
       
TILASTOINTIMÄÄREET 
 

RANGAISTUSMINUUTIT NUMEROIN 

Pieni rangaistus = 2 min (rangaistusminuuttia) 

Iso rangaistus = 5 min 

Käytösrangaistus = 10 min 

Pelirangaistus = 20 min 

Ottelurangaistus = 25 min 

 

MAALI TYHJÄÄN MAALIIN 
Maali tehdään, kun vastustajan maalivahti on pelaajapenkillään eikä jäällä suojaamassa 

maaliaan. Maalivahdin tilastoon ei tällöin merkitä päästettyä maalia, jos hän on 

pelaajapenkillä. 

 

MAALI TASAKENTÄLLISILLÄ 

Maali tehdään, kun joukkueilla on suurin sääntöjen määrittämä määrä pelaajia jäällä. Jos 

pelaajamäärä joukkueilla on rangaistusten takia pienempi, mutta sama kummallakin, 

merkitään maali tasavajaalla (TV) tehdyksi. 

 

MAALI YLIMÄÄRÄISELLÄ KENTTÄPELAAJALLA 

Joukkue, joka on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan, tekee maalin. 

 

YLIVOIMAMAALI 
Joukkueen tekemä maali, kun sillä on maalin syntyessä yksi tai useampi pelaaja jäällä kuin 

vastustajalla. 

 

ALIVOIMAMAALI 
Joukkueen, jolla on maalintekohetkellä jäällä vähemmän pelaajia kuin sen vastustajalla, 

tekemä maali. 
 

OMA MAALI 
Puolustavan joukkueen pelaaja laukaisee kiekon suoraan omaan maaliinsa. Jos kiekko 

kimpoaa puolustavan pelaajan mailasta tai mistä tahansa pelaajan vartalon osasta maaliin, 

ei maalia tulkita omaksi maaliksi. 

 

VOITTOMAALI 
Ratkaisevan maalin tekijä tekee voittomaalin. Silloin kun voittava joukkue tekee ottelussa 

vähintään kaksi maalia enemmän kuin vastustaja, niin voittomaalintekijäksi tilastoidaan 

ratkaisevan maalin tekijä (esim. joukkue voittaa 5-2, niin joukkueen kolmannen maalin tekijä 

tilastoidaan voittomaalintekijäksi). Voittomaalikilpailussa ratkaisevan maalin tekijä on 

voittomaalintekijä (esim. jos joukkue voittaa voittomaalikilpailun 2-0, niin ensimmäisen maalin 

tekijä tilastoidaan voittomaalintekijäksi). (VM = voittomaali, VL= voittomaali 

voittomaalikilpailussa) 

VOITTOMAALIKILPAILUN VOITTOMAALI 
Voittomaalikilpailun voittomaalista ei merkitä laukaisevalle pelaajalle maalia pistepörssiin, 

eikä voittomaalin päästäneelle maalivahdille päästettyä maalia. 

 

PLUS-MIINUS 
Lasketaan vähentämällä pelaajan jäällä ollessa syntyneistä oman joukkueen maaleista 

pelaajan jäällä ollessa vastustajan tekemät maalit (kummankaan joukkueen ylivoimamaaleja 

ei lasketa mukaan). 

 



       
PISTEET 
Lasketaan pelaajan tekemät maalit ja syötöt yhteen. 

 

TORJUNTAPROSENTTI 
Lasketaan jakamalla maalivahdin päästämät maalit häntä kohtaan ammuttujen laukausten 

kokonaismäärällä. 

 

PÄÄSTETYT MAALIT 
Maalivahdin päästämät maalit, silloin kun hän on jäällä. Tyhjään maalin tehtyjä maaleja ei 

lasketa maalivahdin tilastoon. Maalivahdille, jota vastaan on tehty voittomaalikilpailun 

voittomaali, merkitään tilastoon myös yksi laukaus maalin kohti ja yksi päästetty maali. 

 

PÄÄSTETTYJEN MAALIEN KESKIARVO 
Lasketaan jakamalla maalivahdin päästämät maalit hänen peliminuuteillaan ja kerrotaan 

tämä 60:llä (tai muulla sarjan varsinaisen peliajan pituudella). 

 

NOLLAPELI 
Ottelu, jossa maalivahti ei päästä yhtään maalia koko ottelussa. Jos kaksi maalivahtia 

yhdessä pelaavat nollapelin, ei kummankaan henkilökohtaiseen tilastoon merkitä nollapeliä, 

mutta joukkueen tilastoon merkitään nollapeli. Jos maalivahti häviää 1-0 jatkoajalla, hän ei saa tilastoonsa 

nollapeliä. Jos maalivahti pelaa koko ottelun päästämättä maalia ja ottelu päättyy voittomaalikilpailussa 1-0 

häviöön, saa hävinnyt maalivahti nollapelimerkinnän 

 

VOITTANUT MAALIVAHTI 

Maalivahti, joka on maalissa, kun hänen joukkueensa tekee voittomaalin (ts. jos joukkue 

voittaa 6-4, niin viidennen maalin aikana jäällä ollut voittavan joukkueen maalivahti on 

voittanut maalivahti). Tilanteessa, jossa maalivahti on korvattu kenttäpelaajalla (IM/TM/SR-tilanne), niin 

tilastomerkintä tehdään edeltävän maalivahtijakson perusteella (jäältä poistunut maalivahti). 

 

HÄVINNYT MAALIVAHTI 
Maalivahti, joka päästää voittomaalin maaliinsa (ts. jos joukkue häviää 6-4, niin viidennen 

maalin päästänyt maalivahti on hävinnyt maalivahti). Tilanteessa, jossa maalivahti on korvattu 

kenttäpelaajalla (IM/TM/SR-tilanne), niin tilastomerkintä tehdään edeltävän maalivahtijakson perusteella 

(jäältä poistunut maalivahti). 

 
 

LAUKAUKSET MAALIA KOHTI 
Aina kun kiekko suunnataan maalia kohti ja se menee joko maaliin tai olisi mennyt maaliin, 

jos maalivahti (tai puolustavan joukkueen kenttäpelaaja kun maalivahti on poissa jäältä) ei 

olisi sitä torjunut. 

 

ALOITUSVOITTO / ALOITUSHÄVIÖ 

Määräytyy sen mukaan kumpi joukkue saa kiekon hallintaansa aloituksen jälkeen. 

 

JÄÄAIKA 
Kokonaisaika, jonka pelaaja on jäällä pelitilanteessa (ts. kun pelikello käy). 


