
7 PELAAJAA JA TOIMIHENKILÖÄ KOSKEVAT 
SÄÄNNÖT 

36 § Varusteet  

Yleistä 
Liittokokous vahvistaa vuosittain kilpailumääräyksissä: 
- ne hyväksytyt pelivälineet, joita tulee käyttää liiton virallisissa otteluissa, harjoitusotteluissa ja 

muissa tapahtumissa, joissa on liiton hyväksymä erotuomari ja 
- minkä ikäluokan pelaajaa ja maalivahti on velvollinen käyttämään CE-hyväksyttyä koko kasvot 
peittävää kasvosuojusta ja minkä ikäluokan pelaaja voi pelata ilman puoli- tai kokokasvosuojaa.   
 

Pelaajat voivat päättää käyttävätkö CE-hyväksyttyä hammassuojaa tai ns. vanhan mallin 
leukasuojaa. Vanhan mallisen leukasuojan ei tarvitse olla CE merkitty.  
 

Juniori-ikäiset pelaajat 
Juniori-ikäisen pelaajan on käytettävä Bandyliigassa koko kasvot peittävää kasvosuojusta. 
 

Kasvo- sekä kaulasuojus ovat pakollisia kaikissa nuorten sarjojen otteluissa. Kasvosuojuksen tulee 
olla koko kasvot peittävä. 

37 § Peliasut  

Jokaisella joukkueella tulee olla koti- ja vieraspeliasu. 

Vierasjoukkue vaihtaa peliasut, mikäli joukkueiden peliasut ovat sekoitettavissa toisiinsa. 
Erotuomari tekee asiasta päätöksen. 
Pelinumeroiden tulee erottua selvästi. Pelipaita ja sukat tulee olla samanväriset.  

Maalivahdin pelipaidan on erotuttava molempien joukkueiden kenttäpelaajien pelipaidasta, eikä se 
saa olla valkoinen. Kapteenin nauhan on oltava selkeästi pelipaidasta erottuva.  
  
Liittohallitus hyväksyy Bandyliigassa pelaavien joukkueiden asut.   

38 § Toimihenkilöt  

Joukkueen toimihenkilöiden tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Joukkueen 
ottelupöytäkirjaan merkityillä toimihenkilöllä (mm. valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja) tulee olla 

voimassa oleva toimitsijalisenssi. 

39 § Lisenssi 

Jokaisella liiton tai sen alueen järjestämään kilpailuun osallistuvalla pelaajalla ja toimihenkilöllä 
tulee olla voimassa oleva lisenssi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa tai 

toimimaan liiton tai piirien ottelutapahtumissa. Lunastamalla lisenssin henkilö sitoutuu 
noudattamaan näitä kilpailusääntöjä sekä niissä mainittuja sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Liitto 
antaa tarkemmat ohjeet lisenssin lunastamisesta ja lisenssiluokituksista. 

 
Jokaisella liiton toimintaan osallistuvalla henkilöllä on oltava liiton lisenssi. Lisenssi lunastetaan 
hyväksymällä liiton ehdot, maksamalla liiton vahvistamat maksut sekä kirjaamalla lisenssitiedot 
liiton lisenssirekisteriin.   

 



Lisenssi tulee voimaan heti, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu ja tieto maksetusta 
lisenssistä on rekisteröitynyt liiton lisenssirekisteriin. Lisenssi on voimassa 31.8. asti. Erotuomarilla 
on velvollisuus tehdä havaitsemistaan epäkohdista raportti liittoon.  

Lisenssi lunastetaan pelaajan syntymäajan ja sukupuolen mukaan. 
 
Lisenssikausi on 1.9.–31.8. 
 

40 § Urheiluvakuutus - Sporttiturva 

Jääpallossa urheiluvakuutus on vapaaehtoinen, mutta liiton pääsarjoissa pelaavilla ja kaikilla 
juniori-ikäisillä pelaajilla sarjatasosta riippumatta suositellaan voimassa oleva urheiluvakuutus, joka 

kattaa jääpallossa ja sen kilpailutoiminnassa sattuneet tapaturmat.  

 
41 § Kasvattajaraha  
 

Yleistä 
Liiton perustamasta kasvattajarahastosta maksetaan kasvattajaseuroille korvausta nuoren 
pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha). 
 

Kasvattajaraha maksetaan kasvatusiän perusteella 34 €/vuosi. Kasvatusikä on lisenssipelaajan  

ikävuodet 11–20 eli kymmenen vuotta. Rekisteröintimaksuista kertyneet varat jaetaan 

kasvattajakorvauksena kasvattajaseuroille pelaajien nuorten sarjoissa pelaamien vuosien 

mukaan. Kasvattajarahoja maksetaan 28 ikävuoteen saakka, kuitenkin siten, että pelaaja voi  

täyttää 28 vuotta kauden aikana. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta 31.5 jälkeen, hänestä maksetaan 

kasvattajamaksu pelivuosien mukaan 

 
Oikeus kasvattajarahaan edellyttää, että kauden lisenssimaksu on ollut maksettuna. 
Kasvattajaseuroja voi olla vain yksi kautta kohti. Jos pelaaja on pelikauden aikana ollut 
useammassa kuin yhdessä seurassa, kasvattajaseura on se seura, jossa pelaajan edustusoikeus 

oli 15. päivä joulukuuta. 

Ilmoittaminen ja rekisteröintimaksujen maksaminen 

Miesten Bandyliigan seurojen tulee toimittaa liittoon luettelo Bandyliigassa kilpailuvuonna 

pelaavista pelaajista, sekä maksaa liiton tilille liittokokouksen vahvistama pelaajakohtainen 
rekisteröintimaksu. Maksu suoritetaan pelaajasta, joka pelaajana osallistuu alkavan kauden 
kilpailutoimintaan. Luettelo ja siihen liitetty tosite maksun suorittamisesta tulee toimittaa liiton 

toimistoon seuroille vuosittain ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Pelaaja on edustuskelpoinen, 

kun kaikki pelaajaa koskevat maksut on suoritettu. 

Kasvattajaseura tai kasvattajaseurat saavat aina rekisteröintimaksut. Luetteloon merkitään kunkin 

pelaajan kasvattajaseura(t). 

Rekisteröintimaksujen jako kasvattajaseuroille 

Rekisteröintimaksuina kertyneet varat maksetaan vuosittain pelaajakohtaisena 

kasvattajakorvauksena kasvattajaseuroille. 

Tapauksissa, joissa pelaajalla joko ei ole kasvattajaseuraa tai jonka kasvattajaseura on liittoon 
kuulumaton yhdistys, tai pelaaja on ollut seuran nuorisotoiminnassa mukana vähemmän kuin 
kymmenen vuotta kertyneet rekisteröintimaksut käytetään jääpallon nuorisotoiminnan 

kehittämishankkeisiin niiden vuosien osalta, joilta ei ole osoitettavissa 

kasvattajaseuraa.                                                                                                                                  



Varat maksetaan ennen ensimmäistä liigaottelua seuran rekisteröintimaksulomakkeessa 
ilmoitetulle pankkitilille, edellyttäen, että kaikkien seurojen paperit on toimitettu määräajassa liiton 

toimistolle. 

Vapautus rekisteröintimaksusta 

Liittohallitus voi vapauttaa seuran rekisteröintimaksusta kasvattajaseuran ja uuden seuran 

sopiessa asiassa kirjallisesti.   

42 § Edustusoikeus 

Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus ja että hän on kelpoinen 
edustamaan kyseistä seuraa ja joukkuetta. Pelaajan edustusoikeus muodostuu siihen seuraan ja 
joukkueeseen, johon hän on siirtynyt ilmoituksen/hakemuksen perusteella tai, jossa hän on 

ensimmäistä kertaa lisenssin lunastamisen jälkeen, otteluun osallistumalla edustaa. Pelaajan 
edustusoikeus voi olla samanaikaisesti voimassa ainoastaan yhdessä seurassa sarjaa kohti 
kerrallaan. 

43 § Juniori-ikäisen pelaajan edustusoikeus, Y- ja K-lupa 

 
Seura voi nuorten ikäluokissa tehdä kirjallisen hakemuksen Nuorisovaliokunnalle Y-pelaajan eli 
korkeintaan vuoden yli-ikäisen pelaajan käyttämisestä tietyssä nuorten joukkueessaan. 

 
Yli-ikäisen pelaajan ei tule taidoiltaan selkeästi erottua joukkueesta muuta joukkuetta parempina ja 
pelejä ratkaisevina pelaajina. Y-lupaa ei voida hakea pelaajalle, joka on kuulunut 
maajoukkueleiritykseen tai tulee nimetyksi sinne. 

Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on pitää lajin parissa sellaisia, jotka eivät omien taitojen ja 
fyysisten ominaisuuksien takia voi pelata omassa ikäluokassaan, vaan heidän tulee kehittyä 
tasoistensa kanssa. Tarkoituksena ei ole saada etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus  

nuorelle pelaajalle. Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue voi tarvita useamman yli-
ikäisen pelaajan pystyäkseen jatkamaan toimintaansa.  
 

P21- nuorissa Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden yli-
ikäiselle. Y-pelaajia voi olla kokoonpanossa samanaikaisesti enintään kaksi (2). Y-pelaajilla 
on osallistumisoikeus myös välierä- ja mitaliotteluissa. 
 

P17- nuorissa sallitaan kolme (3) vuoden yli-ikäistä pelaajaa. Kokoonpanossa voi olla kerrallaan 
kaikki kolme (3) pelaajaa, pelaajilla on myös välierä- ja mitaliotteluissa. 
 

P15-, P13- ja P11- nuorissa ei sallita yli-ikäisiä pelaajia, mutta Nuorisovaliokunnalla on kuitenkin 
oikeus harkita ja myöntää vuoden yli-ikäiselle pelaajalle yli-ikäisyyslupa tapauskohtaisesti. 
 

Y-luvat ovat poikkeustapauksia ja nuorisovaliokunta käsittelee anomukset, myöntää Y-luvat sekä 
mahdollisuus evätä väärin perustein myönnetty lupa. 
 
Y-lupahakemus yli-ikäisestä pelaajasta ja pelioikeus 

 
Joukkueeseen voidaan ilmoittaa saman pelikauden aikana enintään liittokokouksen vahvistama 
määrä yli-ikäistä pelaaja ja joukkue saa käyttää samassa ottelussa korkeintaan liittokokouksen 

vahvistaman määrän Y-pelaajia. 
 
Y-pelaaja saa pelata seurassaan ainoastaan ilmoitetussa juniorijoukkueessa saman pelikauden 
aikana. Y-lupahakemus on toimitettava liittoon 4.11. mennessä kuitenkin niin, että se tulee olla 

toimitettu liittoon ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa Y-pelaajana. Pelaajaa, joka ei 



ole pelannut kuluvalla kaudella, koskeva Y-lupahakemus voidaan tehdä missä vaiheessa kautta 
tahansa. Y-lupa on kausikohtainen ja se on maksullinen 20 €/pelaaja. 

Yli-ikäisyysoikeuden saanut pelaaja ei voi pelata syntymäaikansa mukaan oman ikäluokkansa 

joukkueissa nuorten SM-sarjaa eikä ikäluokkaansa vanhempien nuorten peleissä. Y-pelaaja (P15-

P11 sarja) ei kuitenkaan voi osallistua ikäluokan lopputurnaukseen. Yli-ikäiselle pelaajalle 

annetaan kuitenkin osallistumisoikeus oman ikäluokkansa mitaliotteluihin ja lopputurnaukseen.  

Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita Y-pelaajan pelaamista myös ylemmässä 

lopputurnauksessa. Nämä anomukset on jätettävä lopputurnausilmoittautumisen kanssa 

samanaikaisesti 31.1. 

Nais- ja tyttöpelaajien pelaaminen poikien sarjoissa 

Naiset ja Tytöt voivat pelata poikien joukkueissa seuraavasti: P15 ja sitä vanhempien nuorten 
sarjoissa naiset ja tytöt saavat pelata ilman rajoituksia. Näitä pelaajia ei lasketa yli-

ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa.  

P13 ja sitä nuorempien nuorten sarjoissa saa pelata kaksi (2) vuotta yli-ikäiset tytöt, näitä pelaajia 

ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös lopputurnauksessa.  

Naisten joukkue voi osallistua P15 alempaan sarjaan, mutta ei lopputurnaukseen. Naisten 

joukkueen pisteitä ei poisteta sarjataulukosta. 

Kaksoisedustus eri seurojen välillä 
 
Kaksoisedustusoikeuden voi saada   

    
1. Juniori-ikäinen pelaaja edustaakseen toisen seuran aikuisjoukkuetta. Kaksoisedustusoikeuden 

ollessa voimassa pelaaja voi edustaa vain sitä aikuisten joukkuetta, johon kaksoisedustus on 

myönnetty.  
2. Kaksoisedustus eri seurojen kesken on mahdollista nuorten ikäluokissa. Pelaaja voi pelata 

oman ikäluokkansa joukkueessa eri seurassa. 
 

Hakemukset on tehtävä 4.11. mennessä, tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei enää käsitellä. 

Seurat voivat hakea kaksoisedustusta enintään 5 pelaajalle, ottelukohtaisesti voidaan kuitenkin 

käyttää vain kahta pelaajaa.  Pelaajilla on edustusoikeus lopputurnauksessa.  

K-edustuksessa poikkeuksen muodostavat maalivahdit, joita voi tilapäisesti erityistilanteissa 

peluuttaa kumpaakin suuntaan. 

Seuran sisäiset K-luvat 

P17—P15 ikäluokassa seuran joukkueet voivat hakea kaksoisedustusta enintään 5 pelaajalle, 

ottelukohtaisesti voidaan kuitenkin käyttää vain kolmea pelaajaa. 

Hakemus kaksoisedustuksesta tehdään liiton antamia ohjeita noudattaen. Ilmoitukseen kirjataan 
sekä pelaajan että seurojen tiedot. K-luvat eivät ole voimassa Ylemmässä lopputurnauksessa. 

Mikäli seuralla on nuorten sarjassa mukana useampi joukkue samassa ikäluokassa, seura voi 

vapaasti täydentää joukkueita nuoremmista pelaajista ja näille pelaajille ei tarvitse hakea 

maksullisia K-lupia.  

Mikäli seura osallistuu alkusarjaan useammalla joukkueella, mutta osallistuu lopputurnaukseen 

ainoastaan yhdellä joukkueella, on ikäluokan molempien joukkueiden pelaajilla edustusoikeus 

lopputurnaukseen osallistuvassa joukkueessa. 



Seuran joukkueet eivät saa hyötyä lopputurnauksen lohkojaossa siitä, että ovat kierrättämällä 

voineet hankkia seuran joukkueille alkusarjan kärkisijoitukset. 

Ylemmässä lopputurnauksessa pelaavien joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan liittoon 2 viikkoa 

ennen ko. turnauksen alkua ja pelaajatiedot tulee päivittää tulospalveluohjelmaan viimeistään 3 vrk 

ennen turnauksen alkua. Nuorten joukkueiden pelaajamäärää ei ole rajoitettu lopputurnauksessa. 

P13- ja P11 ikäluokissa pelaaja voi pelata oman seuransa sisällä rajoituksetta seuran omassa tai 

vanhemman ikäluokan joukkueissa runkosarjassa ja osaturnauksissa. Seuran joukkueet voivat 

vapaasti kierrättää pelaajiaan oman seuran eri joukkueissa runkosarjassa myös samassa 

ikäluokassa ja osaturnauksissa (P13- ja P11-ikäluokkia).  

Kaksoisedustus- sekä yli-ikäishakemukset ovat maksullisia (taloudelliset määräykset).  

Nuorisovaliokunta käsittelee anomukset ja myöntää luvat.   
 
Ilmoituksesta on maksettava 20 euron kirjaamismaksu. Bandyliigan osalta maksu on 50 euroa.  

 
Kaksoisedustusoikeus astuu voimaan Nuorisovaliokunnan käsittelyn jälkeen ja sen peruminen 
astuvat voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa kaksoisedustusoikeuksista 
verkkosivuillaan. 

 
Mikäli kilpailukauden aikana syntyy erimielisyys seurojen välille kaksoisedustuspelaaja 
peluutuksesta, noudatetaan sen seuran kantaa, jossa pelaajalla olisi edustusoikeus ilman 

kaksoisedustusoikeutta. Kaksoisedustusoikeuden voimassaolo päättyy 15.4. Tällöin palautuvat 
pelaajaan liittyvät seuran oikeudet pelaajan pysyvän edustusoikeuden mukaiseen seuraan.  
 

Liitolla on oikeus peruuttaa kaksoisedustusoikeus, jos ilmenee, että ilmoituksessa on esitetty 
erheellisiä tietoja. Tämän lisäksi noudatetaan liiton rangaistusseuraamuksia.  
 
Y- ja K-luvan saanut pelaaja on merkittävä ottelupöytäkirjan pelaajatietoihin Y tai K kirjain. Mikäli 

merkintää ei ole tehty ottelupöytäkirjaan, tai mikäli K- tai Y-pelaaja peluutetaan määräpäivän 
jälkeen, rangaistaan seuraa 50 euron sanktiolla/pelaaja.  

 

Naisten sarjan K-luvat 

Naisten sarjan kaksoisedustusluvat käsittelee Naisvaliokunta. Jokainen Naisten SM-sarjaan 

osallistuva joukkue tekee valiokunnalle listan kaikista niistä pelaajista, joilla on edustusoikeus 

muualla kuin siinä naisten SM-sarjajoukkueessa, jossa aikovat pelata SM-sarjaa (pelaaja voi 

pelata esim. Ruotsissa). Lista on toimitettava valiokunnalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä 

turnausta. 

 

Naisvaliokunta hyväksyy SM-sarjajoukkueiden pelaajalistat 

 
Yhteisjoukkue 

 
Yhteisjoukkue muodostuu kahden tai useamman eri seuran pelaajista ja sillä voi kunkin sarjan 
sääntöjen rajoissa osallistua kaikkiin sarjoihin, joissa pelaajilla on ikänsä puolesta oikeus pelata.  

 
Seurat tekevät liitolle ilmoituksen yhteisjoukkueesta. Ilmoitus on toimitettava liitolle 15.10. 
mennessä. Ilmoituksesta on maksettava liitolle 200 euron maksu. Ilmoitus on voimassa yhden 
kauden kerrallaan. 

 


