mv- tai joukkuerangaistukset), 
vaan rangaistuksen päätyttyä rangaistun pelaajan joukkue laittaa kentälle seuraavan pelivuorossa olevan 
pelaajan. 
 
10. Pitkä kiekko 
Alivoimalla tehty pitkä kiekko vihelletään ja aloitus suoritetaan pitkän kiekon tehneen joukkueen 
puolustusalueelta. 
 
11. Maalivahdin mailalla pelaamisen rajoittaminen 
Säännön 63 mukainen maalivahdin pelaamisen rajoittaminen ei ole käytössä, vaan maalivahti saa vapaasti 
pelata kiekkoa rajatun alueen ulkopuolella 
 
SÄÄNTÖ 204. HARRASTEJÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT – PELAAMINEN 

 
 
204.1. HARRASTEJÄÄKIEKKO – ERITYISSÄÄNNÖT  

1.  Yleistä 

Harraste- ja seniorisarjoissa pelataan IIHF:n voimassa olevilla pelisäännöillä sekä voimassa olevin SJL:n 
kilpailusäännöin. Alla olevat säännöt ovat lisäksi voimassa kaikissa SJL:n alaisissa harraste- ja 
seniorijoukkueiden otteluissa. Jokaisella pelaajalla on oltava voimassaoleva SJL:n pelipassi voidakseen 
osallistua SJL:n järjestämään sarjatoimintaan. 
 

2. Varusteet 

Kypärät ja kasvosuojukset 

Ainoastaan jääkiekkoon tarkoitetut kypärät ovat sallittuja. Kaikki kypärät tulee olla kiinnitetty 
asianmukaisesti. Kypärän tulee olla CE-hyväksytty. Aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat) 
pelaavien on iästä riippumatta käytettävä aina vähintään visiiriä. Liitto suosittelee kaikille 
kokokasvosuojuksen käyttöä. 

 

Kaulasuojat 

Kaulasuojat ovat pakollisia. 

 
Maalivahdin varusteet 

Harraste- ja seniorisarjoissa saa pelata kaikilla maalivahdeille valmistetuilla varusteilla, jotka täyttävät 
sääntökirjan 2002-2006 vaatimukset. 
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3.  Lyöntilaukaus 

Lyöntilaukaus on kielletty. Lyöntilaukauksen raja on kiekon lyönti jäästä kohotetulla mailalla. 
Lyöntilaukauksesta tuomitaan pieni rangaistus. Mikäli pelaaja hämää ja on tekevinään lyöntilaukauksen, 
peli katkaistaan ja aloitus siirretään rikkoneen joukkueen puolustusalueen aloituspisteelle.  

 

4. Taklaaminen, laitataklaus, selästä taklaaminen, päähän kohdistuvat taklaukset, keihästäminen ja mailan 
päällä lyöminen 

Taklaukset on kielletty. Kiilaaminen on sallittu, määräävä tekijä on sama luistelusuunta. 

Laitataklauksesta, selästä taklaamisesta ja päähän kohdistuvista taklauksista tuomitaan erotuomarin 
harkinnan mukaan minimissään iso rangaistus (5 min.) ja pelirangaistus (20 min.) tai ottelurangaistus (25 
min.). Jos vastustaja loukkaantuu, tuomitaan ottelurangaistus (25 min). 

Keihästämisestä ja mailan päällä lyömisen yrityksestä tuomitaan erotuomarin harkinnan mukaan 
minimissään iso rangaistus (5 min.) ja pelirangaistus (20 min.) tai ottelurangaistus (25 min.). Jos 
keihästäminen tai mailan päällä lyönti osuu vastustajaan, tuomitaan ottelurangaistus (25 min). 

 

5. Rangaistusten määrä 
Jos pelaaja saa ottelussa kolmannen rangaistuksen, hänet poistetaan kyseisestä ottelusta. Pelaajan saaman 
kolmannen rangaistuksen kärsii joku muu saman joukkueen kenttäpelaaja. Pelaaja saa osallistua 
normaalisti seuraavaan otteluun, ellei muun säännön nojalla hänelle määräydy tai määrätä pelikieltoa. 
Rangaistuksia, jotka on annettu säännön ”Pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon” nojalla ei lueta tähän 
määrään, eikä myöskään tilannetta, jossa sääntörikkomus johtaa rangaistuslaukaukseen. 

  

6. Pienet rangaistukset 

Pienen rangaistuksen suuruus on 2 min (tehokas peliaika) tai 3 min. (suoraa aikaa).  

 

7. Käytösrangaistukset (2 min & 10 min.) 

Harrastekiekossa voidaan tuomita suoraan 2 min tai 10 min käytösrangaistuksia tuomariston harkinnan 
mukaan teon vakavuuden perusteella. 

Jos pelaaja saa ottelussa käytösrangaistuksen (10 min.), hänet poistetaan ottelusta. 

Käyttäytymisrangaistuksista (10 min.) seuraa automaattisesti seuraavan sarjaottelun pelikielto. 

 

8. Isot rangaistukset, peli- ja ottelurangaistukset 

Ison rangaistuksen suuruus on 5 min (tehokas peliaika) tai 8 min. (suoraa aikaa). Ison rangaistuksen (5/8 
min) saanut pelaaja saa automaattisesti pelirangaistuksen (20 min). 

Pelirangaistuksen (20 min) tai ottelurangaistuksen (25 min) saanut pelaaja poistetaan ottelusta. OR 
aiheuttaa myös 5:n minuutin vajaalukuisuuden. OR tai PR tapauksessa rangaistusaitioon ei laiteta sijaista 
kärsimään rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue 
korvaavan pelaajan kentälle. Jos pelaajalle tuomitaan pelirangaistus, on hän automaattisesti pelikiellossa 
seuraavassa sarjaottelussa. Kurinpitäjä voi määrätä tilanteesta myös pidemmän pelikiellon. 
Ottelurangaistuksen saanut pelaaja on automaattisesti pelikiellossa, kunnes kurinpitoelin on tehnyt asiassa 
päätöksen ja määrännyt pelikiellon pituuden. 
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9. Yhtäaikaiset rangaistukset 

Kaikki yhtäaikaiset samansuuruiset rangaistukset korvataan, eli peliä pyritään pelaamaan mahdollisimman 
monella pelaajalla kentällä. 

 

10. Maalivahdin rangaistukset ja loukkaantumiset 

Jos joukkueella on vain yksi maalivahti ja hänelle tuomitaan ottelussa pelirangaistus, saa rikkonut 
maalivahti pelata ottelun loppuun. Jos ainoa maalivahti saa ottelurangaistuksen, maalivahti poistetaan ja 
joukkue saa pukea tilalle yhden kenttäpelaajan. Jos ainoa maalivahti loukkaantuu, saa hänen tilalleen pukea 
yhden kenttäpelaajan. Peliä ei katkaista maalivahdin pukemisen ajaksi. 

 

11. Pelaajien vaihtaminen 

Molemmat joukkueet saavat vaihtaa pelaajia vapaasti kaikilla pelikatkoilla. 

 

12. Pitkä kiekko 

Harrastekiekossa ei käytetä määrityksenä kumman joukkueen pelaaja ehtisi ennen kiekolle, vaan pitkä 
vihelletään välittömästi kiekon ylittäessä maaliviivan.  

 

13. Mailahäirinnän rajoittaminen. 

Vartalon vyötärötason yläpuolelle mailahäirintä on kielletty. Sallittua on työntää toista pelaajaa 
maaliedustilanteissa, mutta kaikenlainen lyöminen ja iskeminen on kiellettyä.  

Mailahäirintä sallitaan kohti kiekkoa tai alakäden alapuolelle, kun se hallittua ja/tai liike tulee 
jäänmyötäisesti. 

 

14. Poikkeussäännöt 

Alueelliset/sarjakohtaiset sääntöpoikkeukset koskien harrastekiekon sääntöjä tulee hyväksyttää SJL 
harrastekiekkovaliokunnalla. 
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TUOMARISTON KÄSIMERKIT 
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LIITE I – TUOMARISTON KÄSIMERKIT 
 

  
SÄÄNTÖ 24 – RANGAISTUSLAUKAUS 
Molemmat kädet ristissä pään yläpuolella. 

SÄÄNTÖ 41 – LAITATAKLAUS 
Lyödään nyrkillä toisen käden avoimeen 
kämmeneen rinnan korkeudella. 

  

  
SÄÄNTÖ 42 – RYNTÄYS 
Nyrkkiin puristettuja käsiä pyöritetään toistensa 
ympäri rinnan korkeudella. 

SÄÄNTÖ 43 – SELÄSTÄ TAKLAAMINEN 
Rinnasta täysin ulospäin suunnattu molempien 
käsien yhtäaikainen liike hartioiden tasolla, jolloin 
kämmenet ovat avoimina ja vartalosta ulospäin 
avautuvina. 

  

  
SÄÄNTÖ 44 – LEIKKAAMINEN 
Jommallakummalla kädellä lyödään 
polvitaipeeseen takaapäin samalla pitäen 
molemmat luistimet jäässä 

SÄÄNTÖ 45 – KYYNÄRPÄÄTAKLAUS 
Kämmenen taputus toisen käden kyynärpäähän. 
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SÄÄNTÖ 47 – PÄÄLLÄ ISKEMINEN 
Ei käsimerkkiä 

SÄÄNTÖ 48 – SÄÄNTÖJENVASTAINEN TAKLAUS 
PÄÄHÄN TAI NISKAAN/KAULAAN 
Pillittömän käden kämmenpohjalla taputus pään 
sivulle. 

  

  
SÄÄNTÖ 49 – POTKAISEMINEN 
Käytetään ottelurangaistuksen käsimerkkiä: 
Kämmenellä taputus päälakeen. 

SÄÄNTÖ 50 – POLVITAKLAUS 
Kämmenellä taputetaan jompaankumpaan polveen 
ja samalla pidetään molemmat luistimet jäässä. 

  

  
SÄÄNTÖ 51 – VÄKIVALTAISUUS / TAPPELU 
Nyrkkiin puristettu käsi työnnetään suoraan sivulle 
hartiatasolla. 

SÄÄNTÖ 52 – JALKAPYYHKÄISY 
Ei käsimerkkiä 
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SÄÄNTÖ 53 – VARUSTEEN HEITTÄMINEN 
Ei käsimerkkiä 

SÄÄNTÖ 54 – KIINNIPITÄMINEN 
Rinnan tasolla tartutaan toisen käden ranteeseen. 

  

 
SÄÄNTÖ 54 – MAILASTA KIINNIPITÄMINEN (KAKSIVAIHEINEN KÄSIMERKKI) 
Kaksivaiheinen käsimerkki, jossa kiinnipitämisen käsimerkkiä seuraa tarttuminen kuvitteelliseen mailaan 
molemmin käsin. 
  

 
SÄÄNTÖ 55 – KOUKKAAMINEN (KAKSIVAIHEINEN KÄSIMERKKI) 
Ensin kädet suoriksi eteen nyrkit peräkkäin, sitten kiskaiseva liike kylkeä kohti. 

 
  



LIITE I JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 171 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

  
SÄÄNTÖ 56 – ESTÄMINEN 
Asetetaan kyynärvarret ristiin rinnalle kädet 
nyrkissä. 

SÄÄNTÖ 57 – KAMPITUS 
Jommallakummalla kädellä lyödään jalkaan edestä 
polvitaipeen alapuolelle samalla pitäen molemmat 
luistimet jäässä. 

  

  
SÄÄNTÖ 58 – MAILAN PÄÄLLÄ LYÖMINEN 
Kyynärvarren liike, käsi on nyrkissä, paikallaan 
olevan käsivarren avoimen kämmenen alle. 

SÄÄNTÖ 59 – POIKITTAINEN MAILA 
Rinnasta vajaa puoli metriä ulospäin ja takaisinpäin 
suunnattu molempien käsien yhtäaikainen liike 
kämmenet nyrkissä pitäen. 

  

  
SÄÄNTÖ 60 – KORKEA MAILA 
Otsan korkeudella pään sivulla nyrkit päällekkäin 
yhteen (ikään kuin mailaa pitäen). 

SÄÄNTÖ 61 – HUITOMINEN 
Toisen käden kämmensyrjällä ylhäältä tapahtuva 
hakkausliike toisen käden kyynärvarteen. 
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SÄÄNTÖ 62 – KEIHÄSTÄMINEN (KAKSIVAIHEINEN KÄSIMERKKI) 
Molempien peräkkäin nyrkissä olevien käsien työntävä, alaviistoon suuntautuva liike vartalon edessä 
(periaatteessa päinvastainen käsimerkki kuin koukkaamisen käsimerkki – poispäin vartalosta ennemmin 
kuin vartaloa kohti). 
  

  
SÄÄNTÖ 63 – PELIN VIIVYTTÄMINEN 
Ei käsimerkkiä. 

SÄÄNTÖ 64 – SUKELTAMINEN / RIKKEEN 
TEHOSTAMINEN 
Molemmat kädet lanteille sekä tämän jälkeen 
tarvittaessa osoitetaan kahdella (2) sormella. 

  

  
SÄÄNTÖ 74 – LIIAN MONTA PELAAJAA JÄÄLLÄ 
Näytetään kuutta (6) sormea, toinen käsi avoimena, 
rinnan edessä. 

SÄÄNTÖ 75 – EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS 
Molemmat kädet lanteille sekä tämän jälkeen 
tarvittaessa osoitetaan kahdella (2) sormella. 
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SÄÄNTÖ 76 – VAROITUS ALOITUSRIKKEESTÄ 
Toinen käsivarsi taivutettuna kämmen avoimena – 
aloitusrikkeen tehneen joukkueen puolella. 

SÄÄNTÖ 78 – KIEKKO MAALISSA 
Ojennetulla kädellä osoitus sitä maalia kohti, johon 
kiekko on mennyt sääntöjen mukaisesti. 

  

  
SÄÄNTÖ 79 – KÄSISYÖTTÖ 
Vartalon edessä alas lasketulla kädellä avoimen 
kämmenen eteenpäin suuntautuva liike kerran tai 
kaksi kertaa osoittaen, että kiekkoa on liikutettu 
eteenpäin kädellä. 

SÄÄNTÖ 80 – KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA 
MAILALLA 
Otsan korkeudella pään sivulla nyrkit päällekkäin 
yhteen (ikään kuin mailaa pitäen). 

  

  
SÄÄNTÖ 81 – PITKÄ ILMOITETTU 
Takalinjatuomari ilmoittaa mahdollisesta pitkästä 
kohottamalla toisen kätensä suoraan ylös pään 
yläpuolelle. Käsi on pidettävä suorana ylhäällä niin 
kauan, kunnes etulinjatuomari joko viheltää pilliinsä 
tuomitessaan pitkän tai tehdessään ”ei vihelletä”-
merkin (wash out). 

SÄÄNTÖ 81 – PITKÄ TUOMITTU 
Heti kun peli on katkaistu pitkän takia, 
takalinjatuomari osoittaa asianmukaista 
päätyalueen aloituspistettä ja luistelee kyseiselle 
pisteelle kääntyen lähellä siniviivaa takaperin ja 
asettaa käsivartensa ristiin rinnan eteen ilmoittaen 
pitkästä. 
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SÄÄNTÖ 83 – SIIRRETTY PAITSIOVIHELLYS 
Pillitön käsi kohotetaan suoraan ylös pään 
yläpuolelle. Paitsiotilanteen rauettua linjatuomari 
laskee kätensä alas sivulleen. 

SÄÄNTÖ 83 – PAITSIO TUOMITTU 
Peli katkaistaan pilliin puhaltamalla ja sitten 
osoitetaan pillittömällä kädellään suoraan siniviivan 
suuntaisesti. 

  

  
SÄÄNTÖ 87 – AIKALISÄ 
Muodostetaan molemmilla kämmenillä T-kirjain 
rinnan edessä. 

SÄÄNTÖ 101.1 – NAISTEN JÄÄKIEKKO – 
SÄÄNTÖJENVASTAINEN TAKLAUS 
Pillitön käsi vastakkaisen olkapään päälle. 

  

  
ERI SÄÄNTÖKOHTIA – EI VIHELLETÄ 
(LINJATUOMARI) 
Sivuttainen pyyhkimisliike. Ojennetaan molemmat 
käsivarret hartiatasolla kämmenet alaspäin. 
Ilmoittaa, että ei pitkä, ei paitsio, jne. 

ERI SÄÄNTÖKOHTIA – EI VIHELLETÄ 
(PÄÄTUOMARI) 
Sivuttainen pyyhkimisliike. Ojennetaan molemmat 
käsivarret hartiatasolla kämmenet alaspäin. 
Ilmoittaa, että ei maali, ei käsisyöttö, ei kiekon 
pelaaminen korkealla mailalla, jne. 
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LIITE II 
 
MÄÄRITELMÄT, TERMINOLOGIA & NIMITYKSET 
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LIITE II – MÄÄRITELMÄT, TERMINOLOGIA & NIMITYKSET 
 

Yhteenotto 
(Altercation) 

Kahden tai useamman vastustajan fyysinen yhteenotto, jonka seurauksena 
tuomitaan yksi tai useampi rangaistus. Yhteenotto tapahtuu yleensä 
pelikatkolla (ei normaalin kiekontavoittelun / pelaamisen yhteydessä) ja 
käsittää yhden tai useamman vastustajan kokoontumisen ja edellyttää 
tuomaristolta toimia pelaajien erottamiseksi. 
 

Hyökkäävä pelaaja 
(Attacking Player) 

Pelaaja, jonka joukkueella kiekko hallinnassaan, ja joka kuljettaa kiekkoa 
kohti vastustajan maalia. Kaikkia omalla hyökkäysalueellaan olevia pelaajia 
pidetään myös hyökkäävinä pelaajina. 
 

Hyökkäysalue 
(Attacking Zone) 

Joukkueen hyökkäysalue on vastustajan maalia lähinnä olevan siniviivan ja 
vastustajan maalin takana olevan päätylaidan välinen alue. 
 

Taklaus kuolleesta kulmasta 
(Blind-sided Hit) 

Kiekko hallussa pitävän ja/tai hallitsevan pelaajan velvollisuus on tiedostaa, 
että häntä voidaan milloin tahansa tänä kiekon hallussa pitämisen ja/tai 
hallinnan aikana taklata. Hänen täytyy sen takia olla jäällä tietoinen 
lähiympäristöstä ja olla aina valmistautunut taklatuksi tulemiseen. 
Kuitenkin tämän kontaktin hyväksyttävyys on rajallista ja se voidaan 
hyväksyä vain, jos vastustaja taklaa sääntöjen mukaisesti. 
 
Pelaajan ääreisnäkö on rajallinen eikä voida kohtuudella olettaa, että hän 
pystyy ottamaan kaiken jäällä tapahtuvan huomioon. Kiekkoa hallussa 
pitävää ja/tai hallitsevaa vastustajaa taklaamaan valmistautuvan pelaajan 
täytyy tehdä kaikki voitavansa suorittaakseen reilun ja hyvin ajoitetun 
taklauksen. Pelaajan on myös varmistettava, että hän toimii siten, että 
vastustajalla on kohtuullinen mahdollisuus havaita lähestyvä kontakti 
näkökentässään, ja että pelaaja voi vastaavasti valmistautua tulevaan 
kontaktiin. Jos pelaaja taklaa vastustajaa tämän näkökentän ulkopuolelta 
eli kuolleesta kulmasta, taklauksen ei katsota olevan hyvin suoritettu 
taklaus ja sen mukaisesti tuomari saattaa siitä rangaista. 
 

Vartalotaklaus 
(Body Checking) 

Sääntöjen mukainen vartalotaklaus on sellainen, missä pelaaja taklaa 
kiekkoa hallussa pitävää vastustajaa lonkalla tai vartalolla edestä, vinosti 
edestä tai suoraan sivulta. 
Sallittu vartalotaklaus täytyy suorittaa tarkoituksella erottaa vastustaja 
kiekosta, se tulee tehdä vain vartalon rungolla (lanteet ja hartiat) ja sen 
täytyy kohdistua vastustajan polvien yläpuolelle ja hartioiden tasolle tai 
alapuolelle. 
 

Vartalokontakti 
(Body Contact) 

Kontakti, mikä tapahtuu vastustajien välillä pelin normaalin kiekon 
pelaamisen yhteydessä, edellyttäen, että tilanteessa ei ole avointa lantion, 
harteiden tai käsivarsien kontaktia vastustajan erottamiseksi kiekosta. 
 

Läpiajo 
(Breakaway) 

Tilanne, jossa pelaajalla on kiekko hallinnassaan tai jossa pelaaja olisi 
voinut saavuttaa kiekon hallinnan ja hänellä ei ole vastustajaa, paitsi 
maalivahti, itsensä ja vastustajan maalin välillä, ja hänellä on kohtuullinen 
maalintekotilanne. 
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Kiekon hallinnan 
vaihtuminen 
(Change of Control) 

Kun sovelletaan sääntöä 15 (Rangaistuksien tuomitseminen), joukkueen ei 
katsota menettävän kiekon hallintaa tai pelitilanteen päättyvän, jos 
laukaus kimpoaa maalivahdin patjoista ja muusta varusteesta. 
 

Valmentaja 
(Coach) 

Valmentaja on henkilö, joka on ensisijaisesti vastuussa joukkueen pelin 
johtamisesta ja ohjaamisesta. Joukkueen johtajan kanssa valmentaja on 
vastuussa joukkueensa pelaajien käyttäytymisestä ennen peliä, pelin 
aikana ja sen jälkeen. 
 

Samanaikainen, toisensa 
kumoava rangaistus 
(Coincidental Penalty) 

Saman tyyppinen rangaistus (esim. pieni tai iso), joka tuomitaan samalla 
pelikatkolla ja joista kummankaan joukkueen pelaajavahvuus jäällä ei 
vähene. Samanaikainen, toisensa kumoava rangaistus ei koskaan aiheuta 
kummankaan joukkueen joutumista vajaalukuiseksi, kun tällä tarkoitetaan 
rangaistuksen päättymistä maalin syntyessä. 
 

Kilpailullinen kamppailu 
(Competitive Contact) 

Kahden tai useamman pelaajan vartalokontakti, jotka ovat kiekon 
välittömässä läheisyydessä, ja jotka yrittävät saada kiekon hallintaansa. 
Näiden kenttäpelaajien sallitaan kohtuullisesti työntää ja nojata toisiinsa 
edellyttäen, että kiekon tavoittelu säilyy näiden kahden pelaajan ainoana 
tavoitteena. 
 

Pelitilanteen päättyminen 
(Completion of the Play) 

Kiekkoa hallussa pitävän joukkueen osalta pelitilanteen päättyminen 
tarkoittaa, että kiekon hallinnan täytyy siirtyä vastajoukkueen 
kenttäpelaajalle tai maalivahdille, tai että kiekko suljetaan. 
Tämä ei tarkoita paluukiekkoa / kimmoketta maalivahdista, maalista tai 
laidoista tai muuta kontaktia vastustajan vartalosta, mailasta tai 
varusteesta. 
 

Kiekon hallinta 
(Control of the Puck) 

Kiekon liikuttaminen mailalla, käsin tai jalkaterillä. Kiekon hallintaa ei 
menetetä, jos vastustaja, laita tai maali koskettaa kiekkoa edellyttäen, että 
kiekkoa hallitseva pelaaja jatkaa kiekon liikuttamista. Hallinta tarkoittaa 
laajennettua kiekon hallussapitoa. 
 

Alueet 
(Creases) 

Maalialue merkitään jäähän kummankin maalin eteen ja sen tarkoitus on 
suojata maalivahteja hyökkäävien pelaajien estämiseltä. 
 

Puolustusalue 
(Defending Zone) 

Joukkueen puolustusalue on omaa maalia lähinnä olevan siniviivan ja 
oman maalin takana olevan päätylaidan välinen alue. 
 

Kiekon kimpoaminen 
(Deflection of the Puck) 

Kun kiekon kulkurata muuttuu alkuperäisestä kulkuradastaan, usein 
vahingossa. Kimmoke voi tapahtua mailasta, vartalosta, maalista, laidasta 
tai suojalasista – katso myös kiekon ohjaaminen. 
 

Siirretty paitsiotilanne 
(Delayed Off-side) 

Tilanne, jossa hyökkäävä pelaaja etenee hyökkäyssiniviivan yli ennen 
kiekkoa, mutta puolustava joukkue on saanut kiekon hallintaansa, ja sillä 
on mahdollisuus tuoda kiekko pois puolustusalueeltaan ilman viivettä tai 
kontaktia hyökkäävään pelaajaan. 
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Kiekon ohjaaminen 
(Directing the Puck) 

Teko, jossa tarkoituksellisesti vartalo, luistin tai maila liikutetaan tai 
asemoidaan kiekon kulkuradan muuttamiseksi haluttuun suuntaan. 
 

Aloitus 
(Face-off) 

Aloitus on tilanne, jossa tuomari pudottaa kiekon kahden eri joukkueen 
pelaajan mailojen väliin aloittaakseen pelin.  Aloitustapahtuma käynnistyy, 
kun tuomari osoittaa seuraavan aloituksen oikean paikan ja tuomarit ovat 
omilla paikoillaan. Aloitus alkaa kiekon pudotuksella. 
 

Pelitilanne 
(Game Action) 

Toiminta, kun pelikello on käynnissä. 
 
 

Pelikiellot 
(Game Suspensions) 

Kun pelaajalle, valmentajalle tai joukkueenjohtajalle tuomitaan pelikielto, 
hän ei ole edustuskelpoinen osallistumaan seuraavaan otteluun (seuraaviin 
otteluihin) ennen kuin asiaankuuluva elin on tehnyt lopullisen tarkastelun 
ja päätöksen asiasta. 
 

Maalivahti 
(Goalkeeper) 

Maalivahti on joukkueen nimeämä ja maalivahdille sallitaan suojaavia 
erityisvarusteita ja oikeuksia kiekon pelaamisen suhteen. 
 

Mailan kanta 
(Heel of the Stick) 

Kohta, jossa mailan varsi ja lavan alaosa kohtaavat. 
 

Loukkaantuminen 
(Injury) 

Loukkaantumisen edellytys ei ole näkyvissä oleva veri. Veren vuotaminen 
ei ole ainoa määräävä tekijä. Esimerkiksi korkean mailan aiheuttamalla 
loukkaantumisella voi olla seuraavia tunnusmerkkejä: korkean mailan 
aiheuttamat vakavat ruhjeet, hiertymät, jäljet, avohaava tai 
hammasvauriot. 
 

Myöhästynyt taklaus 
(Late-hit) 

Myöhästynyt taklaus on sellaisen pelaajan piittaamatonta vaarantamista, 
jolla ei ole kiekko hallinnassaan tai joka ei ole kiekollinen pelaaja. Ketä 
tahansa pelaajaa, joka on luopumassa tai menettämässä kiekon hallinnan 
tai hallussapidon, voi taklata, kunhan taklaaja on kiekollisen pelaajan 
välittömässä läheisyydessä.  
Jos taklaajan täytyy liikkua taklattavan pelaajan suuntaan ja hän taklaa 
voimakkaasti haavoittuvassa asemassa olevaa vastustajaa, hän saattaa 
syyllistyä myöhästyneeseen taklaukseen. 
 

Kentällisen vaihtaminen 
(Line Change Procedure) 

Pelaajien vaihtaminen pelikatkojen aikana.  
 

Puolueeton alue 
(Neutral Zone) 

Kahden siniviivan välissä oleva keskikentän alue (ei puolustusalue eikä 
hyökkäysalue). 
 

Pelaajavahvuus 
(Numerical Strength) 

Jäällä olevaan pelaajavahvuuteen (lukumäärään) vaikuttaa, kun 
joukkueella on yhden tai useamman kärsittävänä olevan rangaistuksen 
takia jäällä vähemmän kuin viisi kenttäpelaajaa ja maalivahti. 
 

 
Toimitsijat 
(Off-ice Officials) 

Toimitsijat on nimetty avustamaan pelin johtamisessa ja toimitsijoita 
voivat olla kirjuri, peliajanottaja, rangaistusajanottaja, rangaistusaition 
valvojat (ja kaksi maalituomaria, jos tarpeen). Päätuomarilla on pelin 
yleisjohto ja täysi käskyvalta toimitsijoihin. Näkemyseroissa päätuomarin 
päätös on lopullinen. 
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Tuomaristo 
(On-ice Official) 

Tuomaristoon nimetään ottelun tuomitsemisesta jäällä vastuussa olevat 
henkilöt – päätuomari(t) ja linjatuomarit. 
 

Rangaistus 
(Penalty) 

Rangaistus on pelaajan tai joukkueen tekemän sääntörikkeen seuraus. 
Yleensä se tarkoittaa rikkoneen pelaajan tai joukkueen toimihenkilön 
poistamista pelistä määräajaksi. Jos rangaistus on kiekkoa hallussa pitävää 
ja hallitsevaa joukkuetta vastaan, niin peli katkaistaan välittömästi. Jos 
rangaistus ei ole kiekkoa hallussa pitävää ja hallitsevaa joukkuetta vastaan, 
niin päätuomari ilmoittaa siirretystä rangaistusvihellyksestä eikä katkaise 
peliä, ennen kuin rikkonut joukkue saa kiekon haltuunsa ja hallintaansa. 
Joissakin tapauksissa rangaistus voi olla rangaistuslaukauksen 
myöntäminen tai maalin tuomitseminen. 
 

Pelialue 
(Playing Area) 

Jääpinnan kolmiulotteinen alue, jota ympäröivät laidat ja suojalasi, mutta 
pelialueen korkeus ei rajoitu suojalasin tai laitojen korkeuteen. 
 

Kiekon hallussapito 
(Possession of the Puck) 

Viimeisenä mailallaan tai vartalollaan fyysisesti kiekkoa koskeneella 
pelaajalla katsotaan olevan kiekko hallussa. Pelaajalla voi olla kiekko 
hallussa ilman kiekon hallintaa, mutta hänellä ei voi olla kiekon hallintaa 
ilman kiekon hallussapitoa. 
 

Asiaankuuluva elin 
(Proper Authorities) 

Asiaankuuluvalla elimellä viitataan erityisesti SJL:n kurinpitoelimeen, jolla 
on toimivalta soveltaa näitä pelisääntöjä käsiteltävään asiaan, kuten on 
kuvattu SJL:n peli- ja kilpailusäännöissä.  
 

Suojukset 
(Protective Equipment) 

Pelaajien käyttämien varusteiden ainoa tarkoitus on turvata ja suojata 
loukkaantumisia vastaan. Kaikki varusteet täytyy valmistaa jääkiekkoa 
varten ja niitä tulee käyttää, kuten niitä on tarkoitettu käytettävän. 
 

Piittaamaton vaarantaminen 
(Reckless Endangerment) 

Mikä tahansa teko, jolla vaarannetaan vastustajaa. Rike, joka koostuu 
teoista, jotka aiheuttavat huomattavan vaaran vakavasta fyysisestä 
loukkaantumisesta toiselle henkilölle. Tällaiseen tekoon syyllistyneen 
henkilön ei edellytetä tarkoituksellisesti vahingoittavan tai aiheuttavan 
loukkaantumisvaaraa, mutta hänen on pitänyt toimia tavalla, joka osoittaa 
toimien ennakoitavien seurausten huomiotta jättämisen. 
 

Vajaalukuinen 
(Short-handed) 

Vajaalukuisuudella tarkoitetaan, että joukkueella on jäällä alhaisempi 
pelaajavahvuus (lukumäärä) kuin vastustajalla. 
 

Varamaalivahti 
(Substitute Goalkeeper) 

Varamaalivahti on nimetty viralliseen pöytäkirjaan, mutta hän ei osallistu 
peliin jäällä. Varamaalivahdin täytyy olla täysin pukeutunut ja täydessä 
varustuksessa ja valmiina tulemaan jäälle peliin. Varamaalivahti voi 
osallistua peliin ainoastaan maalivahtina. 
 

Joukkueen henkilöstö / 
joukkueen toimihenkilö 
(Team Personnel / Team 
Official) 

Joukkueen toimihenkilöt ovat ketä tahansa ei-pelaavia henkilöitä, jotka 
eivät ole peliasussa, mutta ovat pelaajapenkillä. Yksi tällainen henkilö 
täytyy nimetä päävalmentajaksi. Kokoonpanossa oleva pelaaja tai 
maalivahti, joka ei kykene pelaamaan muun syyn kuin pelikiellon takia, voi 
olla pelaajapenkillä ilman, että häntä pidetään joukkueen toimihenkilönä, 
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jos hän on peliasussa ja käyttää kaikkia vaadittavia pään ja kasvojen 
suojuksia. 
 

Alueellinen etu 
(Territorial Advantage) 

Mikä tahansa päätös, joka siirtää aloituksen lähemmäksi puolustusaluetta, 
jotta varmistetaan, että rikkonut joukkue ei saa alueellista etua. 
 

Vartalo 
(Torso) 

Pelaajan menettäessä pelipaidan yhteenoton aikana, vartalolla 
tarkoitetaan pelaajan ylävartaloa. Jos pelaajalla on yhä toinen käsi paidan 
hihan läpi ja paidan kaula-aukko vielä kaulassa, paidan ei katsota olevan 
kokonaan pois päältä. Kuitenkin, jos molemmat kädet ovat pois hihoista ja 
paita roikkuu pelaajan kaulassa, paidan katsotaan olevan kokonaan pois 
(vartalon) päältä. Jos pelaajalla on molemmat kädet hihojen läpi, mutta 
pää ei ole kaula-aukon läpi, paidan katsotaan olevan kokonaan pois 
(vartalon) päältä. 
 

Haavoittuva asema 
(Vulnerable Position) 

Kenttäpelaajan katsotaan olevan haavoittuvassa asemassa, kun hänellä ei 
ole enää kiekko hallinnassaan tai hallussaan, eikä hän ole, joko tietoinen 
uhkaavasta taklauksesta, tai hän ei ole valmistautunut vastaanottamaan 
taklausta. Haavoittuvassa asemassa olevan vastustajan taklaamista 
pidetään automaattisesti piittaamattomana tekona, vaikka taklausta 
muutoin voitaisiin pitää sääntöjen mukaisena, jos se kohdistuisi ei-
haavoittuvassa asemassa olevaan vastustajaan 
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LIITE III 
 
JÄÄKIEKKOVARUSTEET 
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LIITE III – JÄÄKIEKKOVARUSTEET 
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MAALIVAHDIN KYPÄRÄ JA KASVOSUOJUS → Sääntö 11.8 
 
 

  
 
 
 
 
 
PELAAJAN KYPÄRÄ JA KASVOJEN SUOJAUS → Sääntö 9.6 & 9.7 
 

 

 

  

 

VISIIRI HÄKKI KOKOKASVOSUOJUS 
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MAALIVAHDIN RINTA- JA KÄSIVARSISUOJUS → Sääntö 11.3 
 
 

 
 
 
KAULASUOJUS → Sääntö 9.12 
 
 

 
 
 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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MAALIVAHDIN KIINNIOTTOKÄSINE → Sääntö 11.6 
 

 
 
 
 
MAALIVAHDIN KILPIKÄSINE → Sääntö 11.7 
 

 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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MAALIVAHDIN HOUSUT → Sääntö 11.4 
 

 
 
 
 
MAALIVAHDIN POLVISUOJAT → Sääntö 11.5 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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MAALIVAHDIN PATJAT → Sääntö 11.2 
 

 
 
 
MAALIVAHDIN & KENTTÄPELAAJAN LUISTIMET → Sääntö 9.10, 9.11 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
  

paksuus 6,5 
(enintään) 

MAALIVAHDIN LUISTIMET KENTTÄPELAAJAN LUISTIMET 
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KENTTÄPELAAJAN MAILA → Sääntö 10.1 
 

 
 
 
MAALIVAHDIN MAILA → Sääntö 10.2 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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KIEKKO → Sääntö 13 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
 



LIITE IV JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 191 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

LIITE IV 
 
TAULUKOIDEN YLEISKATSAUS 
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LIITE IV – TAULUKOIDEN YLEISKATSAUS 
 
 
 

TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy se pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, 

paitsi jos kärsittävänä on samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

A Yhdellä pelaajalle tuomittu kaksinkertainen pieni rangaistus 

A1 3:00 
4:30 

A15 – 2+2  
MAALI 

Kukaan pelaaja ei palaa Ensimmäinen rangaistus päättyy. 
Toinen alkaa 4:30. 

A2 3:00 
5:30 

A15 – 2+2  
MAALI 

A15 palaa Ensimmäinen rangaistus on päättynyt. 
Toinen päättyy maalista. 

      

B Yhdellä pelaajalle tuomittu pieni rangaistus ja iso rangaistus 

B1 3:00 
4:30 

A15 – 5+2  
MAALI 

Mikään rangaistus ei pääty Iso rangaistus täytyy kärsiä ensin. 

B2 3:00 
8:30 

A15 – 5+2  
MAALI 

A15 palaa Ensimmäinen rangaistus on päättynyt. 
Toinen päättyy maalista 

      

C Kaksi pelaajaa samasta joukkueesta  
 – yhdistelmä isot ja pienet rangaistukset 
 – siirretty rangaistusvihellys (S*) 

C1 3:00 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 

 
 
MAALI 

A15 palaa  
 

C2 3:00 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 

 
 
MAALI 

A15 palaa  
 
 

C3 3:00 
4:00 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 

 
 
MAALI 

A23 palaa  

C4 3:00 
4:00 
4:30 
5:30 

A15 – 2+2 
A23 – 2 

 
 
MAALI 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 
A23 palaa 

 
 
A15 ensimmäinen rangaistus päättyy. 
A23 palaa, koska sen pientä 
rangaistusta on vähiten jäljellä. 

C5 3:00 
(S*) 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2+2 

 
 
MAALI 

A15 palaa 
 
(S*) siirretty vihellys 

Siirretty vihellys A23 (2+2) tuomitaan 
ajassa 4:30. 

C6 3:00 
4:00 

A15 – 5+2 
A23 – 2 

 
 

A23 palaa A15 iso rangaistus täytyy kärsiä ensin. 
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4:30 MAALI A23 palaa, koska kärsii pientä 
rangaistusta. 

C7 3:00 
7:30 
8:30 

A15 – 5+2 
A23 – 2 

 
 
MAALI 

A23 palaa A23 palaa, koska sen pientä 
rangaistusta on vähiten jäljellä. 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

C Kaksi pelaajaa samasta joukkueesta  
 – yhdistelmä isoja ja pieniä rangaistuksia 
 – siirretty rangaistusvihellys (S*) 

C8 3:00 
6:00 
8:00 

A15 – 5+2 
A23 – 2 

 
 
MAALI 

Sekä A15 ja A23 palaavat A15 iso rangaistus on päättynyt. 
Hänen pieni rangaistuksensa päättyy 
maalista. A23 pieni rangaistus on 
päättynyt. 

C9 3:00 
8:00 
9:00 

A15 – 5+2 
A23 – 2 

 
 
MAALI 

Kapteenin valinta A15 iso rangaistus on päättynyt. 
Molemmat pienet rangaistukset 
päättyvät samaan aikaan. 

      

D Kolme pelaajaa samasta joukkueesta  
 – siirretty rangaistuksen alkamisaika (D*) 
 – siirretty rangaistusvihellys (S*) (ei pelikatkoa) 

D1 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 
5:00 
5:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
A6 – 2 (D*)  

 
 
 
MAALI 
MAALI 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 
A23 palaa 
A6 palaa 

 
 
 
A6 rangaistus alkaa 4:30. 
 

D2 3:00 
3:30 
(S*) 
4:30 
5:00 

A15 – 2 
A23 – 2 
A6 – 2 

 
 
 
MAALI 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 
A23 palaa 
 

 
 
 
A6 rangaistus alkaa 4:30. 
A6 jää rangaistusaitioon. 

D3 3:00 
3:30 
(S*) 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
A6 – 2 

 
 
 
MAALI 

 
 
 
A23 palaa 

 
 
 
A6 rangaistus alkaa 4:30. 

D4 3:00 
7:30 
(S*) 
8:00 

A15 – 5 
A23 – 2 
A6 – 2 

 
 
 
MAALI 

 
 
 
Sekä A15 ja A23 palaavat 

A15 iso rangaistus on päättynyt. A23 
pieni rangaistus päättyy maalista. 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

E Yksi pelaajaa kummastakin joukkueesta – yhdistelmä isoja ja pieniä rangaistuksia 

E1 3:00 
3:30 
4:30 
 
5:00 

A15 – 2 
 

 
B12 – 2 
MAALI 
 
MAALI 

 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa. 
 
A15 palaa 

 
 
Joukkueet ovat tasalukuiset. 
 
A15 rangaistus on päättynyt. 

E2 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 5+2  
B12 – 2 
MAALI 

 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 

 
 
Joukkueet ovat tasalukuiset. 

E3 3:00 
7:30 
8:00 

A15 – 5+2  
B12 – 2 
MAALI 

 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 

 
 
A15 iso rangaistus on päättynyt, mutta 
joukkueet ovat tasalukuiset. 

E4 3:00 
3:30 
4:30 
 
5:00 
 
 
 
5:30 

A15 – 2+2  
B12 – 2 
MAALI 
 
MAALI 
 
 
 
MAALI 

 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 
 
 
 
A15 palaa 

 
 
Joukkueet ovat tasalukuiset. 
 
A15 ensimmäinen pieni rangaistus on 
päättynyt, mutta joukkueet ovat 
tasalukuiset. 
 
A15 ensimmäinen pieni rangaistus ja 
B12 rangaistus ovat päättyneet. A15 
toinen pieni rangaistus päättyy 
maalista. 

E5 3:00 
6:00 
8:00 
 

A15 – 5+2  
B12 – 2 
MAALI 
 

 
 
A15 palaa 

A15 iso rangaistus ja B12 pieni 
rangaistus ovat päättyneet. A15 pieni 
rangaistus päättyy maalista. 

E6 3:00 
3:30 
(S*) 
4:10 
 

A15 – 2 
 
A23 – 2 

 
B12 – 2 
 
MAALI 
 

 
 
 
Kukaan ei palaa, A23:n 
siirretty kumoutuu 

 
 
 
Maali kumoaa A23 siirretyn 
rangaistusvihellyksen (SYY: A-joukkue 
ei ollut vajaalukuinen) 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

F Epätasainen määrä pelaajia – yhdistelmä isoja ja pieniä rangaistuksia 

F1 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
 
 
A15 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä. 

F2 3:00 
3:30 
4:00 
5:00 

A15 – 2 
 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
A15 rangaistus on päättynyt. 
Joukkueet ovat tasalukuiset maalin 
syntyhetkellä. 

F3 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

 
 
B12 – 2 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
 
 

F4 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

 
A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
 
 
A15 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä. 

F5 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 
 
5:00 

 
A15 – 2 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 
 
A23 palaa 

 
 
 
A15 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä. 

F6 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 5 
 
A23 – 2 
 

 
B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
 
A23 palaa 

 
A23 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä (ja A on vajaa-
lukuinen pienen rangaistuksen takia). 

F7 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
 
A23 – 5 
 

 
B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
A15 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä (ja A on vajaa-
lukuinen pienen rangaistuksen takia). 

F8 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
 

 
 
B12 – 2 
MAALI 

 
 
 
A23 palaa 

 
 
A-joukkue on vajaalukuinen pienen 
rangaistuksen takia 

F9 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 5 
 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
 
A23 palaa 

 
 
A-joukkue on vajaalukuinen pienen 
rangaistuksen takia 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

F Epätasainen määrä pelaajia – yhdistelmä isoja ja pieniä rangaistuksia 

F10 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

 
 
B12 – 2 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
 
A-joukkue on vajaalukuinen pienen 
rangaistuksen takia. 

F11 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

 
A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 5 
 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
 
A15 pienessä rangaistuksessa on 
vähiten aikaa jäljellä. 

F12 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 

A15 – 2+2 
 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 

 
 
A15 ensimmäinen pieni rangaistus 
päättyy. 

F13 3:00 
3:15 
3:30 
3:45 
4:00 
 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 
A6 – 2(D*) 

 
 
B12 – 2 
 
MAALI 
 
MAALI 

 
 
 
 
A15 palaa 
 
A23 palaa 

 
 
 
 
A6 rangaistus alkaa ajassa 4:00. 
 
Vähiten aikaa jäljellä 

F14 3:00 
3:15 
3:30 
5:10 

A15 – 2 
A23 – 2 
A6 – 2 

B12 – 2 
 
B3 – 2 
MAALI 

 
 
 
A23 palaa 

 
 
A6 ja B3 rangaistukset eivät ole 
kellossa  

F15 3:00 
3:30 
4:00 
(S*) 
4:30 

A15 – 2 
 
A23 – 2 
A6 – 2 

 
B12 – 2 
 
 
MAALI 

 
 
 
 
A15 palaa 

 
 
 
 
A6 pieni rangaistus alkaa ajassa 4:30 

      

G Samanaikaiset rangaistukset – yhtä monta pelaajaa kummastakin joukkueesta 

G1 3:00 
4:30 

A15 – 5+2 
 

B12 – 2+2 
MAALI 

 
Kumpikaan pelaaja ei palaa 

 
Joukkueet ovat tasalukuiset 

G2 3:00 
4:30 

A15 – 5+2 
 

B12 – 5 
MAALI 

 
A15 sijainen palaa 

Samanaikaiset isot rangaistukset 
 

G3 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
MAALI 

 
 
A15 palaa 

 
Samanaikaiset rangaistukset 
(A23&B12) eivät ole kellossa 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

G Samanaikaiset rangaistukset – yhtä monta pelaajaa kummastakin joukkueesta 

G4 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
A23 palaa 

 

G5 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

 
A-joukkue on vajaalukuinen ison 
rangaistuksen takia 

G6 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
A15 palaa 

 
A-joukkue on vajaalukuinen 
vastustajaan nähden. A15 pieni 
rangaistus päättyy maalista. 

G7 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

 
 
MAALI 

 
 
A15 palaa 

 

G8 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

 
B12 – 5 
MAALI 

 
 
A15 palaa 

 
Samanaikaiset rangaistukset 
(A23&B12) eivät ole kellossa 

      

G9 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
 

 
B12 – 2 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

A15 kärsii isoa rangaistusta.  
A23 ja B12 rangaistukset eivät ole 
kellossa 

G10 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
 

B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
A23 palaa 

 
A-joukkue on vajaalukuinen pienen 
rangaistuksen takia. 

G11 3:00 
3:30 
4:30 

A15 – 2+2 
A23 – 2 
 

B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

A15 ensimmäinen pieni rangaistus 
päättyy maalista 

G12 3:00 
3:30 
(S*) 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
A26 – 2 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 

 
 
A26 rangaistusta ei tuomita 
(ellei se ole iso tai OR)  

 

G13 3:00 
3:30 
4:00 
4:30 
4:45 

A15 – 2 
A23 – 2 
A26 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 
A26 palaa 

 
A23 ja B12 rangaistukset eivät ole 
kellossa 

G14 3:00 
3:30 
(S*) 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
A26 – 2 
 

 
B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
 
A15 palaa 

 
A23 ja B12 rangaistukset eivät ole 
kellossa 
A26 pieni rangaistus alkaa ajassa 4:30. 
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, paitsi 

jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

G Samanaikaiset rangaistukset – yhtä monta pelaajaa kummastakin joukkueesta 

G15 3:00 
3:30 

A15 – 2+2 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

A15 ensimmäinen pieni rangaistus 
päättyy ja toinen alkaa maalista 3:30, 
mutta tällä ei vaikutusta 
pelaajavahvuuteen jäällä. 

      

H Samanaikaiset rangaistukset – Epätasainen määrä pelaajia kummastakin joukkueesta 

H1 3:00 
 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

Kapteenin valinta Tämä valinta täytyy tehdä silloin, kun 
rangaistukset tuomitaan. 

H2 3:00 
 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

A on ison rangaistuksen takia 
vajaalukuinen. A15 ja B12 
rangaistuksia ei kärsitä kellossa. 

H3 3:00 
 
3:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
 

B12 – 5 
 
MAALI 

Kapteenin valinta Pienet rangaistukset päättyvät samaan 
aikaan. 

H4 3:00 
 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 5 
 

B12 – 5 
 
MAALI 

 
 
A15 palaa 

Isot rangaistukset ovat samanaikaisia 
eikä niitä ei kärsitä kellossa. 

H5 3:00 
 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

Samanaikaiset rangaistukset. A-
joukkueen on vajaalukuinen ison 
rangaistuksen takia. A23 ja B12 
rangaistuksia ei kärsitä kellossa. 

H6 3:00 
 
4:30 

A15 – 2+2 
A23 – 2 
 

B12 – 2 
 
MAALI 

Kapteenin valinta. B12 pieni 
rangaistus kumoaa yhden 
kahdelle A-joukkueen 
pelaajalle tuomitun pienen 
rangaistuksen. 

Riippuen A-joukkueen valinnasta A23 
palaa tai A15 ensimmäinen pieni 
rangaistus päättyy maalista tai A15 
sijainen (toista pientä rangaistusta 
kärsivä) palaa.  
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TAULUKKO 14 – SÄÄNTÖ 16 
Pienet rangaistukset, maali tehdään vajaalukuista joukkuetta vastaan 

Pienen rangaistuksen päättymisen kriteerit: 
A. Syntyikö maali vajaalukuista joukkuetta vastaan? 
B. Kärsiikö vajaalukuinen joukkue pientä rangaistusta? 
C. Jos vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”, päättyy pieni rangaistus, jossa on vähiten aikaa jäljellä, 

paitsi jos kärsittävänä samanaikaisia rangaistuksia. 

ESIM. AIKA A-JOUKKUE B-JOUKKUE VASTAUS HUOMIOT 

H Samanaikaiset rangaistukset – Epätasainen määrä pelaajia kummastakin joukkueesta 

H8 3:00 
 
 
4:00 
 
 
 
4:30 

A15 – 2 
A23 – 2 
A6 – 2 
 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 
 
 
 
MAALI 

 
 
 
Kapteenin valinta 
 
 
 
Jäljellä oleva pelaaja palaa 

 
 
 
B12 ja yksi A-joukkueen yhtä pientä 
rangaistusta (riippuen valinnasta) ei 
kärsitä kellossa. 
 
A-joukkueen valinta silloin, kun 
rangaistukset tuomitaan. 

H9 3:00 
 
 
4:30 

A15 – 5 
A23 – 2 
A6 – 2 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 
 

Kapteenin valinta 
 

Samanaikaisten rangaistusten sääntöä 
sovelletaan B12 ja joko A23 tai A6 
rangaistuksiin (ja näitä rangaistuksia 
ei kärsitä kellossa). 

H10 4:00 
4:30 
 
5:00 

A15 – 2 
A23 – 2+2 
 

B12 – 2 
 
 
MAALI 

 
 
 
Kukaan pelaaja ei palaa 

A23 ensimmäinen rangaistus päättyy 
ja A23 toinen rangaistus alkaa 
maalista. 

 
Huomautus: Samanaikaiset, toisensa kumoavat rangaistukset täytyy aina kärsiä kokonaisuudessaan. 
 
 

TAULUKKO 15 – SÄÄNTÖ 19 
Samanaikaiset rangaistukset (kaikki rangaistukset tuomitaan samalla pelikatkolla) 

ESIM. A-JOUKKUE RANGAIS-
TUS B-JOUKKUE RANGAIS-

TUS PELAAJAVAHVUUS 

1 A3 2 B10 2+2 B-joukkue pelaa yhden pelaajan vajaalla 
kaksi minuuttia. B-joukkueen täytyy 
asettaa sijainen kärsimään B10 toista 
pientä rangaistusta. 

2 A3 
A5 

2 
2+2 

B10 
B12 

2+2 
2 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella 

3 A3 
A5 

2+2 
5 

B10 
B12 

2+2 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella 

4 A3 2+5 B10 
B12 

2 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella 
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TAULUKKO 15 – SÄÄNTÖ 19 
Samanaikaiset rangaistukset (kaikki rangaistukset tuomitaan samalla pelikatkolla) 

ESIM. A-JOUKKUE RANGAIS- 
TUS B-JOUKKUE RANGAIS-

TUS PELAAJAVAHVUUS 

5 A3 
A5 

2+5 
2 

B10 
B12 

2 
5 

A-joukkue pelaa yhden pelaajan 
vajaalukuisena kaksi minuuttia. A-
joukkueen kapteenin valinta määrittää, 
mikä rangaistus kärsitään kellossa. Jos 
valinta on A3, niin A-joukkueen pitää 
asettaa sijainen kärsimään A3:n pientä 
rangaistusta. 

6 A3 
A5 

2+2 
5 

B10 2+2 A-joukkue pelaa yhden pelaajan 
alivoimalla viisi minuuttia 

7 A3 
A5 

2+2 
2 

B10 2 A-joukkueen kapteenin valinta pelata joko 
neljä minuuttia yhden pelaajan 
vajaalukuisena tai kaksi minuuttia kahden 
pelaajan vajaalukuisena. Jos jälkimmäinen 
valitaan, niin A-joukkueen pitää asettaa 
sijainen kärsimään A3:n pientä 
rangaistusta. 

8 A9 
A24 

2 
2 

B2 
B18 

2 
2 

B-joukkue pelaa yhden pelaajan 
vajaalukuisena kaksi minuuttia. B-
joukkueen kapteenin valinta, minkä 
pelaajan rangaistus kärsitään kellossa. Jos 
valinta B2, silloin B-joukkueen pitää 
asettaa sijainen kärsimään B2:n pientä 
rangaistusta. 
 

9 A24 5 B5 5 Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 
 

10 A3 5 B5 
B7 

5 
5 

B-joukkue pelaa yhden pelaajan 
vajaalukuisena viisi minuuttia (kapteenin 
valinta). 

11 A3 
A4 

5 
5 

B5 
B7 

5 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

12 A3 5+5 B5 5 A-joukkue pelaa yhden pelaajan 
vajaalukuisena viisi minuuttia. A-joukkueen 
pitää asettaa sijainen kärsimään A3:n toista 
isoa rangaistusta. 

13 A3 5+5 B5 
B7 

5 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

14 A3 
A4 

5+5 
5 

B7 5 A-joukkue voi valita kumoutuvaksi yhden 
A3:n isoista rangaistuksista tai A4:n ison 
rangaistuksen. Jos valinta A3, silloin A-
joukkueen pitää asettaa sijainen kärsimään 
A3:n isoa rangaistusta 

15 A3 
A4 

5+5 
5 

B5 
B7 

5 
5 

A-joukkue pelaa yhden pelaajan 
vajaalukuisena viisi minuuttia. Joukkue voi 
valita kumoutuvan rangaistuksen (jota ei 
kärsitä kellossa). 
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TAULUKKO 15 – SÄÄNTÖ 19 
Samanaikaiset rangaistukset (kaikki rangaistukset tuomitaan samalla pelikatkolla) 

ESIM. A-JOUKKUE RANGAIS- 
TUS B-JOUKKUE RANGAIS-

TUS PELAAJAVAHVUUS 

16 A3 2+5 B7 5 A-joukkueen pitää asettaa sijainen 
kärsimään A3:n pientä rangaistusta 

17 A3 2+5 B7 2+5 Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

18 A3 2+5 B5 
B7 

5 
5 

Joukkueet pelaavat neljällä 
kenttäpelaajalla kaksi minuuttia. Jonka 
jälkeen B-joukkue pelaa neljällä 
kenttäpelaajalla 3 minuuttia (kapteenin 
valinta). A-joukkueen pitää asettaa 
sijainen kärsimään A3:n pientä 
rangaistusta ja B-joukkueen pitää asettaa 
sijainen kärsimään toista 5 min 
rangaistusta. 

19 A3 2 B5 5 Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4 

20 A3 2+2 B5 5 Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4 

21 A3 5 B5 
B7 

2 
2 

A-joukkue pelaa 4:llä kenttäpelaajalla 
B-joukkue pelaa 3:lla kenttäpelaajalla 

22 A3 
A4 

5 
2 

B5 
B7 

2+2 
2 

Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4, 4 
min ajan, jonka jälkeen peli jatkuu 4-5,  
1 min ajan. TAI 4-3 2 min ajan, joka jatkuu 
4-5 sen jälkeen 3 min ajan. 
 

23 A3 2+5 B5 2+2+5 B-joukkue pelaa vajaalukuisena kaksi 
minuuttia. B-joukkueen pitää asettaa 
sijainen kärsimään B5:n pientä 
rangaistusta. 

24 A3 
A4 

2+5 
5 

B5 
B7 

5 
5 

A-joukkue pelaa vajaalukuisena kaksi 
minuuttia. A-joukkueen pitää asettaa 
sijainen kärsimään A3:n pientä 
rangaistusta. 

25 A3 
A4 

2+5 
5 

B5 
B7 

2+2+5 
5+5 

B-joukkue pelaa vajaalukuisena joko yksi 
pelaaja seitsemän minuuttia tai yksi 
pelaaja kaksi minuuttia ja toinen pelaaja 
viisi minuuttia (kapteenin valinta). 

26 A3 2+5+5 B5 
B7 

2+5 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

27 A3 
A4 

2+5 
5 

B5 5 A-joukkue pelaa vajaalukuisena joko yksi 
pelaaja seitsemän minuuttia tai yksi 
pelaaja kaksi minuuttia ja toinen pelaaja 
viisi minuuttia (kapteenin valinta). 

28 A3 2+5+5 B5 
B7 

2+5 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

29 A5 
A6 
A7 

2 
5+5 
5 

B12 
B13 
B14 

5+5 
2 
5 

Joukkueet pelaavat täydellä vahvuudella. 

30 A3 2+10 B5 2 Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4. 

31 A3 2+10 B5 2+10 Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4. 
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32 A3 
A4 

2 
10 

B5 
B7 

5 
10 

Joukkueet pelaavat tasalukuisina 4-4. 

 
TAULUKKO 16 – SÄÄNTÖ 69 
Maalivahdin estäminen / häirintä maalitilanteissa 

KUVAUS PÄÄTÖS 

Tilanne 1 – Maalivahti on maalialueella 

Tilanne 1A 
Hyökkäävä pelaaja seisoo maalialueella, kun kiekko 
tulee maalialueelle ja sitten ylittää maaliviivan. 
Pelaaja ei millään tavoin vaikuta maalivahdin 
kykyyn suorittaa torjuntatehtäväänsä. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 1B 
Hyökkäävä pelaaja on kontaktissa maalivahtiin, 
tilanteesta ei kuitenkaan synny maalia. 

Peli jatkuu eikä vihellystä. 

Tilanne 1C 
Hyökkäävä pelaaja on tahattomassa, olennaisessa 
kontaktissa maalivahdin kanssa samaan aikaan, kun 
maalia ollaan tekemässä. 
 

Maali hylätään. 
Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle asianmukaisen 
rangaistuksen. Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei 
hyväksytä maalivahdin häirinnän takia.” 

Tilanne 1D 
Hyökkäävä pelaaja ottaa muun kuin tahattoman 
kontaktin maalivahtiin, tilanteesta ei kuitenkaan 
synny maalia 

 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 

Tilanne 1E 
Hyökkäävä pelaaja ottaa muun kuin tahattoman 
kontaktin maalivahtiin samaan aikaan, maali 
tehdään. 

Maali hylätään. 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 
Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei hyväksytä 
maalivahdin häirinnän takia.” 

Tilanne 2 – Maalivahti on maalialueen ulkopuolella 

Tilanne 2A 
Hyökkäävä pelaaja on tahattomassa kontaktissa 
maalivahdin kanssa, tilanteessa ei kuitenkaan synny 
maalia. 

Peli jatkuu eikä vihellystä. 
 

Tilanne 2B 
Hyökkäävä pelaaja on tahattomassa kontaktissa 
maalivahdin kanssa samaan aikaan, kun maalia 
ollaan tekemässä. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 2C 
Hyökkäävä pelaaja ottaa muun kuin tahattoman 
kontaktin maalivahtiin, tilanteesta ei kuitenkaan 
synny maalia 

 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus 

Tilanne 2D 
Hyökkäävä pelaaja ottaa muun kuin tahattoman 
kontaktin maalivahtiin. 

Maali hylätään. 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 
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TAULUKKO 16 – SÄÄNTÖ 69 
Maalivahdin estäminen / häirintä maalitilanteissa 

KUVAUS PÄÄTÖS 

Tilanne 3 – Pelaaja pakottaa toisen pelaajan päin maalivahtia, joka on maalialueella tai sen ulkopuolella 

Tilanne 3A 
Yritettyään kohtuullisella tavalla välttää kontaktia 
maalivahtiin hyökkäävä pelaaja on tahattomassa 
kontaktissa maalivahtiin samaan aikaan, kun maalia 
ollaan tekemässä. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 3B 
Hyökkäävän pelaajan kontakti maalivahtiin on 
muunlainen kuin tahaton, eikä hyökkäävä pelaaja 
päätuomarin arvion mukaan yritä kohtuullisella 
tavalla välttää tällaista kontaktia. Tilanteesta ei 
kuitenkaan synny maalia. 

Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 

Tilanne 3C 
Hyökkäävän pelaajan kontakti maalivahtiin on 
muunlainen kuin tahaton, eikä hyökkäävä pelaaja 
päätuomarin arvion mukaan yritä kohtuullisella 
tavalla välttää tällaista kontaktia samaan aikaan, 
kun maalia ollaan tekemässä. 

Maali hylätään. 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 

Tilanne 3D 
Hyökkäävän pelaaja toiminnallaan painaa, työntää 
tai rikkoo puolustavaa pelaajaa päin maalivahtia 
samaan aikaan, kun maalia ollaan tekemässä. 

Maali hylätään. 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 

Tilanne 4 – Kamppailu irtokiekosta maalivahdin kanssa, kun maalivahti on maalialueella tai sen 
ulkopuolella 

Tilanne 4A 
Hyökkäävä pelaaja on tahattomassa kontaktissa 
maalivahdin kanssa, kun molemmat yrittävät pelata 
irtokiekkoa samaan aikaan, kun maalia ollaan 
tekemässä. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 4B 
Hyökkäävän pelaajan kontakti maalivahtiin on 
muunlainen kuin tahaton, kun molemmat yrittävät 
pelata irtokiekkoa samaan aikaan, kun maalia ollaan 
tekemässä. 

Maali hylätään. 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 
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TAULUKKO 16 – SÄÄNTÖ 69 
Maalivahdin estäminen / häirintä maalitilanteissa 

KUVAUS PÄÄTÖS 

Tilanne 5 – Visuaalisen häirinnän tilanteita 

Tilanne 5A 
Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse 
maalialueen etuosassa samaan aikaan, kun maalia 
ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy 
liikkeessä eikä hän ole merkittävästi maalialueella 
maalivahdin edessä. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 5B 
Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse 
selvästi maalialueen sisällä samaan aikaan, kun 
maalia ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy 
liikkeessä ja on päätuomarin arvion mukaan 
merkittävästi maalialueella haitaten maalivahdin 
kykyä puolustaa maaliaan. 

Maali hylätään. 
Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei hyväksytä 
maalivahdin häirinnän takia.” 

Tilanne 5C 
Hyökkäävä pelaaja luistelee maalivahdin editse 
maalialueen ulkopuolella samaan aikaan, kun maalia 
ollaan tekemässä. Hyökkäävä pelaaja pysyy 
liikkeessä ja haittaa maalivahdin kykyä puolustaa 
maaliaan. 

Maali hyväksytään. 

Tilanne 5D 
Hyökkäävä pelaaja asemoi itsensä maalialueelle 
peittääkseen maalivahdin näkökenttää ja 
haitatakseen maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan 
samalla, kun maalia ollaan tekemässä. 

Maali hylätään. 
Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei hyväksytä 
maalivahdin häirinnän takia.” 

Tilanne 5E 
Hyökkäävä pelaaja asemoi itsensä maalialueen 
rajalle tai maalialueen ulkopuolelle peittääkseen 
maalivahdin näkökenttää ja haitatakseen 
maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan samalla, kun 
maalia ollaan tekemässä. 

Maali hyväksytään. 
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TAULUKKO 16 – SÄÄNTÖ 69 
Maalivahdin estäminen / häirintä maalitilanteissa 

KUVAUS PÄÄTÖS 

Tilanne 6 – Maalialueen miehittäminen 

Tilanne 6A 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella ja hyökkäävä pelaaja 
väistyy välittömästi paikastaan. Tilanteesta ei synny 
maalia. 

Peli jatkuu eikä vihellystä. 

Tilanne 6B 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella, mutta hyökkäävä 
pelaaja ei luovu omasta asemastaan. Tilanteesta ei 
kuitenkaan synny maalia. Mahdollinen rangaistus 
riippuu päätuomarin arviosta hyökkäävän pelaajan 
kontaktin kovuudesta ja vastustuksen asteesta sekä 
siitä, onko maalivahti todella tavoittelemassa 
asemaa. 

Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 
Maalialueelle mennessään hyökkäävä pelaaja ottaa 
riskin, että ”huonoja asioita” voi tapahtua. 

Tilanne 6C 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella ja hyökkäävä pelaaja 
väistyy välittömästi paikastaan samaan aikaan, kun 
maalia ollaan tekemässä. Vaikka hyökkäävä pelaaja 
väistyy välittömästi paikastaan, kontakti haittaa 
maalivahdin kykyä puolustaa maaliaan. 

Maali hylätään. 
Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei hyväksytä 
maalivahdin häirinnän takia.” 

Tilanne 6D 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella, mutta hyökkäävä 
pelaaja kieltäytyy antamasta tilaa samaan aikaan, 
kun maalia ollaan tekemässä. 

Maali hylätään. 
Pientä rangaistusta ei tuomita (ainoastaan maalin 
hylkääminen). Tilanteen kuulutus on: ”Maalia ei 
hyväksytä maalivahdin häirinnän takia.” 
 
 

Tilanne 6E 
Maalivahti ottaa tarkoituksellisesti kontaktin 
hyökkäävään pelaajaan muutoin kuin 
asemoituakseen maalialueella, tai muulla tavoin 
toimien ottaa tarpeettoman kontaktin hyökkäävään 
pelaajaan. 

Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
maalivahdille soveltuva rangaistus. 

Tilanne 6F 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella käyttäen liiallista 
voimaa tai toimien tavalla, josta muuten 
rangaistaisiin, ja hyökkäävä pelaaja kieltäytyy 
antamasta tilaa samaan aikaan, kun maalia ollaan 
tekemässä. 

Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
maalivahdille ja/tai hyökkäävälle pelaajalle 
asianmukaiset rangaistukset. Tässä tilanteessa 
päätuomarin pitää painokkaasti näyttää pelaajille ja 
kannattajille, että hän oli tuomitsemassa 
rangaistuksia ennen kuin kiekko meni maaliin ja 
täten pelitilanne katkesi rikkeiden aikana ja takia 
eikä täten maalia syntynyt. 
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TAULUKKO 16 – SÄÄNTÖ 69 
Maalivahdin estäminen / häirintä maalitilanteissa 

KUVAUS PÄÄTÖS 

Tilanne 6 – Maalialueen miehittäminen 

Tilanne 6G 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella käyttäen liiallista 
voimaa tai toimien tavalla, josta muuten 
rangaistaisiin, ja hyökkäävä pelaaja väistyy 
maalialueelta samaan aikaan, kun maalia ollaan 
tekemässä. 
 

Maali hylätään. 
Lisäksi päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta 
tuomita maalivahdille soveltuva rangaistus. 
Tämä on esimerkki siitä, kuinka hyökkäävä pelaaja 
estää maalivahtia suorittamasta torjunta-
tehtäväänsä maalialueella. Tilanteen kuulutus on: 
”Maalia ei hyväksytä maalivahdin häirinnän takia 
(sekä kuulutetaan maalivahdin rangaistus)”. 

Tilanne 6H 
Maalivahti ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan 
asemoituakseen maalialueella käyttäen liiallista 
voimaa tai toimien tavalla, josta muuten 
rangaistaisiin, ja hyökkäävä pelaaja väistyy 
maalialueelta, mutta tilanteessa ei synny maalia. 

 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
maalivahdille soveltuva rangaistus. 

  

Tilanne 7 – Kontakti maalivahdin kanssa 

Tilanne 7A 
Hyökkäävä pelaaja ottaa kontaktin maalivahtiin 
maalialueella tai sen ulkopuolella tavalla, josta 
muuten rangaistaisiin (esim. ”ajaa” maalivahdin yli). 

 
Päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta tuomita 
hyökkäävälle pelaajalle soveltuva rangaistus. 

Tilanne 7B 
Hyökkäävä pelaaja on maalialueella ja yrittää kaikin 
keinoin poistua maalialueelta. Maalivahti ottaa 
kontaktin kenttäpelaajaan tehostaen ja yrittäen 
saada vastustajalle rangaistuksen. Tilanteessa ei 
synny maalia. 

 
Tämä on sukeltamista ja maalivahdille tuomitaan 
pieni rangaistus (sukeltaminen / tehostaminen). 

Tilanne 7C 
Puolustavan joukkueen pelaaja ohjaa kiekon omaan 
maaliinsa samalla, kun hyökkäävä pelaaja ottaa 
kontaktin maalivahtiin. 

Maali hylätään. 
Lisäksi päätuomarin täytyy arvionsa pohjalta 
tuomita hyökkäävälle pelaajalle soveltuva 
rangaistus. 
 

Tilanne 7D 
Puolustavan joukkueen pelaaja ohjaa kiekon omaan 
maaliinsa samalla, kun hyökkäävä kenttäpelaaja 
seisoo maalialueella. Hyökkäävä pelaaja ei vaikuta 
maalivahdin kykyyn suorittaa torjuntatehtäväänsä. 

Maali hyväksytään. 
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SÄÄNTÖ 69 Maalivahdin estäminen 
 “Olennaisen tahattoman kontaktin” määritelmä  

Olennainen tahaton kontakti 
Näiden kolmen tekijän leikkauskohdan 
katsotaan muodostavan ”olennaisen 
tahattoman kontaktin”. 

 Kontaktikohta 
Mihin kohtaan kontakti kohdistuu 

(maalivahdin vartaloa tai varuste)? 
Onko kontaktikohta olennainen 

maalivahdin torjuntatyön kannalta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktin voima 
Millä voimalla ja vaikuttavuudella 
kontakti kohdistuu maalivahtiin? 
Voimankäyttö vaikutti häiritsevästi 
maalivahdin puolustustyöskentelyyn. 
 

 Kontaktin ajankohta 
Millä hetkellä kontakti kohdistui 

maalivahtiin? Oliko maalivahdilla sen 
jälkeen mahdollisuus asemoitua 

uudelleen ja suorittaa torjuntaa? 
 

  
 

TAULUKKO 17 – SÄÄNTÖ 84 JATKOAIKA 
Rangaistusten siirtyminen jatkoerään – Alkusarja tai karsintaottelu 

ESIMERKKI AIKA 
3. ERÄ A-JOUKKUE B-JOUKKUE HUOMIOT 

1 19:30 A5 – 2 B17 – 2 Kolmannen erä päätyttyä rangaistusajat poistetaan 
rangaistuskellosta ja joukkueet aloittavat jatkoajan 
pelaajavahvuudella 3 vastaan 3. 
Rangaistusten päättymistä seuraavalla pelikatkolla 
rangaistut pelaajat päästetään pois 
rangaistusaitiosta. 

2 19:10 
19:50 

A5 – 2 
A7 – 2 

B17 – 2 Joukkueet aloittavat jatkoerän pelaajavahvuudella 3 
vastaan 4. A5:n ja B17:n rangaistusajat poistetaan 
rangaistuskellosta. A5:n ja B17:n rangaistusten 
päättymistä seuraavalla pelikatkolla rangaistut 
pelaajat päästetään pois rangaistusaitiosta. 

TAULUKKO 17 – SÄÄNTÖ 84 JATKOAIKA 
Rangaistusten siirtyminen jatkoerään – Alkusarja tai karsintaottelu 

Kontakti- 
kohta 

Kontaktin 
ajankohta  

Kontaktin 
voima 
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ESIMERKKI AIKA 
3. ERÄ A-JOUKKUE B-JOUKKUE HUOMIOT 

3 19:10 
19:25 
19:40 

A5 – 2 
 
A7 – 2 

 
B17 – 2 

A-joukkue aloittaa jatkoajan pelaajavahvuudella 
kolme (3) kenttäpelaajaa ja B-joukkue neljä (4) 
kenttäpelaajaa. Rangaistut pelaajat palaavat jäälle 
rangaistustensa normaalin päättymisen mukaisesti. 
Pelin jatkuessa ilman katkoja on mahdollista 
saavuttaa jäällä pelaajavahvuus viisi (5) vastaan viisi 
(5) kenttäpelaajaa. Kuitenkin jäällä olevaa 
pelaajavahvuutta säädetään aina seuraavalla 
pelikatkolla. 

4 19:10 
19:30 
19:40 

A5 – 2 
A7 – 2 

B17 – 2 
 
B36 – 2 

Jatkoaika aloitetaan pelaajavahvuudella kolme (3) 
vastaan kolme (3). A5:n ja B17:sta rangaistukset 
poistetaan rangaistuskellosta. Jos A5:n ja B17:sta 
rangaistusten päättymisen jälkeen tulee pelikatko, 
nämä pelaajat päästetään pois rangaistusaitiosta. 
Kun A7:n ja B36 rangaistukset päättyvät, 
pelaajavahvuus jäällä voi nousta neljä (4) vastaan 
(4). Seuraavalla pelikatkolla pelaajavahvuudeksi 
muutetaan kolme (3) vastaan kolme (3). 

5 19:10 
19:20 
19:30 
19:50 

A5 – 2 
 
A7 – 2 

 
B17 – 2 
 
B36 – 2 

Jatkoaika aloitetaan pelaajavahvuudella kolme (3) 
vastaan kolme (3). Rangaistut pelaajat palaavat 
jäälle rangaistustensa normaalin päättymisen 
mukaisesti. Pelin jatkuessa ilman katkoja on 
mahdollista saavuttaa jäällä pelaajavahvuus viisi (5) 
vastaan viisi (5) kenttäpelaajaa. Kuitenkin jäällä 
olevaa pelaajavahvuutta säädetään aina seuraavalla 
pelikatkolla joko neljä (4) vastaan kolme (3) tai 
kolme (3) vastaan kolme (3), kuten tilanne määrää 
tällä nimenomaisella pelikatkolla. 

 
 

TAULUKKO 18 – SÄÄNTÖ 84 JATKOAIKA 
Rangaistusten tuomitseminen jatkoajalla – Runkosarjan ottelu 

ESIMERKKI AIKA 
jatkoajalla A-JOUKKUE B-JOUKKUE PELAAJAVAHVUUS JÄÄLLÄ 

1 00:30 
 
 

01:00 
 
 

01:30 

A23 – 2 
 
 
 
 
 
A7 – 2 

 
 
 
B17 – 2 

A-joukkue: 3 kenttäpelaajaa 
B-joukkue: 4 kenttäpelaajaa 
 
A-joukkue: 3 kenttäpelaajaa 
B-joukkue: 3 kenttäpelaajaa 
 
A-joukkue: 3 kenttäpelaajaa 
B-joukkue: 4 kenttäpelaajaa 

Heti kun A-joukkueelle tuomitaan toinen pieni rangaistus, kummankin joukkueen pelaajavahvuutta jäällä nostetaan 
yhdellä pelaajalla. Jos A23 rangaistus päättyy palauttaen tilanteen takaisin neljä (4) vastaan (4), niin seuraavalla 
pelikatkolla pelaajavahvuutta jäällä sovitetaan alaspäin kolme (3) vastaan kolmeksi (3). 
Kuitenkin, jos pelikatko tulee sen jälkeen, kun B17 rangaistus on päättynyt (ja ennen kuin A7 rangaistus päättyy), niin 
pelaajavahvuus jäällä sovitetaan kolme (3) vastaan neljäksi (4). 
Jos pelikatkoja ei synny ennen kuin molemmilla joukkueilla on viisi (5) kenttäpelaajaa, niin seuraavalla pelikatkolla 
pelaajamäärä jäällä sovitetaan takaisin kolme (3) vastaan kolmeksi (3). 
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LIITE V 
 
TEKNISET VAATIMUKSET JA JÄRJESTELYT 
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LIITE V – TEKNISET VAATIMUKSET JA JÄRJESTELYT 
 
Konsultoinnin tuki ja videotarkistusten päätöksenteon tuki. Teknisistä järjestelyistä ja tuesta (kameroiden 
lukumäärästä ja sijainnista tai viestintäjärjestelmistä) riippuen käytetään seuraavia toimintamalleja: 
 

JÄRJESTELY JA KUVAUS SÄÄNTÖ 37 – 
VIDEOTARKISTUS 

JÄRJESTELY 1 – TÄYSI 
KOKOONPANO 

 

Jäällä oleville tuomareille 
käytettävissä videokuva tilanteista. 

Tuomaristo katsoo videolta seuraavat 
tilanteet ➔ Sääntö 37 mukaisesti.  
 

RANGAISTUSTEN 
VIDEOTARKISTUS 
Päätuomari päättää varmistetaanko 
rangaistukset (kaksikertainen pieni 
rangaistus, iso rangaistus ja 
ottelurangaistus) videokuvan avulla. 
➔ Säännöt 18.4, 20.6, 21.5 
 

A. Ylittikö kiekko maaliviivan 
B. Oliko maali siirtynyt 
C. Oliko peliaika päättynyt 
D. Oliko havaittavissa oleva potkuliike 
E. Ohjattiinko kiekko jollakin vartalon 

osalla 
F. Kimposiko kiekko tuomarista 
G. Pelattiinko korkealla mailalla 

yläriman yläpuolella 
H. Menikö kiekko maaliin 

asianmukaisella tavalla 
I. Menikö kiekko maaliin jatkuvan 

toiminnan seurauksena 
J. Rangaistuslaukauksen suorituksen 

sääntöjen mukaisuus 
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JÄRJESTELY JA KUVAUS SÄÄNTÖ 37 – 
VIDEOTARKISTUS 

JÄRJESTELY 2 – RAJATTU 
KOKOONPANO 

 

Ei videokuvaa tuomaristolle. Otteluun 
nimetty otteluvalvoja. 

Tuomaristolla mahdollisuus 
konsultoida otteluvalvojaa 
seuraavissa tilanteissa, jos hänellä on 
videokuva käytössään. ➔ Sääntö 37 
mukaisesti.  
 

EI RANGAISTUSTEN 
VIDEOTARKISTUSTA 
Ei rangaistusten (kaksikertainen pieni 
rangaistus, iso rangaistus ja 
ottelurangaistus) varmistusta 
otteluvalvojan avulla (koska käytössä 
on rajattu tekninen järjestelmä). 
 

A. Ylittikö kiekko maaliviivan 
B. Oliko maali siirtynyt 
C. Oliko peliaika päättynyt 
D. Oliko havaittavissa oleva potkuliike 
E. Ohjattiinko kiekko jollakin vartalon 

osalla 
F. Kimposiko kiekko tuomarista 
G. Pelattiinko korkealla mailalla 

yläriman yläpuolella 
H. Menikö kiekko maaliin 

asianmukaisella tavalla 
I. Menikö kiekko maaliin jatkuvan 

toiminnan seurauksena 
J. Rangaistuslaukauksen suorituksen 

sääntöjen mukaisuus 
K. Maalivahdin häirinnän tilanteet. 
 

 

JÄRJESTELY JA KUVAUS SÄÄNTÖ 37 – 
VIDEOTARKISTUS 

JÄRJESTELY 3 – EI 
VIDEOTARKISTUSTA 

 

Ei teknisiä järjestelyitä eikä 
videotoimintoja paikan päällä. 
Ei konsultointia jäällä oleville 
tuomareille. 

Päätuomari ei voi tarkistaa tilanteita 
videolta ➔ Sääntö 37 mukaisesti. 
 
Kuitenkin päätuomari voi vapaasti 
konsultoida muuta tuomaristoa 
ennen lopullista päätöstä. 
Tarkastettaessa, ylittikö kiekko 
maaliviivan, päätuomari voi myös 
konsultoida maalin takana olevaa 
maalituomaria. 
 

 

 
 



LIITE VI JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023 213 
 

 

 

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF 

LIITE VI 
 
INFOGRAFIIKKA LYHYESTI 
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LIITE VI – INFOGRAFIIKKA LYHYESTI 
 
KAUKALON MITAT - 60 M PITUUS X 30 M LEVEYS → Sääntö 1.2 
 

  
 
 
KAUKALON MITAT - 60 M PITUUS X 26 M LEVEYS → Sääntö 1.2 
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KAUKALO JA MÄÄRITELMÄT → Sääntö 1.1 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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KAUKALON MITAT → Sääntö 1.1, 1.2, 3.0 
 
SJL poikkeus – kaukalo voi olla pituudeltaan 58 – 60 m ja leveydeltään 26 – 30 m. 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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KAUKALON VIIVAT → Sääntö 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 
 
SJL poikkeus - siniviivojen väli voi olla myös vanhan sääntökirjan (2018-2022) mitoissa 1428 ja muut mitat 
voivat mukautua sen mukaisesti. 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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JÄÄALUEEN JAKO → Sääntö 1.6 
 

 
 
 
 
PELAAJIEN VAIHTOALUE → Sääntö 74 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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KESKIPISTE JA -YMPYRÄ → Sääntö 1.9 
 

 
 
 
 
 
PÄÄTYALUEIDEN ALOITUSPISTE JA -YMPYRÄ → Sääntö 1.9 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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MAALIALUE JA MAALIVAHDIN RAJATTU ALUE → Sääntö 1.7, 1.8 
 

 
 
 
MAALIALUE / 3D → Sääntö 1.7 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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MAALITOLPAT JA -VERKOT → Sääntö 2.1, 2.2 
 

 
 
 
KORKEALLA MAILALLA PELAAMISEN MÄÄRITELMÄT → Sääntö 37.5, 60, 80 
 

 

 
 
 
 
Sääntö 60, 80 
Sääntö 37.5 
 
Sääntö 60 Korkea maila vastustajaan 
Viitekorkeus on sen vastustajan 
hartiataso, johon maila osuu. 
 
Sääntö 80 Korkea maila kiekkoon 
Viitekorkeus on kiekkoa mailalla pelaavan 
pelaajan normaali hartiataso. 
 
Sääntö 37.5 Kiekon pelaaminen maaliin 
korkealla mailalla 
Kiekon lyöminen tai ohjaaminen maaliin 
korkealla, yläriman yläpuolella olevalla 
mailalla. 
Osumakohdan viitekorkeus on yläriman 
yläosa. 

 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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LAIDAT, SUOJALASI JA VERKOT → Sääntö 1.3, 1.4 
 

 
 
KAIKKI MITAT SENTTIMETREINÄ 
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