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KÄÄNNÖKSESTÄ 

EROTUOMARIN OHJEKIRJA – Toimintaohjeet ja sääntötulkinnat (I.I.H.F Case Book) on 
Kansainvälisen Jääkiekkoliiton, International Ice Hockey Federation (I.I.H.F), laatima 
ohjekirja. Teos on tarkoitettu helpottamaan virallisen sääntökirjan sääntöjen soveltamista. 
Suomenkielisessä versiossa on säilytetty alkuperäisen teoksen rakenne ja momenttijärjestys. 

Käännöksessä on käytetty termiä kenttäpelaaja puhuttaessa joukkueen muista pelaajista 
kuin maalivahdeista. Termillä pelaaja viitataan yhteisesti joukkueen kaikkiin pelaajiin 
maalivahdit mukaan luettuina. 

Paitsiotilanteissa ja muissa viivoihin liittyvissä esimerkeissä on noudatettu seuraavaa 
terminologiaa. 
 

Tilanteessa, jossa kuvataan kiekon, mailan tai pelaajan 
luistinten asemaa, on menetelty seuraavasti. Tilanteen 
pelisuunta kuvaa koko esimerkin pääpelisuuntaa. 
Esimerkiksi, jos kiekko pelataan ensiksi hyökkäysalueelle, 
sitten se palautetaan puolueettomalle alueelle ja taas 
takaisin hyökkäysalueelle, tilanteen pelisuunta on tässä 
esimerkissä puolueettomalta alueelta hyökkäysalueelle. 
Toisin sanoen ensin kiekko pelataan siniviivan yli, tämän 
jälkeen siniviivan taakse ja lopulta uudelleen siniviivan yli. 
 

 

Espoossa marraskuussa 2014 JYRKI INGMAN 
 
IIHF-päivitys 19.9.2016 (toinen uusittu painos, 4.11.2016) 
IIHF-päivitys 26.6.2017 (kolmas uusittu painos, 3.8.2017) 
 
 

 

 
Ylitettävä viiva 

Tilanteen pelisuunta 

TAKANA YLI 
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SÄÄNTÖ 34  -  KYPÄRÄ 
 
Tilanne 1 

Pelaajaa taklataan ja hänen kypäränsä hihna aukeaa, mutta kypärä pysyy hänen päässään. 

Tulkinta: Pelaaja voi jatkaa peliä seuraavaan pelikatkoon asti tai siihen asti, kun pelaaja 
pelin käydessä menee vaihtoon. Tilanteesta ei tuomita rangaistusta pelaajalle. 

 
 

SÄÄNTÖ 41  -  KENTTÄPELAAJAN VARUSTEEN MITTAUS 
 
Tilanne 1 

Vastustaja esittää mittauspyynnön rangaistusaitioon rangaistustaan kärsimään juuri 
menneen pelaajan mailasta tai sieltä rangaistuksensa kärsittyään juuri kentälle palaavan 
pelaajan mailasta. 

Tulkinta: Rangaistusaitiossa olevan tai sieltä jäälle palaavan pelaajan maila voidaan mitata 
milloin tahansa. 

 
 

SÄÄNTÖ 49  -  KIEKKO PELISSÄ 
 
Tilanne 1 

A-joukkue pelaa vajaalukuisena pienen rangaistuksen takia. B-joukkueelle tuomitaan pieni 
rangaistus (siirrettynä) joukkueen hyökkäysalueella. A-joukkue on tarkoituksellisesti pelaamatta 
kiekkoa puolustusalueellaan, jotta heidän rangaistuksestaan kuluisi mahdollisimman paljon 
aikaa. 

Tulkinta: Päätuomari katkaisee pelin ja seuraava aloitus suoritetaan rangaistavan joukkueen 
päätyalueen aloituspisteestä (B-joukkue). 

 
 

SÄÄNTÖ 53  -  ALOITUSPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN / 
RANGAISTUKSIA TUOMITTU 
 
Tilanne 1 

Siirretyn rangaistuksen aikana ei-rangaistava joukkue syyllistyy maalivahdin liian aikaiseen 
vaihtoon ja peli katkaistaan, kun kiekko on ei-rangaistavan joukkueen puolustusalueella. 

Tulkinta: Seuraava aloitus suoritetaan toisesta rangaistuksen saavan joukkueen puolustus-
alueen aloituspisteestä. 

 
 

SÄÄNTÖ 58  -  ALOITUKSEN SUORITUSTAPA 
 
Tilanne 1 

Miten päätuomarin tulee suhtautua niihin ei-aloittaviin pelaajiin, jotka jatkuvasti vaihtavat 
paikkaansa aloitusympyrän ulkopuolella. 

Tulkinta: Ei-aloittava pelaaja ei saa vaihtaa paikkaansa sen jälkeen, kun hän on kertaalleen 
johonkin asettunut ja vaikka hän olisikin aloitustasan oikealla puolella. Kun aloitus 
on vastustajan kenttäpuoliskolla, hyökkäävän joukkueen pelaajien tulee ensin 
asettua paikalleen ja tämän jälkeen puolustavan joukkueen pelaajat asettuvat 
paikalleen. 
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SÄÄNTÖ 65  -  PITKÄ / HYBRIDI 
 
Tilanne 1 

Pelaaja syöttää kiekon puolustusalueeltaan siniviivan takaa kanssapelaajalleen, jonka 
molemmat luisimet ovat omalla kenttäpuoliskollaan. Kiekko osuu tämän kanssapelaajan 
mailaan, joka on keskiviivan ylitse vastustajan kenttäpuoliskolla ja kiekko jatkaa matkaa 
vastustajan kenttäpäätyä kohti ja lopulta ylittää päätyviivan. 

Tulkinta: Kyseessä ei ole pitkän tilanne. 
 
Tilanne 2 

Hyökkäävä pelaaja laukaisee kiekon ja kiekko osuu omalla kenttäpuoliskolla olevaan 
puolustavaan pelaajaan ja osuman seurauksena kiekko kimpoaa kiekon laukaisseen pelaajan 
joukkueen puolustusalueen päätyviivan ylitse. 

Tulkinta: Kyseessä ei ole pitkän tilanne. 
 
Tilanne 3 

Pelaajan luistimet ovat keskiviivan ylitse (ts. vastustajan kenttäpuoliskolla) ja kiekko on hänen 
mailassaan omalla kenttäpuoliskolla. Tästä asemasta pelaaja laukaisee kiekon vastustajan 
maaliviivan ylitse siten, että hän ei saata kiekkoa mailallaan keskiviivan ylitse tai ”ei saavuta 
viivaa” (”gaining the line”) ennen kuin kiekko irtoaa hänen mailastaan. 

Tulkinta: Pitkän tilanne on voimassa. 
 
 

SÄÄNTÖ 66  -  PITKÄ / OHJEET 
 
Tilanne 1 

A-joukkueen pelaaja laukaisee kiekon keskiviivan takaa ja kiekko ponnahtaa vastustajan mailan 
ylitse, kun tämä vastustaja yrittää pelata kiekkoa tai vastustaja yrittää pysäyttää kiekon, mutta 
epäonnistuu siinä ja kiekko jatkaa kulkuaan vastustajan kenttäpäätyä kohti ja lopulta ylittää 
päätyviivan. 

Tulkinta: Pitkän tilanne on voimassa. 
 
Tilanne 2 

Linjatuomarilla on kätensä ylhäällä siirretyn paitsion merkiksi ja puolustavan joukkueen pelaaja 
laukaisee kiekon pitkäksi. 

Tulkinta: Sillä hetkellä kun kiekko ylittää siniviivan, siirretty paitsio kumoutuu ja pitkän tilanne 
on voimassa. (Sääntö 82 ii) 

 
Tilanne 3 

Maalivahdin mailan lapa on hieman maalialueen ulkopuolella ja maalivahti liikahtaa kiekkoa 
kohti, mutta hänen luistimensa ovat yhä maalialueella. Kun maalivahti havaitsee, että pitkä 
aiotaan viheltää, hän vetää mailansa takaisin. 

Tulkinta: Linjatuomarin tulee kumota pitkän tilanne. Linjatuomari tulkitsee, että maalivahti 
liikkuu kiekkoa kohti. (Sääntö 66 ix 5) 
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Tilanne 4 

A-joukkueen pelaaja #8 laukaisee kiekon puolustusalueeltaan. Kiekko menee hyökkäysalueen 
siniviivaan kohti, jossa kaksi pelaajaa (A10 ja B6) odottavat kiekkoa. B6 on asemassa pelata 
kiekkoa, mutta A10:n nostettua B6:n mailaa B6 ei pysty pelaamaan kiekko ja kiekko jatkaa 
kulkuaan vastustajan kenttäpäätyä kohti ja ylittää päätyviivan. Kumpikaan pelaajista eikä 
kukaan muukaan pelaaja kosketa kiekkoa. Onko tilanne yhä hybriditilanne ja voivatko 
molemmat pelaajat yhä kisata kiekosta? 

Tulkinta: Koska A10 estää B6:tta pelaamasta kiekkoa, kun B6 on asemassa pelata 
kiekkoa, pitkän tilanne kumoutuu. 

 
 

SÄÄNTÖ 69  -  KIEKKO MAALIVERKOLLA (ALAOSASSA JA 
KATOLLA) 
 
Tilanne 1 

Kiekko putoaa puolustavan joukkueen maalin katolle, mutta ennen kuin päätuomari ehtii 
katkaista pelin, hyökkäävän joukkueen pelaaja pelaa kiekon mailallaan pois verkolta. 

Tulkinta: Päätuomarin tulee antaa pelin jatkua, jos kyseessä ei ollut kiekon pelaaminen 
korkealla mailalla. 

 
Tilanne 2 

Kiekko putoaa puolustavan joukkueen maalin katolle, mutta ennen kuin päätuomari ehtii 
katkaista pelin, hyökkäävän joukkueen pelaaja pelaa kiekon mailallaan pois verkolta ja tekee 
maalin. 

Tulkinta: Jos kyseessä ei ollut kiekon pelaaminen korkealla mailalla eikä hän ei ollut 
maalialueella sillä hetkellä, kun kiekko putosi maalialueelle, maali hyväksytään. 

 
Tilanne 3 

Kiekko putoaa puolustavan joukkueen maalin katolle, mutta ennen kuin päätuomari ehtii 
katkaista pelin, hyökkäävän joukkueen pelaaja pelaa kiekon mailallaan maalin sisäkautta 
pois verkolta ja tekee maalin. 

Tulkinta: Jos kyseessä ei ollut kiekon pelaaminen korkealla mailalla eikä hän ollut 
maalialueella sillä hetkellä, kun kiekko putosi maalialueelle, maali hyväksytään. 

 
Tilanne 4 

Pelaaja laukaisee kiekon omalta kenttäpuoliskoltaan keskiviivan takaa ja kiekko jää vastustajan 
maalin maaliverkolle joko suoran laukauksen seurauksena tai päätylaidasta tai päädyn 
suojalasista kimmonneena. Päätuomari katkaisee pelin. Mistä suoritetaan seuraava aloitus? 

Tulkinta: Seuraava aloitus suoritetaan laukaisupaikkaa lähinnä olevasta aloituspisteestä. 
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SÄÄNTÖ 74  -  KIEKON PELAAMINEN KÄDELLÄ 
 
Tilanne 1 

Pelaaja (A6) lyö kiekon kädellään. Kiekko osuu vastustajan maalivahtiin, kimpoaa takaisin 
peliin ja kiekon saa haltuunsa kädellä pelanneen pelaajan kanssapelaaja A10. 

Tulkinta: Peli katkaistaan käsisyöttönä, koska maalivahti ei kontrolloinut kiekkoa eikä 
hänellä ollut kiekko hallinnassaan (Sääntö 7, Kiekon hallinta / kiekollinen 
pelaaja). 

 
Tilanne 2 

Pelaaja (A6) lyö kiekon kädellään. Kiekko osuu kanssapelaajaa (A10) vartaloon ja kiekon 
saa haltuunsa vastajoukkueen pelaaja. 

Tulkinta: Peliä ei katkaista käsisyöttönä ellei kiekon alun perin kädellä pelanneen pelaajan 
kanssapelaaja saa kiekon hallintaansa. 

 
Tilanne 3 

Puolustusalueellaan oleva pelaaja (A6) lyö kiekon kädellään pois puolustusalueeltaan 
keskialueelle. Kiekko osuu puolueettomalla alueella olevaan vastustajan pelaajaan. 
Vastustajan pelaaja ei saa kiekkoa haltuunsa eikä hallintaansa. Tämän jälkeen kiekon ottaa 
haltuunsa puolueettomalla alueella kiekon lyöneen pelaajan kanssapelaaja (A10). 

Tulkinta: Peli katkaistaan käsisyöttönä, koska vastustajan pelaaja ei kontrolloinut kiekkoa 
eikä hänellä ollut kiekko hallinnassaan (Sääntö 7, Kiekon hallinta / kiekollinen 
pelaaja). 

 
 

SÄÄNTÖ 75  -  KIEKON PELAAMINEN KORKEALLA MAILLALLA / 
PELITILANNE 
 
Tilanne 1 

Pelaaja (A6) pelaa kiekko korkealla mailalla. Kiekko kimpoaa sitten B-joukkueen maalivahdin 
rinnasta. Voiko joku B-joukkueen pelaaja nyt pelata kiekkoa, koska A-joukkueen pelaaja koski 
siihen? 

Tulkinta: Ei. Kimmoke vastustajan maalivahdista ei muodosta kiekon hallintaa ja 
haltuunottoa ja tämän takia peli täytyy katkaista. 

 
 

SÄÄNTÖ 78  -  PAITSIO 
 
Tilanne 1 

Sillä hetkellä kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan, pelaajan toinen luistin on siniviivalla tai sen 
takana puolueettomalla alueella ja toinen luistin on siniviivan yli hyökkäysalueen puolella. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio. 
 
Tilanne 2 

Sillä hetkellä kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan, pelaajan molemmat luistimet ovat siniviivan 
takana puolueettomalla alueella, mutta hänen mailansa on siniviivan yli hyökkäysalueen 
puolella. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio. 
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Tilanne 3 

Sillä hetkellä kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan, pelaajan toinen luistin on ilmassa siniviivan 
yläpuolella tai sen takana (siniviivan kohdalla, mutta ei kosketa jäätä) ja toinen luistin on 
siniviivan yli hyökkäysalueen puolella. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio, koska pelaajan ainoa jäätä koskettava luistin on ennen kiekkoa 
hyökkäysalueen puolella. 

 
Tilanne 4 

Sillä hetkellä kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan, pelaajan molemmat luistimet ovat kokonaan 
siniviivan yli hyökkäysalueen puolella. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio. 
 
Tilanne 5 

Pelaaja laukaisee kiekon puolueettomalta alueelta kohti vastustajan kenttäpäätyä. Hänen 
kanssapelaajansa ylittää hyökkäysalueen siniviivan ennen kiekkoa, mutta ei pelaa kiekkoa. 

Tulkinta: Kyseessä on siirretty paitsiotilanne. Kun pelaaja puhdistaa hyökkäysalueen 
(kumoten näin paitsion), hänen joukkueensa voi tämän jälkeen pelata kiekkoa. 

 
Tilanne 6 

Sillä hetkellä kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan, pelaajan toinen luistin on siniviivan 
takana (puolueettomalla alueella) ja toinen luistin on hyökkäyssiniviivalla. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio. 
 
Tilanne 7 

Pelaajan molemmat luistimet ovat siniviivan yli hyökkäysalueen puolella, mutta kiekko on yhä 
siniviivalla. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio ennen kuin kiekko kokonaan ylittää siniviivan. 
 
Tilanne 8 

Pelaajan molemmat luistimet ovat siniviivan yli hyökkäysalueen puolella, kun hän 
vastaanottaa syötön kanssapelaajaltaan. Pelaaja pysäyttää kiekon mailallaan ennen kuin 
kiekko ylittää siniviivan, sitten hän siirtää kiekon siniviivan ylitse. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio. Pelaajalla pitää olla ainakin toinen luistin puolueettomalla 
alueella tai siniviivalla ennen kuin hän siirtää kiekon hyökkäysalueelle. 

 
Tilanne 9 

Hyökkäävän joukkueen pelaajan molemmat luistimet ovat siniviivan yli hyökkäysalueen 
puolella. Puolueettomalla alueella oleva kanssapelaaja laukaisee kiekon, mutta kiekko osuu 
puolueettomalla alueella olevaan vastustajaan kimmoten hänen vartalosta tai mailasta ja 
sitten kiekko ylittää hyökkäyssiniviivan. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio. 
 
Tilanne 10 

Hyökkäävän joukkueen pelaajan molemmat luistimet ovat siniviivan yli hyökkäysalueen 
puolella. Puolueettomalla alueella olevalla vastajoukkueen pelaajalla on kiekko 
hallinnassaan. Kyseinen pelaaja laukaisee, syöttää tai kuljettaa kiekon takaisin 
puolustusalueelleen ja hyökkäävän joukkueen pelaaja on edelleen hyökkäysalueellaan. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio. 
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Tilanne 11 

Hyökkäävällä joukkueella on kiekko hallinnassaan hyökkäysalueellaan. Kiekko on osin 
puolueettoman alueella ja osin siniviivan päällä. Sitten hyökkääväpelaaja siirtää kiekon 
siniviivan yli hyökkäysalueelle. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio, koska kiekon täytyy kokonaan ylittää siniviiva puolueettoman 
alueen puolelle. 

 
Tilanne 12 

Hyökkäyssiniviivalla oleva hyökkäävän joukkueen pelaaja seisoo hajareisin siniviivan 
molemmilla puolilla (ts. toinen luistin hyökkäysalueella ja toinen puolueettomalla alueella) ja hän 
vastaanottaa syötön puolueettoman alueen puolella olevalla mailallaan. Sitten hän siirtää 
puolueettoman alueen puolella olevaan luistimensa siniviivan ylitse ja pitää kiekon mailallaan 
yhä puolueettoman alueen puolella. Tämän jälkeen hän vetää kiekon siniviivan ylitse. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio. 
 
Tilanne 13 

Hyökkäävän joukkueen pelaajan molemmat luistimet ovat kokonaan siniviivan yli 
hyökkäysalueen puolella. Hän vastaanottaa syötön puolueettomalla alueella olevalta 
kanssapelaajaltaan. Hän pysäyttää kiekon mailallaan ennen kuin kiekko ylittää siniviivan. Nyt 
pelaaja liikuttaa toisen luistimensa siniviivalle, pitää luistimen siniviivalla ja sitten vie kiekon 
siniviivan ylitse pitäen luistimensa edelleen siniviivalla. 

Tulkinta: Tilanne ei ole paitsio. 
 
 

SÄÄNTÖ 79  -  PAITSIOTILANTEET 
 
Tilanne 1 

Puolustavan joukkueen pelaaja laukaisee kiekon puolustusalueeltaan pois kokonaan 
puolustussiniviivansa yli. Kiekko kimpoaa sitten puolueettomalla alueella olevasta kumman 
tahansa joukkueen pelaajastaan takaisin puolustusalueelle, kun vastajoukkueen pelaaja on yhä 
hyökkäysalueellaan. 

Tulkinta: Tilanne on paitsio, koska kiekon kimpoamista ei tulkita syötöksi. 
 
 

SÄÄNTÖ 80  -  ALOITUKSET PAITSION JÄLKEEN 
 
Tilanne 1 

Linjatuomari tekee virheen paitsiotilanteessa ja katkaisee pelin. Mistä suoritetaan seuraava 
aloitus? 

Tulkinta: Jos linjatuomari katkaisee virheellisesti paitsiotilanteen, seuraava aloitus 
suoritetaan joka tapauksessa paitsiotilanteen mukaisesta aloituspisteestä. 
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SÄÄNTÖ 94  -  MAALINTEKO 
 
Tulkinta 1: 

Kun maali tehdään erän viimeisellä minuutilla ja pelikello näyttää, että erää on jäljellä 
ainoastaan kymmenesosasekunteja, pyöristetään pöytäkirjaan maalintekoaika alaspäin 
lähimpään sekuntiin. 

Esimerkki 1 
Maali tehdään pelikellon näyttäessä 19:59,9 ja pöytäkirjaan merkitään maalin syntyajaksi 
19:59. 
 
 
Tulkinta 2: 

Jos summeri ehtii soida erän päättymiseksi, mutta kiekko menee maaliin ennen sitä, 
päätuomari hyväksyy maalin. Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista suorittaa maalin jälkeistä 
aloitusta keskipisteestä. Päätuomarin tulee varmistaa, että kirjuri merkitsee pöytäkirjaan 
maalin syntyajaksi 19:59. 

 
Tilanne 1 

Maali on syntynyt, mutta tilanteen yhteydessä päätuomarille ilmoitetaan, että pelikello oli 
pysähdyksissä eikä peliaika käynyt maalin syntyhetkellä. 

Tulkinta: Maali hyväksytään sillä edellytyksellä, että erä ei ollut päättynyt. Päätuomari 
päättää keskusteltuaan linjatuomareiden ja ajanottajan kanssa, kuinka kauan 
pelikello oli pysähtyneenä. Jos päätuomari eivätkä toimitsijat pysty määrittämään 
kulunutta aikaa, peliä jatketaan pelikellon mukaisesta ajasta. 

 
Tilanne 2 

Omalla kenttäpuoliskolla oleva pelaaja laukaisee kiekon vastustajan maaliin. 

Tulkinta: Maali hyväksytään. 
 
Tilanne 3 

Laukaistu kiekko osuu hyökkäävän pelaajan kypärään tai mihinkä tahansa vartalon kohtaan 
ennen kuin kiekko menee maaliin. 

Tulkinta: Maali hyväksytään, jos kyseessä ei ollut hyökkäävän pelaajan toimesta 
tarkoituksellinen kiekon ohjaus kypärällä tai kyseisellä vartalon osalla. 

 
Tilanne 4 

Puolustava pelaaja pelaa kiekon omaan maaliinsa, kun hyökkäävä pelaaja seisoo 
maalialueella. 

Tulkinta: Maali hyväksytään. 
 
 

SÄÄNTÖ 96  -  MAALINTEKO LUISTIMELLA 
 
Tilanne 1 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja kääntää luistinta ohjatakseen kiekon maaliin. 

Tulkinta: Maali hyväksytään, jos kyseessä ei ollut ilmeinen potkuliike. 
 
Tilanne 2 

Kiekko osuu hyökkäävän pelaajan liikkuvaan luistimeen ja menee maaliin. 

Tulkinta: Maali hyväksytään, jos kyseessä ei ollut ilmeinen potkuliike. 
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SÄÄNTÖ 97  -  MAALIN HYLKÄÄMINEN 
 
Tilanne 1 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja lyö kädellään kiekkoa ja kiekko kimpoaa toisesta pelaajasta 
(hyökkäävän tai puolustavan joukkueen), hänen mailastaan tai luistimesta, maalivahdista tai 
tuomarista maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä (Sääntö 74 vi) 
 
 

SÄÄNTÖ 98  -  MAALIN HYLKÄÄMINEN / MAALI POIS PAIKALTAAN 
 
Huomautus 1: 

Jos tilanteessa maali siirtyy paikaltaan puolustavan joukkueen kenttäpelaajan tai maalivahdin 
toimesta (joko tahallisesti tai vahingossa) ennen kuin kiekko ylittää maaliviivan maalintolppien 
normaaliaseman välistä, päätuomari voi hyväksyä maalin. Jotta tässä tilanteessa maali voidaan 
hyväksyä, täytyy maalin siirtyä puolustavan joukkueen kenttäpelaajan tai maalivahdin toimesta, 
kiekko pitää laukaista (tai pelaajan pitää olla laukaisemassa) ennen kuin maali siirtyy ja 
tuomarin näkemyksen mukaan kiekko olisi mennyt normaalissa asemassa olleen maalin 
tolppien välistä. 
 
Huomautus 2: 

”Olla laukaisemassa” -käsitteenä (act of shooting) pidetään toimintaa, jossa kiekon laukaisija 
liikuttaa/laukaisee kiekon maaliin suuntaan. Sen jälkeen kun kiekko on laukaistu, kaikenlainen 
kiekon jatkuva liike ilman hyökkäävän joukkueen lisävaikutusta ja ennen kuin puolustava 
joukkue saa kiekon hallintaansa tulkitaan laukauksen jatkumiseksi ja tällöin voidaan soveltaa 
Sääntöä 98i. 
On tärkeätä ymmärtää, että Sääntö 98 on tarkoitettu kattamaan nopeatempoiset tilanteet, joissa 
päätuomarille ei ole riittävästi aikaa katkaista peliä maalin siirryttyä pois normaalilta paikaltaan 
ennen kiekon laukaisua ja tällöin kiekon mennessä maaliviivan ylitse. 
Päätuomarin täytyy tältä osin käyttää hyvää tilannearviointia päätöksenteossaan jäällä, koska 
Sääntöä 98i ei voi tarkistaa videomaalituomarilta. 
 
 
Tilanne 2 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja lyö tahallaan kiekkoa kädellään. Kiekko kimpoaa vastustajan 
maalivahdista toiselle hyökkäävän joukkueen pelaajalle, joka laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä. Päätuomarin pitää katkaista peli käsisyöttönä, koska 
maalivahti ei kontrolloinut kiekkoa eikä hänellä ollut kiekko hallinnassaan (Sääntö 
74 vi ja Sääntö 7, Kiekon hallinta / kiekollinen pelaaja). 

 
Tilanne 3 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja lyö tahallaan kiekkoa kädellään. Kiekko kimpoaa vastustajan 
maalivahdista ja toisesta puolustavan joukkueen pelaajasta toiselle hyökkäävän joukkueen 
pelaajalle, joka laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä. Päätuomarin pitää katkaista peli käsisyöttönä, koska 
maalivahti ja toinen puolustava pelaaja eivät kontrolloineet kiekkoa eikä heillä 
ollut kiekko hallinnassaan (Sääntö 74 vi ja Sääntö 7, Kiekon hallinta / kiekollinen 
pelaaja). 

 
Tilanne 4 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja lyö tahallaan kiekkoa kädellään. Kiekko osuu kanssapelaajaan 
mailan varteen ja kimpoaa suoraan vastustajan maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä (Sääntö 74 vi). 
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Tilanne 5 

Kiekko osuu hyökkäävän pelaajan kohotetun mailan kohtaan, joka on maalin yläriman 
yläpuolella ja sitten kiekko osuu jonkin pelaajan vartaloon ja tästä suoraan maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä. 
 
Tilanne 6 

Kiekko osuu hyökkäävän pelaajan kohotetun mailan kohtaan, joka on maalin yläriman 
yläpuolella ja sitten kiekko kimpoaa jostakin pelaajasta, maalivahdista tai tuomarista maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä. 
 
Tilanne 7 

Puolustava pelaaja ohjaa kiekon omaan maaliinsa, kun hyökkäävä pelaaja seisoo 
maalialueella. Mikä on päätuomarin päätös, jos 

a) Hyökkäävä pelaaja ottaa kontaktin maalivahtiin? 

b) Hyökkäävä pelaaja ei millään tavalla vaikuta maalivahdin mahdollisuuteen torjua 
kiekkoa? 

Tulkinta: a) Maalia ei hyväksytä ja hyökkäävälle pelaajalle tuomitaan soveltuva rangaistus. 

 b) Maali hyväksytään. 
 
 

SÄÄNTÖ 99  -  VIDEOMAALITUOMARIN KÄYTTÄMINEN MAALIN 
MÄÄRITTÄMISESSÄ 
 
Tilanne 1 

Mitä videotarkastuksia päätuomari ei voi pyytää? 

Tulkinta: Päätuomari ei voi pyytää videotarkastusta seuraavissa tilanteissa: 

a) Ylittikö kiekko maaliviivan ennen vihellystä vai sen jälkeen? 

b) Oliko hyökkäävä pelaaja maalialueella ennen kuin kiekko ylitti maaliviivan? 

c) Siirtyikö maali paikoiltaan rangaistuslaukauksessa tai voittomaalikilpailussa ennen kuin 
kiekko ylitti maaliviivan? 

d) Yrittikö rangaistuslaukauksen tai voittomaalikilpailun suorittaja maalia toisella 
laukauksella torjunnan tai kimmokkeen jälkeen? 

 
 

SÄÄNTÖ 100  -  RANGAISTUSTEN TUOMITSEMINEN 
 
1. Linjatuomareilla ei ole oikeutta raportoida mailan päällä lyömistä, jos tilanteesta 

tuomitaan ainoastaan kaksinkertainen pieni rangaistus (ja automaattinen 
käytösrangaistus). Kuitenkin, he voivat kertoa mielipiteensä aina päätuomarin sitä 
tiedustellessa. 

2. Linjatuomarit eivät saa katkaista peliä tuomitakseen kaksinkertaisen pienen rangaistuksen 
korkeasta mailasta pelaajan loukkaannuttua. Kuitenkin, he voivat kertoa mielipiteensä 
aina päätuomarin sitä tiedustellessa. 

3. Linjatuomareilla ei ole oikeutta raportoida keihästämisrikkeitä, jos tilanteesta tuomitaan 
ainoastaan kaksinkertainen pieni rangaistus (ja automaattinen käytösrangaistus). 
Kuitenkin, he voivat kertoa mielipiteensä aina päätuomarin sitä tiedustellessa. 
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Tilanne 1 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistuksen merkiksi. Tämän 
jälkeen ennen pelikatkoa linjatuomari toteaa A-joukkueen syyllistyvän rikkeeseen, josta 
tuomitaan joukkuerangaistus. 

Tulkinta: Linjatuomari ei katkaise peliä. Hän ei näytä mitään käsimerkkiä. Linjatuomari 
raportoi rikkeen päätuomarille ensimmäisellä pelikatkolla. 

 
 

SÄÄNTÖ 107  -  RANGAISTUSTEN KESTO / KÄYTÖSRANGAISTUS 
 
Tilanne 1 

Pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus. Sitten, kun hän istuu rangaistuspenkillä, hänelle 
tuomitaan toinen käytösrangaistus. 

Tulkinta: Toinen käytösrangaistus tuomitaan pelirangaistuksena. Pöytäkirjaan merkitään 
ensimmäinen käytösrangaistus 10 minuutin rangaistuksena ja pelirangaistus 20 
minuutin rangaistuksena. Toista käytösrangaistusta ei merkitä pöytäkirjaan, 
koska se muuttuu automaattisesti pelirangaistukseksi. 

 

 
SÄÄNTÖ 111  -  RANGAISTUSTILANTEET 
 
Erotuomarin täytyy esittää kolme kysymystä pieniin rangaistuksiin liittyen: 

‒ Kärsiikö joukkue pientä rangaistusta? 

‒ Onko joukkue vajaalukuinen ts. onko jäällä lukumääräisesti vähemmän pelaajia kuin 
vastustajalla pienen tai joukkuerangaistuksen takia? 

‒ Tekikö vastustaja maalin? 

Tulkinta: Jos vastaus kaikkiin kolmeen kysymykseen on “kyllä”, ensimmäinen kärsittävinä 
olevista pienistä rangaistuksista tai joukkuerangaistuksista päättyy, paitsi jos 
maali tehdään rangaistuslaukauksesta tai säännössä 111 erityisesti muuta 
määrätään. 

 
Tilanne 1 

A-joukkueelle on tuomittu joukkuerangaistus rikkeestä ”liian monta pelaajaa jäällä”. Samalla 
pelikatkolla A-joukkue esittää mittauspyynnön B-joukkueen pelaajan mailasta, joka todetaan 
sääntöjen mukaiseksi ja A-joukkueelle tuomitaan toinen joukkuerangaistus. 

Tulkinta: Yksi A-joukkueen kenttäpelaaja voi kärsiä molemmat rangaistukset peräkkäin 
(2’ + 2’). 

 
Tilanne 2 

A-joukkueen pelaajalle numero 5 on tulossa siirrettynä pieni rangaistus koukkaamisesta. 
Pelikatkolla A-joukkueelle tuomitaan myös joukkuerangaistus. 

Tulkinta: A5 kärsii oman pienen rangaistuksena ja A-joukkueen tulee nimetä toinen 
kenttäpelaaja kärsimään joukkuerangaistus. Joukkueiden pelivahvuus on 5-3. 
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Tilanne 3 

Siirretty rangaistusvihellys ilmoitetaan jo vajaalukuisena (yhden tai useamman pienen tai 
joukkuerangaistuksen takia) olevaa joukkuetta vastaan ja tuomittava rangaistus aiheuttaisi 
rangaistuslaukauksen. Ennen kuin tuomari katkaisee pelin rangaistuslaukauksen 
tuomisemiseksi tekee ei-rikkonut joukkue maalin. Mikä on tuomarin päätös? 

Tulkinta: Siirretyn rangaistusvihellyksen aiheuttanut rike tuomitaan (pieni rangaistus, 
kaksinkertainen pieni rangaistus, iso rangaistus tai ottelurangaistus) ja vanhin 
rangaistuskellossa oleva vajaalukuiseksi tekevä pieni rangaistus (tai 
joukkuerangaistus) päättyy automaattisesti säännön 111 ii perusteella. 

 
Tilanne 4 

Joukkue on vajaalukuinen pienen rangaistuksen (tai joukkuerangaistuksen) takia ja 
joukkuetta vastaan tuomitaan siirretty iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus (tai 
ottelurangaistus), mutta ennen kuin peli katkaistaan ei-rikkonut joukkue tekee maalin. 

Tulkinta: Vanhin kärsittävänä oleva pieni rangaistus päättyy (Sääntö 111 ii) ja siirretty iso 
rangaistus ja automaattinen pelirangaistus (tai ottelurangaistus) tuomitaan 
rikkoneelle pelaajalle normaalisti. 

 
Tilanne 5 

Pelaajalle tuomitaan iso rangaistus ja pelirangaistus ja tämän jälkeen toisesta tilanteesta 
ottelurangaistus joko ennen tai pelin katkaisemisen jälkeen. 

Tulkinta: Joukkueen on laitettava sijainen 10 minuutiksi rangaistusaitioon kärsimään 
rangaistuksia, jonka ajan joukkue pelaa vajaalukuisena. Pöytäkirjaan merkitään 
rikkeen tehneelle pelaajalle 5 + 20 + 25 minuuttia. 

 
Tilanne 6 

Joukkueen toimihenkilölle tuomitaan ottelurangaistus. 

Tulkinta: Jos joukkueen toimihenkilölle tuomitaan ottelurangaistus, joukkueen 
pelaajapenkille jäävän toimihenkilöstön täytyy, kapteenin välityksellä, määrätä 
kuka kenttäpelaajista kärsii viiden (5) minuutin rangaistuksen. Joukkue pelaa 
tämän ajan vajaalukuisena ellei jokin muiden sääntökohtien mukainen tilanne 
muuta vajaalukuisuutta. 

 
 
ESIMERKKEJÄ MAALISTA VAJAALUKUISTA JOUKKUETTA VASTAAN 
 

(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:30     
     maali  4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• A9 palaa jäälle ajassa 4.00 
        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
     B11 2 min 3:00 
 A6 2 min 3:30     
 A9 2 min 4:00     
     maali  4:30 
 

• A6 palaa jäälle ajassa 4:30 
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(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 5 min + PR 3:30     
     maali  4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• A9 poistetaan pelistä. 

• Sijaiskärsijä kärsii A9:n 5 min rangaistuksen. 

• Kukaan ei pääse jäälle ajassa 4:00 
 

(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PR 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:30     
     maali  4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• A6 poistetaan pelistä.  

• A6:n sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan 

• A9 palaa jäälle ajassa 4.00 
 

(5) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min+ PR 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00     
     maali  4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan 

• A6 poistetaan pelistä.  

• A6:n sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen. 

• Kukaan ei pääse jäälle ajassa 4:00 
 

(6) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2+5 min +PR 4:00     
 A9 2 min 8:00     
     maali  9:15 
 

• A6 poistetaan pelistä.  

• A6:n sijaiskärsijä kärsii 2 ja 5 min rangaistukset. 

• A9 palaa jäälle ajassa 9:15, koska A9:n rangaistus on ensimmäinen (ts. “vanhin 
kellossa”) kärsittävistä pienistä rangaistuksista. 

        
(7) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2+5 min +PR 4:00     
 A9 2 min 9:10     
     maali  9:15 
 

• A6 poistetaan pelistä. 

• A6:n sijaiskärsijä kärsii 2 ja 5 min rangaistukset. 

• A6:n sijaiskärsijä palaa jäälle ajassa 9:15, koska A6:n pieni rangaistus on 
ensimmäinen kärsittävistä pienistä rangaistuksista. 
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(8) A-joukkue    B-joukkue   
 A7 5 min + PR 3:00     
 A11 5 min + PR 3:10     
 A12 2 min 4:00     
     maali  4:30 
 

• A7 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen. 

• A11 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen. 

• Kukaan ei pääse jäälle, koska A12 ei kärsi pientä rangaistusta maalin 
syntyhetkellä. 

        
(9) A-joukkue    B-joukkue   
 A4 2 min 10:00     
 A7 2 min 10:30     
 A9 2 min 11:00  B8 2 min 11:00 
     maali  12:10 
 

• Ajassa 11:00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan, koska A9:n ja B8:n 
rangaistukset kumoavat toisensa (sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä). 

• A4 palaa jäälle ajassa 12:00 ja joukkueet pelaavat 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 
Tällöin A7:n pieni rangaistus on ainoa pelikellossa kärsittävänä oleva rangaistus. 

• A7 palaa jäälle maalista ajassa 12:10. 
        
(10) A-joukkue    B-joukkue   
 A9 5 min + PR 3:00     
 A6 2 min 3:30  B11 2 + 2 min 3:30 
     maali  4:30 
 

• A9 poistetaan pelistä. 

• A9:n sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen (ja palaa jäälle 8:00). 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A6:n pieneen rangaistukseen ja B11:n toiseen pieneen rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B11:n normaalisti kärsittävää toista 
pientä rangaistusta. 

• B11 palaa jäälle 7:30:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 

• Kukaan ei pääse jäälle maalista. 
        
(11) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PR 3:00     
 A9 2 min 3:30  B11 5 min + PR 3:30 
     maali  4:00 
 

• A6 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8:00. 

• B11 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8:30. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n isoon rangaistukseen ei sovelleta 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• A9 palaa jäälle maalista 4:00. 
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(12) A-joukkue    B-joukkue   
 A7 2 + 2 min 12:00  B3 2 min 12:00 
 A9 2 min 13:15     
     maali  13:30 
 

• Ajassa 12:00 A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A7:n normaalisti 
kärsittävää yhtä pientä rangaistusta, koska A7:n toiseen pieneen rangaistukseen ja 
B3:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• B-joukkueen maalista ajassa 13:30 A7:n sijainen palaa jäälle. 

• A7 palaa jäälle 15:30:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 
        
(13) A-joukkue    B-joukkue   
 A7 2 min 3:30  B11 2 min 3:30 
     B14 5 min + PR 3:30 
     B19 2 min 3:30 
 maali  4:00     
 

• B14 poistetaan pelistä.  

• B14 sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8:30. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 3 vastaan, koska A7:n pieneen 
rangaistukseen ja B19:n tai B11:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) 
sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• Maalista 4:00 joko B19 tai B11 palaa jäälle (kumpi kärsii pientä rangaistusta 
kapteenin alkuperäisen valinnan mukaisesti). 

        
(14) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PR 3:00     
 A9 2 min 3:30  B11 2 min 3:30 
     maali  4:00 
 

• A6 poistetaan pelistä. 

• A6:n sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8:00. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• Maalista 4:00 ei kukaan palaa jäälle, koska sijainen kärsii A6:n isoa rangaistusta.  

• A9 ja B11 palaavat jäälle 5:30:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla 
        
(15) A-joukkue    B-joukkue   
 A8 2 + 2 min 3:00     
 A9 2 min 4:00     
     maali  4:30 
     maali  5:30 
 

• Ajassa 4:30 A8:n ensimmäinen pieni rangaistus päättyy maalista ja peliä jatketaan 
3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 5:30 A9:n pieni rangaistus päättyy maalista ja peliä jatketaan 4 
kenttäpelaajalla 5 vastaan. 
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ESIMERKKEJÄ MAALIN SYNTYESSÄ SIIRRETYN RANGAISTUSVIHELLYKSEN AIKANA 
 

(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min 3:00     
 A23 2 + 2 min (S)     
        
 (S) = siirretty rangaistusvihellys  maali  4:30 
 

• Maalista A15 palaa peliin 

• A23:n kaksinkertainen pieni rangaistus tuomitaan ajassa 4:30 
        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min 3:00     
     B12 2 min 3:30 
 A23 2 min (S)     
     maali  4:10 
 

• Kenenkään rangaistus ei pääty 

• Maali poistaa siirretty rangaistusvihellyksen ja A23:n rangaistusta ei tuomita. 

• A-joukkue ei ole vajaalukuinen maalin syntyessä 
        
(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min 3:00     
     B12 2 min 3:30 
 A23 2 min 4:00     
     maali  4:30 
 

• A15 rangaistus päättyy maalista. Hänen pieni rangaistuksensa on vanhin kellossa 
kärsittävänä oleva rangaistus 

 
(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 5 min  3:00     
 A23 2 min 3:30     
     B12 2 min 4:00 
     maali  4:30 
 

• A23 rangaistus päättyy. Joukkue on vajaalukuinen pienen rangaistuksen takia. 
 

(5) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min  3:00  B12 2 min 3:00 
 A23 2 min 3:15     
     maali  4:30 
 • A23 rangaistus päättyy. 

 
(6) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min  3:00     
     B12 2 min 3:30 
 A23 2 min 4:00     
     B3 2 min (S) 
 maali  4:30     
 

• B3 siirrettyä rangaistusvihellystä ei tuomita. B12 rangaistus ei tee joukkueesta 
vajaalukuista 
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(7) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min  3:00     
     B12 2 min 3:30 
 A23 2 min 4:00     
 A6 2 min (S)     
     maali  4:30 
 

• A15 rangaistus päättyy. A6:n pieni rangaistus alkaa ajassa 4:30. 
 

(8) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min  3:00     
     B12 2 min 3:30 
 A23 2 min 4:00     
     maali  5:00 
 

• A15 rangaistus päättyy ajassa 5:00. Joukkueet ovat tasalukuiset maalin 
syntyhetkellä. 

        
(9) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min  3:00     
 A23 2 min 3:30     
     B12 2 min 4:00 
     maali  4:30 
 

• A15 rangaistus päättyy. 
 

(10) A-joukkue    B-joukkue   
     B12 2 min 3:00 
 A15 2 min 3:30     
 A23 5 min 4:00     
     maali  4:30 
 

• A15 rangaistus päättyy. Joukkue on vajaalukuinen pienen rangaistuksen takia. 
 

(11) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 5 min 3:00     
     B12 5 min 3:30 
 A23 2 min 4:00     
     maali  4:30 
 

• A23 rangaistus päättyy. Joukkue on vajaalukuinen pienen rangaistuksen takia. 
 

(12) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min 3:00  B12 2 min 3:00 
 A23 5 min 3:30     
 A6 2 min (S)     
     maali  4:30 
 

• A6:n rangaistusta ei tuominta (ellei kyseessä ole iso rangaistus tai 
ottelurangaistus). Joukkue ei ole vajaalukuinen pienen rangaistuksen takia. 
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SÄÄNTÖ 112  -  SAMANAIKAISET RANGAISTUKSET 
 
1. ”Poista” niin monta rangaistusta kuin mahdollista. 

2. Minimoi sijaisten lukumäärä rangaistusaitiossa. 

3. Maksimoi jäällä olevien pelaajien lukumäärä. 
 
 
ESIMERKKEJÄ SAMANAIKAISISTA RANGAISTUKSISTA (PIENET RANGAISTUKSET) 
 

(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 
        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 2 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A6:n normaalisti kärsittävää 
toista pientä rangaistusta  

• A6:n toiseen pieneen rangaistukseen ja B11:n pieneen rangaistukseen 
sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 2 min 3:30  B11 2 min 3:30 
 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 2 min 3:30  B11 2 min 3:30 
 A7 2 min 3:30     
 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A7:n tai A9:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) ja B11:n pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(5) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 2 min 3:15  B12 2 + 10 min 3:15 
 

• Ajassa 3:15 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n pieneen rangaistukseen ja B12:n pieneen rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(6) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 2 + 2 min 4:00  B12 2 + 2 min 4:00 
 

• Ajassa 4:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n kaksinkertaiseen pieneen rangaistukseen ja B12:n kaksinkertaiseen 
pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 
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(7) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n tai A9:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) ja B11:n pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(8) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 2 min 3:30  B11 2 + 2 min 3:30 
 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n yhteen pieneen rangaistukseen 
sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B11:n normaalisti kärsittävää 
yhtä pientä rangaistusta 

        
(9) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 10 min 3:00  B11 2 + 10 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• Kummankin joukkueen on laitettava sijainen kärsimään pientä rangaistusta. 
Sijaiset palaavan jäälle ajassa 5:00. 

• A6 ja B11 palaavat jäälle 15:00:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 
        
(10) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 9:00     
 A9 2 min 9:20  B4 2 min 9:20 
 A8 2 min 9:20  B7 2 min 9:20 
 

• Ajassa 9.20 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A8:n, A9:n, B4:n ja B7:n pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä. 

        
(11) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 2 min 3:00  B11 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n tai A9:n kaksinkertaiseen pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) ja 
B11:n kaksinkertaiseen pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä. 

        
(12) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n kaksinkertaiseen pieneen rangaistukseen ja B11:n kaksinkertaiseen pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 
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(13) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00  B12 2 min 3:00 
 A7 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A7:n kaksinkertaiseen pieneen rangaistukseen ja B11:n kaksinkertaiseen pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten –sääntöä 

• A6:n tai A9:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) ja B12:n pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(14) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 min 3:00  B12 2 min 3:00 
 A7 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A7:n ja A9:n kaksinkertaisiin pieniin rangaistuksiin ja B11:n pieniin rangaistuksiin ja 
B12:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä 

        
(15) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 + 2 min 3:00  B12 2 + 2 min 3:00 
 A7 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n tai A7:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) ja A9:n kolminkertaiseen 
pieneen rangaistukseen sekä B11:n ja B12:n kaksinkertaisiin pieniin rangaistuksiin 
sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä 

        
(16) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 min 3:00  B12 2 + 2 min 3:00 
 A7 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Kaikkiin pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 
        
(17) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B8 2 min 3:00 
 A3 2 + 2 min 3:00  B9 2 min 3:00 
 A5 2 min 3:00  B7 2 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• B-joukkueen kaikkiin kolmeen pieneen rangaistukseen ja A3:n kaksinkertaiseen 
pieneen rangaistukseen sekä A5:n tai A6:n pieneen rangaistukseen (kapteenin 
valinta) sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä 

        
(18) A-joukkue    B-joukkue   
 A5 2 min 3:00  B8 2 min 3:00 
 A6 2 + 2 min 3:00  B9 2 min 3:00 
 A7 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A5:n, A7:n, B8:n ja B9:n pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä 

• Määräävänä tulkintana on saada jäälle mahdollisimman monta pelaajaa sekä 
välttää sijaisen asettamista rangaistuspenkille. 
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(19) A-joukkue    B-joukkue   
 A5 2 + 2 min 3:00  B8 2 + 2 min 3:00 
 A6 2 min 3:00  B9 2 + 2 min 3:00 
 A7 2 + 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n, A7:n, B8:n ja B9:n pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä 

• Määräävänä tulkintana on välttää sijaisen asettamista rangaistuspenkille. 
        
(20) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B11 2 + 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n ja A9:n pieneen rangaistuksiin ja B11:n kaksinkertaiseen pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

        
(21) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B8 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00  B7 2 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Kaikkiin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 
        
(22) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 2 min 3:00  B8 2 + 2 min 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Kaikkiin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 
        
(23) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 10 min 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 + 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A6:n pieneen rangaistukseen ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten –sääntöä. 

• A-joukkue pelaa vajaalukuisena neljä minuuttia (A9). 

• A9 palaa jäälle 7:00. 

• A6 jäälle 15:00:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla ja B11 palaa jäälle 5:00:n 
jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 

        
(24) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 rangaistus-

laukaus 
3:00  B11 2 min 3:00 

 A9 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 
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(25) A-joukkue    B-joukkue   
 A15 2 min 4:00     
     B10 2 min 4:20 
 A18 2 min 4:30     
 A77 2 + 2 min 5:00  B21 2 min 5:00 
 

• Ajassa 4:20 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• Ajassa 4:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• Ajassa 5:00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• Ajassa 5:00 A77:n n toiseen pieneen rangaistukseen ja B21:n pieneen 
rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• A77:n toisen pienen rangaistuksen kärsii sijainen. 

• Ajassa 6:00 alkaa A77:n sijaiskärsijän rangaistus, mutta A15 jää 
rangaistuspenkille rangaistuksensa päättymistä seuraavaan pelikatkoon asti ja 
joukkueet pelaavat 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A77 palaa jäälle 10:00:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla 

• B21 palaa jäälle 7:00:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 
 

(26) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A7 2 min 3:30  B9 2 min + PR 3:30 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• B9 poistetaan ottelusta. 

• B9:n tilalle ei tarvita sijaiskärsijää, koska A7:n ja B9:n pieniin rangaistuksiin 
sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

 
 
ESIMERKKEJÄ SAMANAIKAISISTA ISOISTA RANGAISTUKSISTA 
 
(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A3 5 min + PR 3:00  B8 5 min + PR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon, koska A3 ja B8 
poistetaan ottelusta. 

        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A1 

(maalivahti) 
5 min + PR 3:00  B8 5 min + PR 3:00 

 
• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon, koska A1 ja B8 
poistetaan ottelusta. 

 
 
ESIMERKKEJÄ SAMANAIKAISISTA PIENISTÄ JA ISOISTA RANGAISTUKSISTA 
 
(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A9 5 min + PR 3:30  B14 5 min + PR 3:30 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n ja B14:n isoon rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon, koska A9 ja B14 
poistetaan ottelusta. 
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(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A7 2 + 5 min + PR 4:00  B19 2 + 5 min + PR 4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 4:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A7:n ja B19:n rangaistuksiin (isoon ja pieneen) sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä. 

• Joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon, koska A7 ja B19 
poistetaan ottelusta. 

        
(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00     
 A5 2 min 4:00  B11 2 min 4:00 
 A7 5 min + PR 4:00  B19 5 min + PR 4:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 4:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A5:n ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• A7:n ja B19:n isoon rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• Joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijöitä rangaistusaitioon, koska A7 ja B19 
poistetaan ottelusta. 

        
(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A3 2 + 2 min 3:00  B8 2 + 5 min + PR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A3:n ja B8:n yhteen pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten -sääntöä. 

• A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A3:n normaalisti kärsittävää toista 
pientä rangaistusta. Sijainen palaa jäälle 5:00. 

• B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B8:n normaalisti kärsittävää isoa 
rangaistusta. Sijainen palaa jäälle 8:00. 

• B8 poistetaan ottelusta. 
 

(5) A-joukkue    B-joukkue   
 A3 2 + 2 min 3:00  B8 2+5 min +PR 3:00 
 A5 2 min 3:00  B9 5 min + PR 3:00 
 A7 5 min + PR 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• A7:n ja B8:n isoon rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• A5:n ja B8:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä.  

• A7, B8 ja B9 poistetaan ottelusta. 

• B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B9:n normaalisti kärsittävää isoa 
rangaistusta. Sijainen palaa jäälle 8:00. 

• Määräävänä tulkintana on saada jäälle mahdollisimman monta pelaajaa sekä 
välttää sijaisen asettamista rangaistuspenkille. 
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(6) A-joukkue    B-joukkue   
 A7 2 min 4:00     
 A9 5 min + PR 5:00  B4 5 min + PR 5:00 
 A8 2 min 5:10  B3 2 min 5:10 
 A4 2 min 5:10  B7 2 min 5:10 
 

• Ajassa 4:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan 

• Ajassa 5:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n ja B4:n isoon rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• Sijaisia ei tarvita, koska A9 ja B4 poistetaan ottelusta. 

• Ajassa 5:10 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A4:n, A8:n, B3:n ja B7:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten 
rangaistusten –sääntöä. 

        
(7) A-joukkue    B-joukkue   
 A3 2+5 min +PR 3:00  B8 2+5 min +PR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A3:n ja B8:n kaikkiin (pieneen ja isoon) rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• Sijaisia ei tarvita, koska A3 ja B8 poistetaan ottelusta 
        
(8) A-joukkue    B-joukkue   
 A3 2 min 3:00  B8 2 min 3:00 
 A7 5 min + PR 3:00  B9 5 min + PR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A3:n ja B8:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• A7:n ja B9:n isoon rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä.  

• Sijaisia ei tarvita, koska A7 ja B9 poistetaan ottelusta. 
        
(9) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PR 3:00  B11 2 min 3:00 
 A9 2 min 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan 
samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. 

• A6 poistetaan ottelusta. 
 
ESIMERKKEJÄ SAMANAIKAISISTA ISOISTA JA OTTELURANGAISTUKSISTA 
 
(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PR 3:00  B7 OR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan.  

• A6:n ja B7:n ottelurangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• Joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon. 
        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 OR 3:00  B7 OR 3:00 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan.  

• A6:n ja B7:n ottelurangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -
sääntöä. 

• Joukkueiden ei tarvitse laittaa sijaiskärsijää rangaistusaitioon. 
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SÄÄNTÖ 113  -  RANGAISTUSTEN SIIRRETTY ALKAMISAIKA 
 
ESIMERKKEJÄ SIIRRETYISTÄ RANGAISTUKSISTA 
 
(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 + 2 +10 min 13:00     
 A6 2 min 20:00 (erän päätyttyä) 
 

• Ajassa 20:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Erän päätyttyä tuomittu pieni rangaistus alkaa seuraavan erän alussa. 

• A6:n käytösrangaistus käynnistyy uudelleen ajassa 22:00 pienen rangaistuksen 
päätyttyä. 

• A6 jäälle 29:00:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla. 

• A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään pientä rangaistusta erän alussa ja 
sijainen palaa jäälle 22:00. 

        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 Seuraavat rangaistukset määrätään A-joukkueelle pelikatkolla 
 A4 2 min 3:00     
 A5  2 min 3:00     
 A6 2 + 2 min 3:00     
 A7 5 min + PR 3:00     
 

• A7 poistetaan ottelusta. 

• A7:n iso rangaistus kärsitään viimeisenä (sijainen kärsii). 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Muiden rangaistusten kärsimisjärjestys on vapaasti joukkueen kapteenin 
valittavissa, vaikka yksi rangaistuksista on kaksinkertainen pieni rangaistus. 

        
(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 2 min 3:00  B7 2 + 2 min 3:00 
     B7 2 min 3:30 
     (ollessaan rangaistusaitiossa) 
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B7:n toista pientä rangaistusta. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 4 vastaan. 

• B7:n sijainen kärsii myös B7:n uuden rangaistuksen edellisen päätyttyä eli 
yhteensä 4 min (ja palaa jäälle 7:00). 

• Jos A-joukkue ei tee maalia, niin peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 4 vastaan aina 
7:00 asti. 

• B7 kärsii yhteensä kuusi (6) minuuttia ja palaa jäälle 9:00:n jälkeen ensimmäisellä 
pelikatkolla. 

        
(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A7 2 + 2 min 3:00     
 A8 2 min 3:00     
 A9 2 min (JR) 3:00     
 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:00 A8:n ja A9:n pienet rangaistukset kärsitään (rangaistuskelloon). 

• Ajassa 5:00 A7 aloittaa pienten rangaistuksiensa kärsimisen. 

• Ajassa 5:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 5:00 joko A8 tai A9 palaa jäälle (kapteenin valinta). 

• Tulkinnan määräävänä tekijänä on maksimoida jäällä olevien pelaajien määrä. 
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(5) A-joukkue    B-joukkue   
 A6 5 min + PRK 3:00     
 A8 (A6:n  2 min 3:30     
 sijainen) (ollessaan rangaistusaitiossa)    
 A8 (A6:n  10 min 4:00     
 sijainen) (ollessaan rangaistusaitiossa)    
 

• A6 poistetaan pelistä. 

• A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A6:n isoa rangaistusta (joukkueen 
valinta A8). 

• Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:30 A8:lle tuomitaan pieni rangaistus (olleessaan rangaistusaitiossa). 

• A8:n pieni rangaistus käynnistyy ajassa 8.00 ison rangaistuksen päätyttyä. 

• Ajassa 4:00 A8:lle tuomitaan käytösrangaistus (olleessaan rangaistusaitiossa). 

• Ajassa 4:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A8:n pientä rangaistusta. 

• A8:n käytösrangaistus käynnistyy ajassa 10:00 pienen rangaistuksen päätyttyä. 

• Jos lisärangaistuksia ei tuomita ja B-joukkue ei tee maalia ison rangaistuksen 
päätyttyä ajassa 8.00, ajassa 10:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

 
 

SÄÄNTÖ 114  -  RANGAISTUSTEN KESTO / KÄYTÖSRANGAISTUS 
 
Tilanne 1 

Siirretty rangaistus on tulossa A-joukkueelle. B-joukkueen pelaaja laukaisee kiekon 
vastustajan maalia kohti. Maalivahti torjuu kiekon, saa kiekon haltuunsa ja tarkoituksellisesti 
ohjaa kiekon kanssapelaajalleen. 

Tulkinta: Peli katkaistaan. 
 
Tilanne 2 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistuksen merkiksi ja B-
joukkue on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. B-joukkueen pelaaja 
kuljettaa kiekkoa oman maalinsa editse, jolloin A-joukkueen pelaaja häiritsee mailalla häntä 
ja kiekko menee tyhjään maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä, koska kiekko meni maaliin siirretyn rangaistuksen 
aiheuttaneen joukkueen pelaajan toiminnan tuloksena (katso Sääntö 114 v). Peli 
katkaistaan ja siirretty rangaistus tuomitaan A-joukkueen pelaajalle. 

 
Tilanne 3 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistuksen merkiksi ja B-
joukkue on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. B-joukkueen pelaajalla 
on kiekko hallussaan ja hän yrittää syöttää kiekon kanssapelaajalleen, mutta kiekko kimpoaa 
A-joukkueen pelaajasta mennen suoraan tyhjään maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä ja siirretty rangaistus tuomitaan. 
 
Tilanne 4 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistuksen merkiksi ja B-
joukkue on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. B-joukkueen pelaaja 
ampuu kiekon, joka osuu keskiviivan takana olevaan A-joukkueen pelaajaan ja kimpoaa 
tästä B-joukkueen tyhjään maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä ja siirretty rangaistus tuomitaan. 
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Tilanne 5 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen pelaajan numero 6 siirretyn rangaistuksen 
merkiksi rikkeestä, josta tuomitaan rangaistuslaukaus. Ennen kuin peli katkaistaan, A6 
syyllistyy toiseen rikkeeseen, josta tuomitaan pieni rangaistus. 

Tulkinta: Jos B-joukkue tekee maalin ennen kuin peli katkaistaan, rangaistuslaukausta ei 
tuomita, mutta pieni rangaistus tuomitaan A6:lle. 
Jos B-joukkue ei tee maalia ennen kuin peli katkaistaan, rangaistuslaukaus ja 
pieni rangaistus tuomitaan A6:lle. 
Molemmissa tapauksissa A6 menee välittömästi rangaistusaitioon ja kärsii 
rangaistuksensa riippumatta siitä, tehdäänkö rangaistuslaukauksesta maali vai ei. 

 
Tilanne 6 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistuksen merkiksi ja A-
joukkueella ei ole kiekkoa hallinnassaan. B-joukkueella on kiekko hallinnassaan ja B-joukkue 
vaihtaa maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. Puolustusalueellaan oleva B-
joukkueen kiekollinen pelaaja yrittää syöttää kiekon kanssapelaajalleen, mutta epäonnistuu 
ja kiekko etenee kohti B-joukkueen vartioimatonta maalia. B-joukkueen toinen pelaaja 
heittäytyy estääkseen kiekon menon vartioimattomaan maaliin. Mikä on päätuomarin päätös, 
jos… 

a) Pelaaja ei osu kiekkoon ja törmää maalikehikkoon aiheuttaen maalin siirtymisen 
kokonaan pois kiinnitystapeiltaan. 

b) Pelaaja estää kiekon menon maaliin ja törmää maalikehikkoon aiheuttaen maalin 
siirtymisen kokonaan pois kiinnitystapeiltaan. 

Tulkinta: 

a) A-joukkueen hyväksi tuomitaan maali sekä siirretty rangaistus tuomitaan A-
joukkueelle (Säännöt 114 ja 98 i). 

b) Päätuomari voi tulkita, että sen jälkeen kun pelaaja estää kiekon menon 
vartioimattomaan maaliin, hän vahingossa (hyvin epätodennäköistä) siirtää maalin 
pois paikaltaan. Tässä tapauksessa pelaajaa ei rangaista maalin siirtämisestä. Jos 
päätuomari päättää, että pelaajan tarkoitus oli siirtää maali paikaltaan estääkseen 
kiekon meno vartioimattomaan maaliin, päätuomari tuomistee maalin A-joukkueen 
hyväksi sekä siirretyn rangaistuksen A-joukkueelle. 

 
 

SÄÄNTÖ 115 – RANGAISTUKSET JATKOAJALLA 
 
Kansainvälisen jääkiekkoliiton vuoden 2017 kilpailusäännöt (2017 IIHF Sport Regulations, 
päivitetty) korvaa osin voimassa olevan sääntökirjan (2014-2018 IIHF:n sääntökirja, toinen 
painos) säännöt 62 & 115. 
 
Sääntömuutosta on selvennetty liitteessä 2 ja siinä käsitellään sellaisia rangaistustilanteita, 
joissa rangaistuskellossa olevia rangaistuksia siirtyy varsinaiselta peliajalta 3-3 
kenttäpelaajan miehityksellä pelattavalle jatkoajalle. Liitteenä olevassa taulukossa 
selvennetään myös 3-3 kenttäpelaajan miehityksellä pelattavalla jatkoajalla tuomittujen 
rangaistusten kärsimistä rangaistuskellossa ja miehitystä. 
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SÄÄNTÖ 120  -  RIKKOUTUNUT MAILA / PELAAMINEN – 
KORVAAMINEN 
 
Tilanne 1 

Pelaaja nostaa jäältä mailan, joka on heitetty hänen pelaajapenkiltään hänen suuntaansa. 

Tulkinta: Mailan vastaanottavalle pelaajalle ei tuomita rangaistusta, mutta päätuomarin tulee 
rangaista heittäjää / rikkonutta joukkuetta Säännön 168 ii4 tai Säännön 168 v1 
mukaisesti. 

 
Tilanne 2 

A-joukkueen pelaaja, jonka maila on rikkoutunut, nostaa B-joukkueen penkiltä heitetyn mailan. 
Heitetty maila oli tarkoitettu B-joukkueen pelaajalle, jonka maila on myös rikkoutunut. 

Tulkinta: Pieni rangaistus tuomitaan A-joukkueen pelaajalle, joka ottaa käyttöönsä B-
joukkueen mailan (Sääntö 120 iii). B-joukkuetta ja/tai mailan heittäjää rangaistaan 
Säännön 168 ii4 tai Säännön 168 v1 mukaisesti. 

 
Tilanne 3 

Jäällä oleva pelaaja liu’uttaa mailan takaisin maalivahdille, joka on menettänyt mailansa. 

Tulkinta: Tämä ei ole sallittua. Kanssapelaajan täytyy ojentaa maila maalivahdille. Tämän 
säännön rikkomisesta tuomitaan mailan liu’uttaneelle pelaajalle pieni rangaistus 
mailan heitosta (Sääntö 120 iii). 

 
Tilanne 4 

Pelaaja on viemässä maalivahdin mailaa maalivahdille, joka on menettänyt tai rikkonut 
mailansa, ja hän päättää osallistua peliin. Hän pudottaa maalivahdin mailan, jotta voi osallistua 
peliin. 

Tulkinta: 

a) Jos pelaaja pelaa kiekkoa samalla, kun hän kantaa omaa mailaansa ja maalivahdin 
maila, hänelle tuomitaan pieni rangaistus (Sääntö 120 vi). 

b) Jos pelaaja pudottaa maalivahdin mailan ja pelaa kiekkoa, rangaistusta ei tuomita. 

 
Tilanne 5 

A5 osallistuu peliin ilman mailaa. A8 ojentaa mailansa A5:lle ja A11 ojentaa oman mailansa 
A8:lle ja peli jatkuu. 

Tulkinta: Mailan luovutusten lukumäärää pelaajalta toiselle ei ole rajoitettu niin kauan, kun 
jokainen pelaaja saa mailansa sääntöjen mukaisesti. 

 
Tilanne 6 

Pelin käydessä pelaaja rikkoo tai menettää mailansa varren puisen yläpään. Hän pudottaa 
puisen osan ja jatkaa peliä. 

Tulkinta: Mailan ei katsota enää olevan kokonainen/ehjä ja pelaajalle pitää tuomita pieni 
rangaistus (Sääntö 120). 

 
 

SÄÄNTÖ 123  -  SELÄSTÄ TAKLAUS 
 
Tässä säännössä olevat sanat ”millään tavoin” sisältävät sellaiset rikkeet, kuten korkea 
maila, poikittainen maila, ryntäys, jne., mutta ei rikettä estäminen. 
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SÄÄNTÖ 131  -  PELIN VIIVYTTÄMINEN / KIEKON PEITTÄMINEN 
 
Tilanne 1 

Kiekko on maalialueella. Maalialueen ulkopuolella oleva kenttäpelaaja kädellään lyö tai haalii 
kiekon vartalonsa alle, mutta hän ei peitä tai sulje kiekkoa sen ollessa maalialueella. 
Päätuomari katkaisee pelin. 

Tulkinta: Kenttäpelaajalle tuomitaan pieni rangaistus. Määräävänä tekijänä on se, missä 
kiekko on silloin, kun se peitetään ja peli katkaistaan. 

 
Tilanne 2 

A-joukkue on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. A-joukkueen 
kenttäpelaaja makaa maalialueellaan, jolloin hänen alleen ammutaan kiekko. Hän ei yritä 
millään tavoin peittää kiekkoa tai maata sen päällä tai haalia kiekkoa alleen, mutta kiekko 
peittyy hänen alleen. 

Tulkinta: Tilanteesta ei tuomita maalia ellei pelaaja tarkoituksellisesti yrittänyt sulkea 
kiekkoa alleen. 

 
 

SÄÄNTÖ 134  -  PELIN VIIVYTTÄMINEN / LIIAN MYÖHÄINEN 
ALOITUSKENTÄLLINEN 
 
”Sääntöjen mukainen pelaajamäärä” tarkoittaa tämän säännön yhteydessä suurinta 
lukumäärää pelaajia, joka joukkueella on sääntöjen mukaan oikeus asettaa jäälle (viisi 
kenttäpelaajaa ja maalivahti, jos joukkue on täysilukuinen tai neljä tai kolme kenttäpelaajaa ja 
maalivahti, jos joukkue on vajaalukuinen rangaistuksen takia). 
 
 

SÄÄNTÖ 135  -  PELIN VIIVYTTÄMINEN / KIEKON LAUKAISEMINEN 
TAI HEITTÄMINEN PELIALUEEN ULKOPUOLELLE 
 
Tilanne 1 

Kiekko laukaistaan ja se osuu pelaajan tai maalivahdin mailaan tai johonkin muuhun 
varusteeseen ja kimpoaa tästä tahattomasti laidan ylitse. 

Tulkinta: Rangaistusta ei tuomita. 
 
Tilanne 2 

Kiekko laukaistaan ja maalivahti ottaa sen kiinni, sitten hän heittää, laukaisee, lyö tai potkaisee 
kiekon millä tahansa tavoin jollain varusteellaan tahallisesti suunnaten kiekon yli laidan 
pelialueen ulkopuolelle. 

Tulkinta: Maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus (Sääntö 135 i). 
 
Tilanne 3 

Pelaaja tai maalivahti laukaisee kiekon avoinna olevasta laidan ovesta. 

Tulkinta: Rangaistusta ei tuomita. 
 
Tilanne 3 

Pelaaja tai maalivahti laukaisee kiekon avoinna olevasta laidan ovesta. 

Tulkinta: Rangaistusta ei tuomita. 
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Tilanne 4 

Pitkän tilanteessa kiekko laukaistaan puolustusalueelta suoraan vastustajan kenttäpäädyn 
suojalasin yli päätyverkkoon. 

Tulkinta: Tilanteesta tuomitaan pieni rangaistus, koska tämä rike syrjäyttää pitkän. 
 
Tilanne 5 

Päätuomarilla on siirrettynä rangaistuksena pieni rangaistus A-joukkueen pelaajalle. 
Puolustusalueellaan oleva rangaistavan pelaajan kanssapelaaja saa kiekon haltuunsa ja 
hallintaansa ja samalla kun peli katkaistaan siirretyn rangaistuksen takia, pelaaja laukaisee 
kiekon suoraan suojalasin ylitse. Kuinka päätuomari toimii tässä tilanteessa? 

Tulkinta: Koska peli katkaistaan heti, kun A-joukkue saa kiekon haltuunsa ja hallintaansa, 
ei lisärangaistusta tuomita kiekon laukaisemisesta yli suojalasin. 
Huomautus: A-joukkueen pelaajalle voidaan kuitenkin tuomita rangaistus, jos 
päätuomarin mielestä pelaaja laukaisee kiekon tahallisesti suojalasin yli 
protestoidakseen tuomarin päätöstä tai Säännön 135 iii perusteella.  

 
 

SÄÄNTÖ 141  -  TAPPELU 
 
Pelaajalle ei voi tuomita ottelurangaistusta ja pelirangaistusta nyrkkitappelun jatkamisesta. 
 
 

SÄÄNTÖ 165  -  MAILAN TAI ESINEEN HEITTÄMINEN 
 
Tilanne 1 

Päätuomari on nostanut kätensä ylös A-joukkueen siirretyn rangaistusvihellyksen takia ja B-
joukkue on vaihtanut maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan. Ennen pelin 
katkaisemista B-joukkueen pelaaja heittää mailansa puolustusalueellaan olevaa kiekkoa 
kohti. 

Tulkinta: Puolustavan joukkueen tekemästä mailan heitosta puolustusalueellaan täytyy 
rangaista. A-joukkueen hyväksi tuomitaan maali, koska mailan heittoa ei voi jättää 
ottamatta huomioon. Siirrettynä ollut A-joukkueen pelaajan rangaistus tuomitaan ja 
pelaajan on mentävä rangaistusaitioon kärsimään rangaistustaan. 

 
 

SÄÄNTÖ 169  -  SÄÄNTÖJEN VASTAINEN TAKLAUS (NAISET) 
 
1. Tämän säännön henkenä on minimoida fyysisen kontaktin tuoma loukkaantumisriski. 

Täten kaikenlainen avoin tai tahallinen fyysiseen voimaan perustuva kontakti 
vastustajaa kohtaan (ilman tarkoitusta tavoitella kiekkoa) tulee rangaista tämän 
säännön perusteella. Satunnaisia normaaliin kiekolliseen pelitilanteeseen liittyviä 
kontakteja ei tule rangaista tämän säännön perusteella. 

2. Naisten jääkiekossa vartalokontaktin esiintyessä päätuomarin täytyy arvioida tilanne 
kontaktin aiheuttaneen pelaajan taklausaikeen tahallisuuden perusteella. 
Vartalokontaktin aiheuttanutta pelaajaa rangaistaan, jos hänen tavoitteenaan oli osua 
vähintään pelaajaan eikä saada kiekkoa. Kaikkien pelaajien ensisijaisena tavoitteena 
täytyy olla kiekon hallinnan saavuttaminen ja päätuomarin tulee sallia pelaajien 
kilvoitella kiekosta. 

3. Tahallisen yhteentörmäyksen aiheuttaminen tai törmäyksen tehostaminen on 
rangaistava teko. Tähän kuuluvat kaikki ne tapaukset, joissa pelaaja törmää 
vastakkaiseen suuntaan etenevään pelaajaan aiheuttaen vartalotaklauksen. Pelaajaa 
ei tule rangaista, jos hänen tarkoituksenaan on pelata kiekkoa ja hän tahattomasti 
törmää vastustajaan. 
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4. On sääntöjen vastaista kiekon hallinnan saavuttamiseksi luistella tietämätöntä 
vastustajaa päin tai hänen ylitseen. Tätä sovelletaan aina, kun pelaaja odottaa syöttöä 
tai liikkuu kiekkoa kohti. Jos pelaajalla on paikallaan pelitilanteen mukaisessa 
asemassa, vastustajan velvollisuus on kiertää pelaajan ympäri. 

5. Pelaajat saavat nojata toisiinsa ja täten olla vartalokontaktissa, kun he yrittävät saada 
kiekkoa haltuunsa laitojen läheisyydessä. Tällaiset toimet ovat sääntöjen mukaisia niin 
kauan kun ne pysyvät ”kontakteina” eivätkä muutu taklauksiksi. 

6. Kun kaksi tai useampi pelaajaa ovat lähekkäin ja kamppailevat kiekon hallinasta 
laitojen läheisyydessä, kaikista tarkoituksellisista vartalotaklauksista tulee rangaista. 
Tämä käsittää tönimisen, töytäisemisen, hartiakontaktin tai vastustajan rullaamisen 
laitaa. Edelleen avoimet vartalokontaktit kiekollisen tilanteen ulkopuolella täytyy 
rangaista. 

7. Pelaajilla on oikeus pitää saavuttamansa asemansa ja paikkansa jäällä. Yhdenkään 
pelaajan ei tarvitse väistää päin tulevaa vastustajaa välttääkseen törmäyksen. Kaikissa 
tilanteissa pelaajaa on rangaistava pienellä rangaistuksella vartalotaklauksesta, jos hän 
astuu tai liukuu vastustajaa päin. 

 
 

SÄÄNTÖ 171  -  RANGAISTUSLAUKAUKSEN TUOMITSEMINEN / 
LÄPIAJO 
 
Tilanne 1 

A-joukkueen pelaaja on läpiajossa ja B-joukkueen pelaaja taklaa poikittaisella mailalla häntä 
takaapäin. Päätuomari tulkitsee taklauksen selästä taklaamiseksi, mutta silti tuomitsee 
rangaistuslaukauksen. 

Tulkinta: A-joukkueen pelaaja suorittaa rangaistuslaukauksen, mutta B-joukkueen rikkeen 
tehneen pelaajan täytyy mennä rangaistusaitioon kärsimään automaattista 
käytösrangaistustaan. 

 
Tilanne 2 

A-joukkueen pelaaja on läpiajossa ja B-joukkueen pelaaja rikkoo häntä takaapäin siten, että 
rike edellyttää isoa rangaistusta ja automaattista pelirangaistusta tai ottelurangaistusta. 

Tulkinta: Päätuomari tuomitsee rangaistuslaukauksen sekä B-joukkueen pelaajalle ison 
rangaistuksen ja automaattisen pelirangaistuksen tai ottelurangaistuksen. 

 
Tilanne 3 

Läpiajossa olevaa pelaajaa rikotaan takaapäin ja hän kaatuu jäälle. Tämän jälkeen hän 
nousee ylös ja laukaisee vapaasti ja häiritsemättä kohti maalia. 

Tulkinta: Tilanteesta ei tuomita rangaistuslaukausta, vaan ainoastaan pieni rangaistus, 
koska pelaaja nousi ylös ja hän pääsi vapaasti ja häiritsemättä laukaisemaan 
maali kohti. 

Tilanne 4 

Läpiajossa oleva pelaaja kampitetaan ja kiekko jää vapaaksi. Hänen kanssapelaajansa tulee 
takaa, ottaa haltuunsa vapaan kiekon ja laukoo vapaasti kohti maalia, mutta kiekko ei mene 
maaliin. 

Tulkinta: Tilanteesta ei tuomita rangaistuslaukausta, vaan ainoastaan pieni rangaistus, 
koska pelaaja pääsi laukaisemaan vapaasti. 
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Tilanne 5 

Läpiajossa olevaa pelaajaa rikotaan takaapäin ja päätuomari nostaa kätensä ylös siirretyn 
rangaistuksen (rangaistuslaukaus) merkiksi, mutta ennen kuin peli katkaistaan, tapahtuu 
toinen rike, jonka tekee sama pelaaja tai joku toinen saman joukkueen pelaaja. 

Tulkinta: Ensimmäisen rikkeen perusteella tuomitaan rangaistuslaukaus. Toisen rikkeen 
tehnyt pelaaja menee rangaistuspenkille ja kärsii rangaistuksensa riippumatta 
siitä, tehdäänkö rangaistuslaukauksesta maali tai ei. Jos rikkonut joukkue on jo 
vajaalukuinen aikaisemman pienen rangaistuksen takia, tällöin joukkue yhä kärsii 
tämän rangaistuksen säännön 171 v mukaisesti riippumatta siitä, tehdäänkö 
rangaistuslaukauksesta maali tai ei, ja joukkue pelaa kahden pelaajan 
vajaanlukuisena. 

 
Tilanne 6 

A-joukkueen pelaaja numero 10 kärsii pientä rangaistusta. A8:lle on tulossa siirretty 
rangaistus huitomisesta, mutta ennen kuin peli katkaistaan, B-joukkueen hyväksi tuomitaan 
rangaistuslaukaus toisen rikkeen takia. B-joukkue tekee maalin rangaistuslaukauksesta. 

Tulkinta: A10:n rangaistus ei pääty ja A8:n on mentävä rangaistuspenkille kärsimään 
rangaistustaan riippumatta siitä, tehdäänkö rangaistuslaukauksesta maali tai ei. 

 
Tilanne 7 

Hyökkäävän joukkueen pelaaja on läpiajossa. Puolustavan joukkueen pelaaja on maalin 
takana ja hän siirtää maalinsa pois paikaltaan. 

Tulkinta: Tilanteesta tuomitaan rangaistuslaukaus, koska läpiajossa olevan hyökkäävän 
joukkueen pelaajan ja maalivahdin välissä ei ole yhtään puolustavan joukkueen 
pelaajaa. 

 
 

SÄÄNTÖ 175  -  RANGAISTUSLAUKAUKSEN TUOMITSEMINEN / 
KENTTÄPELAAJA SULKEE KIEKON 
 
Tilanne 1 

A-joukkueen maalivahti on jäällä. A-joukkueen puolustava pelaaja on maalialueellaan ja hän 
kauhoo maalialueen ulkopuolella olevan kiekon maalialueelle, mutta hän ei peitä tai sulje 
kiekkoa, kun kiekko on maalialueen ulkopuolella. Tämän jälkeen hän sulkee tai peittää 
kiekon aiheuttaen pelikatkon. 

Tulkinta: Päätuomari tuomitsee rangaistuslaukauksen ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. 
Määräävä tekijä on kiekon asema, kun se peitetään ja peli katkaistaan. 

 
 

SÄÄNTÖ 177  -  TOIMINTA RANGAISTUSLAUKAUKSESSA / 
LAUKAUKSEN SUORITUS 
 
Tilanne 1 

Rangaistuslaukauksessa kiekko osuu maalivahdin takana suojalasiin, kimpoaa takaisin, osuu 
maalivahdin selkään ja menee maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä, koska rangaistuslaukaus päättyy heti, kun kiekko ylittää 
päätyviivan. 
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Tilanne 2 

Rangaistuslaukauksen suorittaja laukaisee kiekon, kiekko kimpoaa maalivahdista takaisin 
osuen laukaisijaan ja sitten kiekko menee maaliin. 

Tulkinta: Maalia ei hyväksytä. 
 
Tilanne 3 

Rangaistuslaukauksen suorittaja yrittää laukaista kiekon kohti maalia, mutta hän ei osu 
kiekkoon. Kiekon liike jatkuu maalia kohden. Tämän jälkeen pelaaja osuu kiekkoon toisella 
yrityksellään ja ampuu kiekon maaliin. 

Tulkinta: Maali hyväksytään. Koska pelaaja ei koskenut kiekkoon ensimmäisellä 
laukaisuyrityksellään, tätä ei voi tulkita laukaukseksi. Täten toinen yritys, jolloin 
pelaaja osui kiekkoon tulkitaan ensimmäiseksi laukaukseksi. 

 
 

SÄÄNTÖ 178  -  TOIMINTA RANGAISTUSLAUKAUKSESSA / 
ERITYISTILANTEET 
 
Jos joukkue pelaa parhaillaan ilman maalivahtia (ts. joukkueella ei ole puettuna maalivahdin 
oikeuksin pelaavaa maalivahtia) ja vastajoukkueen hyväksi tuomitaan rangaistuslaukaus, 
joukkueen on nimettävä joku kenttäpelaajista maalivahdiksi. Hänellä on täydet maalivahdin 
oikeudet ja hänen on noudatettava samoja rangaistuslaukausta koskevia sääntöjä kuin 
tavallisen maalivahdinkin, mutta hänen ei kuitenkaan tarvitse pukea kaikkia maalivahdin 
varusteita. Rangaistuslaukauksen jälkeen pelaaja luokitellaan taas uudelleen 
kenttäpelaajaksi. Tämä tulkinta on voimassa ainoastaan, jos joukkueella ei enää ole 
maalivahdiksi kykenevää maalivahtia käytettävissä ja kyseessä on rangaistuslaukaus. 
 
Tilanne 1 

Rangaistuslaukauksen suorittaja laukaisee kiekon ja 

a) kiekko osuu maalipylvääseen ja kimpoaa siitä maaliin 

b) kiekko osuu maalivahtiin ja tästä maaliin 

c) kiekko osuu maalipylvääseen, josta kimpoaa maalivahtiin ja tästä maaliin 

d) kiekko osuu maalivahtiin, josta kimpoaa maalipylvääseen ja tästä maaliin 

e) maalivahti liukuu yhdessä kiekon kanssa maaliin ja kiekko kokonaan ylittää 
maaliviivan 

Tulkinta: Maali hyväksytään. 
 
Tilanne 2 

Rangaistuslaukauksen suorittaja heittää hanskansa lähestyessään maalia häiriten näin 
maalivahtia ja sitten hän laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: Rangaistuslaukaus on suoritettu loppuun, maalia ei hyväksytä (Sääntö 178 viii). 
 
Tilanne 3 

Rangaistuslaukauksen suorittajan maila rikkoutuu rangaistuslaukauksen aikana. 

Tulkinta: Rangaistuslaukaus katsotaan päättyneeksi. 
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Tilanne 4 

Rangaistuslaukauksen aikana maalivahti rikkoo rangaistuslaukauksen suorittajaa rikkeellä, 
joka edellyttää isoa rangaistusta (ja automaattista pelirangaistusta). Tilanteesta ei synny 
maalia. 

Tulkinta: Päätuomarin tulee tuomita maalivahdille iso rangaistus ja automaattinen 
pelirangaistus. Maalivahti poistetaan pelistä ottelun loppuajaksi ja hänen tulee 
poistua pukuhuoneeseen ennen rangaistuslaukauksen uusimista. Valmentajan 
tai joukkueen toimihenkilön täytyy nimetä kenttäpelaaja, joka kärsii ison 
rangaistuksen. Kyseisen kenttäpelaajan on mentävä rangaistusaitioon 
välittömästi ja kärsittävä rangaistus loppuun saakka. Varamaalivahdin täytyy 
mennä maaliin rangaistuslaukauksen uusintaa varten. 

 
 

SÄÄNTÖ 187  -  MAALIVAHDIN VARUSTEET / YLEISTÄ 
 
Tilanne 1 

Maalivahdin jokin varuste on mitattu erätauolla, varuste on todettu laittomaksi ja 
maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus. 

Tulkinta: Kuka tahansa kenttäpelaaja voi kärsiä rangaistuksen, koska mittauksen aikana ei 
ollut pelaajia jäällä. 

 
 

SÄÄNTÖ 207  -  MAALIVAHDIN RANGAISTUKSET / YLEISTÄ 
 
Tilanne 1 

Maalivahdille tuomitaan käytösrangaistus ja sijainen istuu jo rangaistuspenkillä. Maalivahdille 
tuomitaan nyt toinen käytösrangaistus (pelirangaistus). 

Tulkinta: Maalivahti poistetaan ottelusta loppuajaksi (toinen käytösrangaistus muuttuu 
automaattiseksi pelirangaistukseksi – Sääntö 107 ii) ja rangaistuspenkillä 
käytösrangaistusta kärsivä sijainen pääsee takaisin jäälle. 

 
Tilanne 2 

Maalivahdin ollessa pelaajapenkillään (joko pelikatkolla tai pelin käydessä) hän syyllistyy 
sääntörikkeeseen tai rikkoo vastustajaa. 

Tulkinta: Yksi pelin katkaisuhetkellä jäällä ollut kenttäpelaaja kärsii maalivahdille tuomitun 
rangaistuksen. Valmentaja tai joukkueen toimihenkilö nimeää kapteenin 
välityksellä tämän kenttäpelaajan. 
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ESIMERKKEJÄ MAALIVAHDIN RANGAISTUKSISTA 
 

(1) A-joukkue    B-joukkue   
 A1 (mv) 2 + 10 min 3:00     
 A1 (mv) 2 + 10 min 3:30     
 • Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:00 A-joukkueen on laitettava kaksi jäällä ollutta kenttäpelaajaa kärsimään 
maalivahdin rangaistuksia; toinen pelaaja kärsii 2 minuuttia ja toinen 12 minuuttia. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Ajassa 3:30 A-joukkueen on laitettava yksi jäällä ollut kenttäpelaaja kärsimään 
maalivahdin toista pientä rangaistusta. 

• Maalivahdin (A1) saaman toisen käytösrangaistuksen takia toinen 
käytösrangaistus muuttuu automaattiseksi pelirangaistukseksi. 

• Maalivahdin (A1) sijaiskärsijä, joka kärsii ajassa 3:00 tuomittua 12 minuutin (2 + 10 
min) rangaistusta palaa rangaistusaitiosta peliin (maalivahti poistetaan ottelusta). 

• A1:n toisen pienen rangaistuksen kärsiminen alkaa ajassa 3:30. 

• Jos maalia ei synny ensimmäisen pienen rangaistuksen kärsijä palaa peliin ajassa 
5:00. 

• Pöytäkirjaan merkitään maalivahdille A1 yhteensä 34 minuuttia rangaistuksia 
(2+10+2+20 min) 

        
(2) A-joukkue    B-joukkue   
 A30 (mv) 2 min 3:00     
 A30 (mv) 2 min 3:30     
 • Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja sijaiseksi kärsimään A30:n 
pientä rangaistusta. 

• Ajassa 3:30 A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja kärsimään A30:n 
toista pientä rangaistusta. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Jos maalia ei synny ensimmäisen pienen rangaistuksen kärsijä palaa peliin ajassa 
5:00. 

• Kaikki rangaistukset merkitään pöytäkirjaan maalivahdin A30 rangaistuksiksi. 
        

(3) A-joukkue    B-joukkue   
 A30 (mv) 2 min 3:00     
 A30 (mv) 10 min 3:30     
 • Ajassa 3:00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja sijaiseksi kärsimään A30:n 
pientä rangaistusta. 

• Ajassa 3:30 A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja kärsimään A30:n 
käytösrangaistusta. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Käytösrangaistus käynnistyy ajassa 3:30. 

• Jos maalia ei synny ensimmäisen pienen rangaistuksen kärsijä palaa peliin ajassa 
5:00. 

• Käytösrangaistusta kärsivä sijainen palaa peliin ensimmäisellä pelikatkolla 13:30 
jälkeen. 

• Kaikki rangaistukset merkitään pöytäkirjaan maalivahdin A30 rangaistuksiksi. 
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(4) A-joukkue    B-joukkue   
 A30 (mv) 10 min 3:00     
 A30 (mv) 2 min 3:30     
 • Ajassa 3:00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja sijaiseksi kärsimään A30:n 
käytösrangaistusta. 

• Ajassa 3:30 A-joukkueen on laitettava jäällä ollut kenttäpelaaja kärsimään A30:n 
pientä rangaistusta. 

• Ajassa 3:30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. 

• Pieni rangaistus käynnistyy ajassa 3:30. 

• Jos maalia ei synny pienen rangaistuksen kärsijä palaa peliin ajassa 5:30. 

• Käytösrangaistusta kärsivä sijainen palaa peliin ensimmäisellä pelikatkolla 13:00 
jälkeen. 

• Kaikki rangaistukset merkitään pöytäkirjaan maalivahdin A30 rangaistuksiksi. 
 
 

SÄÄNTÖ 215  -  PELIN VIIVYTTÄMINEN / MAALIVAHTI – 
PELAAJAPENKILLE MENO PELIKATKOLLA 
 
Tilanne 1 

Maalivahti menee pelaajapenkkinsä luo juhliakseen maalia. 

Tulkinta: Jos maalivahtia ei vaihdeta, hänelle tuomitaan pieni rangaistus pelin 
viivyttämisestä. 

 
Tilanne 2 

Siirretyn rangaistusvihellyksen aikana liikkeelle lähtenyt maalivahti jatkaa pelin katkaisun 
jälkeen matkaansa pelaajapenkilleen. 

Tulkinta: Tuomariston pitää varoittaen kehottaa maalivahtia palaamaan maalilleen. 
Päätuomarin tulee varoittaa joukkuetta ettei tällaista tekoa käytetä jatkossa 
taktisesti pelin viivyttämiseen. Ensimmäisellä kerralla varoitus ja toisella kerralla 
joukkueen on vaihdettava maalivahtia tai päätuomari tuomitsee 
joukkuerangaistuksen pelin viivyttämisestä (Sääntö 215). 

 
 

SÄÄNTÖ 223  -  POISTUMINEN MAALIALUEELTA PELAAJIEN 
YHTEENOTON AIKANA / MAALIVAHTI 
 
Tilanne 1 

Toisessa kenttäpäädyssä olevan pelaajien yhteenoton aikana toisessa päädyssä oleva 
maalivahti päättää lähteä pelaajapenkkinsä luo jääden omalle kenttäpuoliskolleen. 

Tulkinta: Jos maalivahti menee pelaajapenkkinsä luo, päätuomarin on tulkittava tilanne 
siten, että maalivahti on mennyt pelikatkolla pelaajapenkkinsä luo ja noudatettava 
Sääntöä 215. 

 
Tilanne 2 

Maalivahti poistuu maalinsa läheisyydestä kiistan aikana ja hän osallistuu ensimmäisenä 
pelaajana käynnissä olevaan tappeluun. 

Tulkinta: Maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus poistumista maalinsa läheisyydestä ja 
pelirangaistus osallistumisesta ensimmäisenä pelaaja käynnissä olevaan 
yhteenottoon sekä mahdolliset muut rangaistukset, jotka hänelle tuomitaan 
sääntöjen mukaisesti toiminnastaan itse yhteenotossa. 
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LIITE 1 – TILASTOINTI 
 
MAALIT JA SYÖTÖT 
 
Tilanne 1 

A8 syöttää kiekon A9:lle, joka syöttää kiekon edelleen A10:lle, joka tekee maalin. 

Tulkinta: Ensimmäiseksi syöttäjäksi merkitään pelaaja A9 ja toiseksi syöttäjäksi A8. 
 
Tilanne 2 

Pelaaja A8 laukaisee kiekon maalin suuntaan, mutta ei maalivahtia päin. Pelaaja A9 noutaa 
ja syöttää kiekon pelaajalle A10, joka tekee maalin. 

Tulkinta: Syöttäjiksi merkitään pelaajat A8 ja A9, koska kukaan B-joukkueen pelaajista ei 
saanut kiekkoa haltuunsa. 

 
Tilanne 3 

Pelaaja A8 syöttää kiekon A9:lle, mutta kiekko osuu matkalla B-joukkueen pelaajan 
vartaloon, mailaan tai luistimeen. Tämän jälkeen A9 noutaa kiekon ja syöttää sen pelaajalle 
A10, joka tekee maalin. 

Tulkinta: Syöttäjiksi merkitään pelaajat A8 ja A9, koska kukaan B-joukkueen pelaajista ei 
saanut kiekkoa hallintaansa. 

 
Tilanne 4 

Pelaaja A8 laukaisee kiekon maalivahtia kohti ja maalivahti torjuu laukauksen. Kiekko 
ponnahtaa takaisin kentälle ja pelaaja A10 laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: Syöttäjäksi merkitään pelaaja A8. 
 
Tilanne 5 

Pelaaja A8 syöttää kiekon A9:lle, joka yrittää syöttää kiekon edelleen pelaajalle A10. 
Kuitenkin, B-joukkueen pelaaja onnistuu katkaisemaan syötön. Pelaaja A10 taklaa B-
joukkueen kiekollista pelaajaa ja laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: KETÄÄN pelaajaa ei merkitä syöttäjäksi, koska B-joukkueella oli kiekko hallussaan 
juuri ennen maalin syntymistä. 

 
Tilanne 6 

Pelaaja A8 syöttää kiekon A9:lle, joka syöttää kiekon edelleen pelaajalle A10, joka laukaisee 
kiekon kohti maalia. Maalivahti torjuu kiekon, mutta kiekko ponnahtaa takaisin kentälle ja 
pelaaja A10 laukaisee kiekon maaliin. 

Tulkinta: Syöttäjiksi merkitään pelaajat A8 ja A9. 
 
Tilanne 7 

Pelaaja A10 syöttää kiekon A8:lle, joka syöttää kiekon edelleen A9:lle ja tämä A10:lle, joka 
tekee maalin. 

Tulkinta: Syöttäjiksi merkitään pelaajat A8 ja A9. 
 
Tilanne 8 

Pelaaja A8 syöttää kiekon A10:lle, joka syöttää kiekon edelleen A9:lle ja tämä takaisin 
A10:lle, joka tekee maalin. 

Tulkinta: Syöttäjäksi merkitään ainoastaan pelaaja A9. 
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LIITE 2 – 3-3 MIEHITYKSELLÄ PELATTAVAN JATKOAJAN 
RANGAISTUSTILANTEITA 
 

Rangaistuskellossa olevat teholliset rangaistuksen varsinaisen peliajan päättyessä 

Tilanne Aika 3. 
erässä 

Joukkue 
A 

Joukkue 
B 

Toimenpiteet 

1 19:10 A5  2min B17  2min A5 ja B17 rangaistukset poistetaan rangaistuskellosta 
varsinaisen peliajan päätyttyä ja joukkueet aloittavat 
jatkoajan kolme vastaan kolme kenttäpelaajalla. A5 ja 
B17 kärsivät rangaistuksensa henkilökohtaisina 
loppuun ja ensimmäisellä rangaistuksen päättymisen 
jälkeisellä pelikatkolla rangaistut pelaajat pääsevät 
pois rangaistusaitiosta. 
 

2 19:10 
19:50 

A5  2min 
A7  2min 

B17  2min Joukkueet aloittavat jatkoajan kolmella 
kenttäpelaajalla (A) ja neljällä kenttäpelaajalla (B). A5 
ja B17 rangaistukset poistetaan rangaistuskellosta ja 
he kärsivät rangaistuksensa henkilökohtaisina 
loppuun. Ensimmäisellä rangaistuksen päättymisen 
jälkeisellä pelikatkolla A5 ja B17 pääsevät pois 
rangaistusaitiosta. 
 

3 19:10 
19:25 
19:40 

A5  2min 
 

A7  2min 

 
B17  2min 

Joukkueet aloittavat jatkoajan kolmella 
kenttäpelaajalla (A) ja neljällä kenttäpelaajalla (B). 
Pelaajat palaavat jäälle rangaistusten päättyessä 
normaaliin tapaan. Pelin jatkuessa ilman pelikatkoja 
on mahdollista, että peliä pelataan viidellä 
kenttäpelaajalla viittä kenttäpelaajalla vastaan. 
Kuitenkin, jäällä olevaa pelaajamäärää sovitetaan 
aina pelikatkolla, jos on mahdollista. 
 

4 19:10 
19:30 
19:40 

A5  2min 
A7  2min 

B17  2min 
 

B36  2min 

Joukkueet aloittavat jatkoajan kolme vastaan kolme 
kenttäpelaajalla. A5 ja B17 rangaistukset poistetaan 
rangaistuskellosta varsinaisen peliajan päätyttyä. Jos 
A5 ja B17 rangaistusten päättymisen jälkeen on 
pelikatko, pääsevät A5 ja B17 pois rangaistusaitiosta. 
A7 ja B36 rangaistusten päättyessä on mahdollista, 
että miehitys jäällä kasvaa neljä vastaan neljä 
kenttäpelaajaan. Seuraavalla pelikatkolla miehitys 
jäällä palautetaan kolme vastaan kolme 
kenttäpelaajaa.  
 

5 19:10 
19:20 
19:30 
19:40 

A5  2min 
 

A7  2min 

 
B17  2min 

 
B36  2min 

Joukkueet aloittavat jatkoajan kolme vastaan kolme 
kenttäpelaajalla. Pelaajat palaavat jäälle 
rangaistusten päättyessä normaaliin tapaan. Pelin 
jatkuessa ilman pelikatkoja on mahdollista, että peliä 
pelataan viidellä kenttäpelaajalla viittä kenttäpelaajalla 
vastaan. Kuitenkin, jos on mahdollista jäällä olevaa 
pelaajamäärää sovitetaan aina pelikatkolla, joko neljä 
vastaan kolme kenttäpelaajaa tai kolme vastaan 
kolme kenttäpelaajaa sen mukaan kuin pelikatkon 
ajankohta edellyttää. 
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Jatkoajalla tuomitut rangaistukset 

Aika 
jatkoajalla 

Joukkue 
A 

Joukkue 
B 

Pelaajavahvuus jäällä 

 
00:30 

 
01:00 

 
01:30 

 

 
A23  2min 

 
 
 

A7  2min 

 
 
 

B17  2min 

 
A – kolme (3) kenttäpelaajaa B – neljä (4) kenttäpelaajaa 
 
A – kolme (3) kenttäpelaajaa  B – kolme (3) kenttäpelaajaa 
 
A – kolme (3) kenttäpelaajaa B – neljä (4) kenttäpelaajaa 
 

 
Kun A-joukkueelle tuomitaan toinen pieni rangaistus, kummankin joukkueen täytyy lisätä yksi 
kenttäpelaaja jäällä olevaan pelaajavahvuuteensa. A23:n rangaistuksen päättyessä palautuu 
joukkueiden jäällä oleva pelaajavahvuus neljä (4) vastaan neljään (4) kenttäpelaajaan. Tämän 
jälkeen seuraavalla pelikatkolla täytyy jäällä oleva pelaajavahvuus muuttaa kolme (3) vastaan 
kolmeen (3) kenttäpelaajaan. Kuitenkin jos syntyy pelikatko B17 rangaistuksen päätyttyä (ja 
ennen A7:n rangaistuksen päättymistä), muutetaan jäällä oleva pelaajavahvuus neljä (4) 
vastaan kolmeen (3) kenttäpelaajaan. Jos jatkoajalla ei ole pelikatkoa ennen kuin 
rangaistusten päättymisen myötä kummallakin joukkueella on jäällä viisi (5) kenttäpelaajaa, 
muutetaan seuraavalla pelikatkolla jäällä oleva pelaajavahvuus takaisin kolme (3) vastaan 
kolmeen (3) kenttäpelaajaan. 

 

 


