
1 
 

SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT HYVÄKSYTTY 17.10.2020 
  

1 YLEISMÄÄRÄYKSET  

1 § Soveltamisala   

2 § Määritelmät    

3 § Toimivalta  

4 § Julkisuus  

2 EETTISET PERIAATTEET     
       5 § Reilun pelin periaate     

6 § Vastuullinen taloudenpito    

7 § Ottelutuloksen- ja tapahtuman manipulointi  

8 § Lahjonta    

9 § Uhkaamisen kielto    

10 § Vedonlyöntikielto    

11 § Vakuuttamisvelvollisuus   

12 § Antidoping      

13 § Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet  

14 § Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan  

3 KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN     

15 § Kilpailut    

16 § Järjestys sarjassa    

17 § Sarjasta luopumiset ja sulkeminen sarjasta  

18 § Sarjamääräykset ja ottelusiirrot  

 Otteluohjelmat 

 Sarjajärjestelmät 

 Bandyliiga 

 Paremmuus sarjassa tasapisteissä 

 Puolivälierät 

 Välierät 

 Alkamisajat 

 Finaali- ja Pronssiottelun pelipaikka 

 Suomen Cup 

 Rangaistuslyöntikilpailu 

 Suomisarja 

 Aluesarjat 

 Naiset 

 Tasapistetilanne 

 Nuorten bandyliiga – P21 

 P17 

 P15 

 P13 

 P11 

 Ottelusiirrot 

 Sääolosuhteista johtuva ottelun peruuttaminen 

https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.88fhxreq24wl
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.z6honrhjyzw9
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.mg3s93ho0vcv
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.vt2e34f24g7


2 
 

19 § Pelikenttä ja paitsiosääntö  

20 § Bandyliiga- ja Suomen Cup finaalien ym. otteluiden televisiointi ja kuvaaminen  

21 § Vastuujoukkue    

4 OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN     

22 § Seuran joukkueet     

23 § Yhteisjoukkuesopimus  

24 § Ilmoittautuminen    

25 § Osallistumisen peruuttaminen ja kilpailusta luopuminen     

5 VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT   

26 § Viralliset ottelut     

27 § Ottelun järjestäminen   

28 § Ottelusihteeri     

29 § Ottelukokoonpano    

30 § Ottelupöytäkirja    

31 § Peliaika, jäähyt ja rangaistuslyöntikilpailu   

 Peliajat 

 Jäähyt 

 Aikalisät 

 Jatkoaika 

 Rangaistuslyöntikilpailu 

32 § Ottelun luovuttaminen, pelaajamäärä ottelun aloittamiseen 

 Ottelun luovuttaminen 

 Riittävä pelaajamäärä 

33 § Ottelun keskeyttäminen  

6 MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT 

34 § Harjoitusottelut ja -turnaukset    

35 § Kansainväliset ottelut 

7 PELAAJAA JA TOIMITSIJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

36 § Varusteet 

 Yleistä  

 Juniori-ikäiset pelaajat 

37 § Peliasut  

38 § Toimihenkilöt     

39 § Lisenssit     

40 § Urheiluvakuutus - Sporttiturva     

41 § Kasvattajaraha 

 Yleistä 

 Ilmoittaminen 

 Rekisteröintimaksujen maksaminen 

 Rekisteröintimaksujen jako kasvattajaseuroille 

 Vapautus rekisteröintimaksusta 

42 § Edustusoikeus 

 

https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.nfoco91jg3lk
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.btnk9gmglbop
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.eyy0aeaqo3yc
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.fs50hut24ztj


3 
 

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

 Yleistä 

 Y-lupahakemus 

 Nais- ja tyttöpelaajien pelaaminen poikien sarjassa 

 Kaksoisedustus eri seurojen välillä 

 Seuran sisäiset K-luvat 

 Naisten sarjan K-luvat 

 Yhteisjoukkueet 

8 PELAAJASIIRROT     

44 § Oikeus vaihtaa seuraa     

45 § Pelaajasiirto liiton seurasta toiseen     

46 § Juniori-ikäisten pelaajien pelaajasiirrot liiton seurasta toiseen     

47 § Määräaikainen pelaajasiirto seurasta toiseen    

48 § Kansainvälinen edustuskelpoisuus  

49 § Edustusoikeutta koskevat epäselvyydet 

9 EROTUOMARI, OTTELUVALVOJA JA OTTELUSIHTEERI 

50 § Erotuomari, otteluvalvoja ja ottelusihteeri 

 Yleistä 
 Erotuomari, otteluvalvoja ja ottelusihteeri 
 Neljäs erotuomari 

 Erotuomarin puuttuminen 
 Erotuomari-, ottelusihteeripalkkion määräytyminen 
 Erotuomarikoulutus junioripelaajille 

10 RANGAISTUSSÄÄNNÖT     

51 § Rankaisuoikeus     

52 § Kurinpito- ja rikkomukset     

53 § Kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset     

54 § Yleisiä määräyksiä rangaistuksissa     
 Syyllistyminen vakavaan rikokseen 
 Pelikielto 

 Toimintakielto 
 Valvontavastuu 
 Törkeä punainen kortti 

 Asianomaisen ja kurinpitolautakunnan yhteydenpito 

55 § Edustusoikeudeton tai pelioikeudeton pelaaja     

56 § Erotuomariraportti     

57 § Videotutkintapyyntö     

58 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely pelikieltoasiassa     

59 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely     
 Vireille tulo 

 Käsittely 

60 § Kurinpitopäätöksen julkisuus     

61 § Täytäntöönpano     

 Täytäntöönpano pelikieltoasioissa 
 Bandyliiga ja Suomen Cup 
 Täytäntöönpano muissa rangaistuksissa 

https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.n04m50vy9mr
https://docs.google.com/document/d/1sQEU9-Ju3DVdTfk7A2dbEi5IiGF14DCkfAFFdzT4PUE/edit?invite=CKO53t4L&ts=5e8db623#heading=h.n04m50vy9mr


4 
 

62 § Vastalause (protesti)    

 Vastalause edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa 

 Vastalause muussa ottelua tai otteluolosuhteita koskevassa asiassa 

63 § Vastalauseratkaisu     

64 § Vastalauseasian julkisuus     

65 § Muutoksen haku     

66 § Rangaistusluettelo ja ohjeita     

       
 
 

Liitteet 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 YLEISMÄÄRÄYKSET  

1 § Soveltamisala 

Suomen Jääpalloliitto – Finlands Bandyförbund ry:n (jäljempänä liitto) kilpailusääntöjä sovelletaan 

liiton ja sen jäsenyhdistysten alaisessa toiminnassa. Säännöt kattavat myös  
harjoitusottelut. 
 
Näitä sääntöjä sovelletaan myös maajoukkuetoimintaan sekä liiton jäsenyhdistysten kansainvälisiin 

otteluihin. 
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan 
Kansainvälisen jääpalloliiton (FIB) kilpailusääntöjä ja toissijaisesti Suomen Jääpalloliiton 

kilpailusääntöjä. 
 
Näiden rangaistusääntöjen alaisia ovat Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen ja sen asettamien 

toimielinten jäsenet ja toimihenkilöt, jäsenpiirit ja -seurat ja niiden hallitusten ja näiden elimien 
jäsenet, toimihenkilöt, valmentajat, jäsenseurojen jäsenet sekä erotuomarit. Lisäksi 
rangaistussääntöjä sovelletaan kaikkiin tosiasiallisesti jääpalloliiton alaisessa toiminnassa mukana 
oleviin. 

2 § Määritelmät 

Näissä säännöissä tarkoitetaan piirillä liiton piiritoimintaa, sarjajärjestäjällä liiton nimeämää tahoa 
tiettyjen sarjojen taikka yksittäisten turnausten toteuttajana ja seuralla liiton jäsenseuraa sekä 

joukkueella jäsenseuran joukkuetta.  
 
Pelaajalisenssi: Pelaajalisenssillä tarkoitetaan pelaajan, erotuomarin, toimihenkilön ja valmentajan 
sekä liiton välistä sopimusta. Sopimus antaa lisenssin haltijalle oikeuden osallistua näiden 

sääntöjen mukaisesti liiton tai sen piirin järjestämiin kilpailuihin sekä siihen, että hän sitoutuu 
noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä. 
 

Edustusoikeus: Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä seuran 
joukkuetta. 
 

Pelioikeus: Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana viralliseen otteluun.  
 
Ottelutapahtuma: Ottelutapahtumalla tarkoitetaan ottelua ja/tai turnausta sekä aikaa, joka alkaa 
joukkueen saapuessa pelipaikalle tai viimeistään puolitoista tuntia ennen ottelun tai turnauksen 

alkamista ja päättyy puoli tuntia ottelun ja/tai turnauksen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy 
pelikentän ohella ottelun ja/tai turnaukseen liittyville joukkueille, toimitsijoille, erotuomareille sekä 
yleisölle tarkoitetut tilat sekä niiden välitön läheisyys.     

 
Viralliset ottelut: Ottelu, jonka liitto tai piiri järjestää, on virallinen ottelu. Yhteensattumien 
tapahtuessa on pelaajan ja erotuomarin ensisijaisesti osallistuttava liiton ja toissijaisesti piirin 

järjestämään otteluun.  
 
Liiton kilpailumääräykset: Liittokokouksen vuosittain vahvistamat kilpailujen kilpailumuodot sekä 
muut kilpailuja koskevat ja niihin liittyvät määräykset. 

 
Alueelliset/Piirin sarjat: Liiton piirit päättävät alueellaan järjestettävistä sarjoista, otteluista ja 
tapahtumista. Piirin tulee tasapuolisesti järjestää otteluita naisille ja miehille sekä pojille ja tytöille 

noudattaen liiton antamia ohjeita. 
Piirin kilpailujen kilpailumuodon sekä muut kilpailuja koskevat määräykset vahvistaa piirihallitus. 
Luokat voidaan jakaa lohkoihin, joiden voittajat pelaavat piirin mestaruudesta. 
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J-pelaaja: Pelikauden aikana enintään 21-vuotta täyttävä on nuori pelaaja, merkitään Bandyliigan 
ottelupöytäkirjaan J-kirjaimella 

 
Y-pelaaja: Juniori- ikäluokkien joukkueissa voidaan hyväksyä yksi tai useampi yhden tai 
useamman vuoden yli-ikäistä pelaajaa, merkitään pelaajaluetteloon Y-kirjaimella 
 

K-pelaaja: Juniori-ikäluokkien yhdelle tai useammalle pelaajalle voidaan myöntää lupa edustaa eri 
seuroja eri ikäluokissa tai saman seuran eri joukkueissa, merkitään pelaajaluetteloon K-
kirjaimella.     

 
Määräaikainen pelaajasiirto: Pelaajat voivat siirtyä seurasta toiseen määräaikaisella 
edustustodistuksella.  

 
Pelaajasopimus: Jääpalloseuran ja pelaajan välillä solmittava sopimus pelaamisesta ja siihen 
liittyvistä muista ehdoista. 
 

Yhteisjoukkuesopimus: Kahden tai useamman seuran perustama tiettyyn sarjaan osallistuva 
joukkue. 

3 § Toimivalta 

Kilpailusäännöt ja niiden perusteella annetut määräykset ja ohjeet päättää liittokokous.  
Kilpailusääntöihin vahvistetaan vuosittain aikuisten ja nuorten joukkuemäärät, sarjamääräykset ym. 
muutokset. 
 

Kilpailusääntöjen liitteenä on liittokokouksen vuosittain vahvistamat taloudelliset määräykset:  
osallistumismaksut sarjoihin, kirjaamismaksut, ulkomaille/ulkomailta siirtyvien pelaajien 
käsittelymaksut ja kilpailulisenssimaksut. 

 
Liiton hallitus voi erikseen antaa tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen ja niiden perusteella 
annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta tai tulkinnasta. 

 
Liiton hallitus tai sen asettama valiokunta tai muu toimielin ratkaisee viime kädessä kysymykset eri 
sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta sekä niiden keskinäisestä soveltamisesta. 
Kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta.  

4 § Julkisuus 

Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien ottelutapahtumien ja niihin osallistuneiden pelaajien, 
toimitsijoiden ja erotuomareiden henkilötiedot (tilastotiedot, nimet) sekä heitä koskevat 

kurinpitopäätökset ovat julkisia.  
Kurinpitopäätökset julkaistaan perusteluineen viimeistään seuraavana arkipäivänä niiden 
tekemisestä liiton verkkosivuilla. 
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2 EETTISET PERIAATTEET                          

5 § Reilun pelin periaate  

Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa noudatetaan liikuntalain mukaisia 

urheilun reilun pelin periaatteita ja eettisiä arvoja. Osallistumalla näiden sääntöjen kattamaan 
toimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita. Näihin 
lukeutuvat muun muassa toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, 
avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 

vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.  

6 § Vastuullinen taloudenpito  

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa vastuullisesti lain ja 

asetusten sekä muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Seura vastaa joukkueidensa, toimihenkilöidensä sekä pelaajiensa toiminnasta sekä siitä, että 
nämä sitoutuvat liiton sääntöihin sekä noudattavat liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. 

7 § Ottelutulosten ja -tapahtumien manipulointi 

Ottelun lopputulokseen tai tapahtumiin ei saa vaikuttaa sopimalla ennen ottelua tai sen aikana. 
Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että otteluun osallistuvat pelaajat, valmentajat, 

toimihenkilöt, erotuomarit, joukkueet ja seurat pyrkivät ottelussa parhaaseen mahdolliseen 
suoritukseen. 

Jos seura, pelaaja, toimihenkilö, erotuomari tai muu henkilö, yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa 
pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien, asia viedään liiton kurinpitolautakunnan 

ratkaistavaksi. 

8 § Lahjonta 

Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan 

erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta elinikäiseen 
toimintakieltoon.                                                               
Se, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee 
muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on 

omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen 
ottamisesta toimintakieltoon.   

9 § Uhkaamisen kielto 

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin 
toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta 
toimintakieltoon.    

10 § Vedonlyöntikielto  

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -

tapahtumien manipulointia. 

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä 

sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta 
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lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa 
kilpailutapahtumista.  

11 § Vakuuttamisvelvollisuus  

Mikäli liiton jäsenyhdistys laiminlyö sille urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 

mukaan kuuluvan velvoitteen, voidaan seura sulkea siitä sarjasta, jossa pelaaja, jonka osalta lakia 
ei ole noudatettu, on pelannut.   

12 § Antidoping 

Liitto, sen jäsenseurat ja jäsenseurojen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan 
Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen 
Olympiakomitean, Kansainvälisen Paraolympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä 
antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten 

mukaisiin sääntöihin. 
 
Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidoping-säännöstössä mainittu elin 

1.1.2021 alkaen. 

13 § Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet  

Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja 
urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai 

tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.  

14 § Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan 

Liitto ja sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan 

toimivaltaan ja noudattamaan lautakunnan päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä 
voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.  
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3 KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN   

15 § Kilpailut  

Liiton virallisia kilpailuja ovat naisten, miesten, tyttöjen ja poikien sarjat. Liittokokous päättää 

liittohallituksen vuosittain tekemän esityksen pohjalta sarjoista, niiden ottelumääräyksistä, 
osallistumismaksuista ja sarjajärjestelmistä. 
Liiton sarjamuotoisiin kilpailuihin osallistuvia seuroja sitovat liittokokouksen hyväksymät liitteenä 
olevat taloudelliset määräykset.    

16 § Järjestys sarjassa  
 
Joukkueiden järjestys sarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi 

pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä.  

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy seuraavasti:  
a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet  
b) keskinäisten otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero  

c) keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä  
d) kaikkien otteluiden maaliero  
e) kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä  

f) arpa  

17 § Sarjasta luopumiset ja sulkeminen sarjasta  
 
Bandyliigassa, P21 - ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita. Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-

nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. 
Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen. 
 

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue 
suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään. 
 

1. Luovutus 150 € 
2. Luovutus 250 € 
 
Luovutusmaksut koskevat myös nuorten alkuturnauksia. 

 
Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen. Osallistuminen lopputurnaukseen 
vahvistetaan kirjallisesti liittokokouksen määräämään päivään mennessä ja mikäli joukkue sen 

jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.  
 
Naiset ja Tytöt (T17) 

Naisten ja tyttöjen sarjoissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan 
sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään. Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua mitaliotteluihin 
tai lopputurnaukseen. 
 

1. Luovutus 150 euroa 
2. Luovutus 250 euroa 
 

Mikäli joukkue luopuu viimeisestä turnauksesta eikä näin ollen myöskään osallistu mahdolliseen 
mitaliotteluun, joukkueelta peritään luovutusmaksujen lisäksi 500 €:n sakko, joka kattaa 
luovutuksesta aiheutuneita kuluja (erotuomari- ja kenttämaksuja). 
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18 § Sarjamääräykset ja ottelusiirrot  

Otteluohjelma 
Viralliset ottelut pelataan liiton vahvistamana ajankohtana, liiton vahvistamalla pelipaikalla, sarja- 
tai turnausmuotoisena. 

Sarjajärjestelmät 

Bandyliiga 

Bandyliigan osanotto vahvistetaan 30.6 mennessä.  Liigajoukkueiden pelaajatiedot on toimitettava 

liiton toimistoon 1.10 mennessä ja samalla liigajoukkueiden ilmoitettava seuran 

nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot  

Bandyliiga pelataan yhdeksän (9) joukkueen kaksinkertaisena sarjana ja sen jälkeen pelataan 

ylempi ja alempi jatkosarja.  Kuusi parasta joukkuetta selviää jatko-otteluihin. Sarja aloitetaan 

20.11.2020. 

Vaihe 1:  Runkosarja (kaksinkertainen) 16 ottelua 

Vaihe 2:  Ylempi jatkosarja (4 runkosarjan parasta), runkosarjassa sijoilla 1–4  

  Yksinkertainen minisarja (3 ottelua), runkosarjan maalit, pisteet voimassa. Kaksi 
 parasta saa kaksi kotiottelua 
 

Alempi jatkosarja (5 runkosarjan huonointa), runkosarjassa sijoilla 5–9 

Yksinkertainen minisarja (4 ottelua), lähtöpisteet (5. 3p, 6. 2p, 7.1p), runkosarjan 

kaikki pisteet, maalit nollataan. 

Jatkosarjojen pelipäivät: keskiviikko 3.2., perjantai 5.2., lauantai 6.2., sunnuntai 7.2., 

keskiviikko 10.2., perjantai 12.2., lauantai 13.2. ja sunnuntai 14.2. mahdollinen 

Vaihe 3: Puolivälierät (pelataan paras kolmesta) runkosarjassa sijoilla 1–4 
A. Ylemmän sarjan 3. – Alemman sarjan 2. 

B. Ylemmän sarjan 4. – Alemman sarjan 1. 
 

Vaihe 4: Välierät (pelataan paras viidestä) 

 Ylemmän sarjan1. – Voittaja ottelusta B 
 Ylemmän sarjan 2. – Voittaja ottelusta A 
 

 Voittajat finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun 

Varakenttäjärjestelmää ei ole, pois lukien etelä-pohjoinen ottelut. 

Paremmuus sarjassa tasapisteissä, noudatetaan edellä olevaa § 16 
Joukkueiden järjestys sarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi 

pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä.  

Mikäli tasapisteet niin ylemmässä kaikki ottelut ja alemmassa alemman sarjan kokonaisuus, kun 

lähdetään nollista. 

Puolivälierät pelataan paras kolmesta – periaatteella.  

Puolivälieräottelut pelataan keskiviikkona 17.2., perjantaina 19.2. ja mahdollinen kolmas ottelu   
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sunnuntaina 21.2. Ottelut aloitetaan keskiviikkona Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen 
kotikentällä, perjantaina pelataan huonommin sijoittuneen kotikentällä ja mahdollinen kolmas ottelu 

paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina.  

Välierät pelataan paras viidestä – periaatteella.  

Välieräottelut pelataan keskiviikkona 24.2., lauantaina 27.2., keskiviikkona 3.3., perjantaina 5.3. ja 
mahdollinen viides ottelu sunnuntaina 7.3. Ottelut aloitetaan keskiviikkona Ylemmässä 
jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä, lauantaina pelataan huonommin sijoittuneen 

kotikentällä, keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, perjantaina huonommin sijoittuneen 

kotikentällä ja mahdollinen viides ottelu paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina.  

Pronssiottelu pelataan Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä ja mikäli 

molemmat tulevat Alemmasta jatkosarjasta, niin sen voittajan kotikentällä perjantaina 12.3. Mikäli 
Narukerä on pronssiottelussa, pelataan se lauantaina 13.3 klo 17:00 (päällekkäisyys 

jääkiekkoliigan ottelun kanssa) 

Bandyliigan finaali pelataan Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä ja mikäli 
molemmat tulevat Alemmasta jatkosarjasta, niin sen voittajan kotikentällä lauantaina 13.3. Mikäli 
finaali on Lappeenrannassa, se pelataan perjantaina 12.3 klo 19:00 (päällekkäisyys jääkiekkoliigan 

ottelun kanssa) 

Kilpailuvaliokunta voi esittää ja liittohallitus päättää poikkeavista pelipäivistä (+/- 1) puolivälierien, 

välierien ja mitaliotteluiden osalta, syyt pitää olla erittäin painavat.  

Jos kaksi joukkuetta on pudotuspeleissä samalta paikkakunnalta ja otteluajat menisivät 

päällekkäin, kilpailuvaliokunta päättää ottelun pelipäivän.  

Mikäli ottelutilanne puolivälierissä, välierissä, finaalissa tai pronssiottelussa on tasan varsinaisen 
peliajan jälkeen, ottelua jatketaan 2 x 10 minuutin jatkoajalla, äkkikuolema periaatteella eli ottelu 

päättyy välittömästi maaliin. Mikäli ottelu on vielä jatkoajan jälkeen tasan, suoritetaan 

rangaistuslyöntikilpailu ratkaisuun saakka liiton kilpailumääräysten mukaisesti.  

Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät.  

Bandyliigan puolivälierien ja välierien alkamisajat  

Arkipäivinä ottelut alkavat klo 18.30 tai 19.00, lauantaisin ottelut alkavat klo 14.00–18:00 ja 
sunnuntaisin sekä pyhäpäivisin klo 13.00–17:00. Mikäli matkaa on enemmän kuin 300 km 

suuntaan, sunnuntai ottelut aloitetaan klo 13:00. 

Kilpailuvaliokunta voi antaa luvan edellä mainituista poikkeaville alkamisajoille.  

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka  
Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan 

runkosarjassa paremmin sijoittunutta joukkuetta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään 7.3.  

Suomen Cup   

Pelataan turnausmuotoisena tapahtumana, paikkakunnat Oulu ja Lappeenranta. Turnaukset 

järjestetään seuraavasti: 

Oulu   30.10.–1.11. 

Lappeenranta 14.–15.11. 
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Ilmoittautumisen jälkeen päätetään lopullinen lohkojako. Ennakkomaksu 500 euroa 15.7 

mennessä. Maksua ei palauteta, jos joukkue peruuttaa osallistumisensa.  

Joukkueet jaetaan lohkoon edellisen kauden Bandyliigan sijoitusten mukaan.  

Lohko A Oulu: Akilles, Kampparit, Narukerä, OLS (1, 4, 5, 8)  

Lohko B: Veiterä, JPS, HIFK, WP 35, Botnia (2, 3 ,6, 7,9) 

Turnauspaikkakunnat voivat vaikuttaa joukkueiden sijoittamiseen lohkoissa, tarvittaessa 

vaihdetaan suunnilleen samoilla sijoituksilla olevien joukkueiden lohkoja. 

Peliaika viiden (5) joukkueen lohkossa on 2 x 30 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia. Ottelut 

aloitetaan lauantaina. 

Neljän joukkueen lohkossa peliaika on 2 x 45 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia. Ottelut aloitetaan 

perjantaina. 

Turnauksien otteluohjelmat valmiina 15.8 

Loppuottelun peliaika on 2 x 45 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia, ottelu pelataan keskiviikkona 

6.1.2021. 

Mikäli ottelutilanne finaaliottelussa on tasan varsinaisen peliajan jälkeen, ottelua jatketaan 2 x 10 

minuutin jatkoajalla, äkkikuolema periaatteella eli ottelu päättyy välittömästi maaliin.  

Mikäli ottelu on vielä jatkoajan jälkeen tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu ratkaisuun saakka 

liiton kilpailumääräysten mukaisesti.  

Rangaistuslyöntikilpailu suoritetaan jääpallosääntöjen § 16 mukaan. 

Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli kenttävaraukset mahdollistavat sen ja 

ottelun erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät.  

Edustusoikeus on kaikilla niillä pelaajilla, joiden rekisteröinti -, kirjaamis- ja lisenssimaksu on 

maksettu sekä edustustodistukset toimitettu liiton toimistolle.  

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy § 16 mukaan.  
 
Rangaistuslyöntikilpailu alkusarjassa (3 suorittajaa/joukkue) suoritetaan ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen.  

Sarjataulukkoon merkitään tasatulos ja pistejako, rangaistuslyöntikilpailun tulos huomioidaan vain 
siinä tapauksessa, että joukkueet päätyvät tasapisteisiin ja lohkon voittajan ja kakkosen 
sarjasijoitukset on saatava selville.  

Suomi-sarja  
Järjestetään Suomi-sarja, sarjamuoto päätetään sen jälkeen, kun osallistuvia seuroja on kuultu.  
Turnausaikataulu ja paikkakunnat vahvistetaan viipymättä sen jälkeen, kun Bandyliigan ja nuorten 

Bandyliigan otteluohjelmat on hyväksytty.  

Turnauksen järjestävä seura perii osanottomaksun osallistuvilta joukkueilta todellisten 
kustannusten mukaisesti (kenttä- ja tuomarikulut). Maksu tulee olla maksettuna ennen turnauksen 
alkua.  
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Kilpailuvaliokunta vastaa sarjajärjestelmän toteuttamisesta yhdessä liiton toimiston kanssa.  

Aluesarjat  
Piirit/seurat voivat järjestää alueellisia turnaustapahtumia. Turnaukset pelataan liiton 

alaisena kilpailutoimintana alue- tai maakuntaturnauksena.  
Joukkueet voivat olla harraste-, kaveri- ja työpaikkaryhmiä, Suomi-sarja tai juniorijoukkueita. 
Joukkueiden pelaajilta ei edellytetä pelaajalisenssiä, mutta kaikki pelaajat on luetteloitava erilliselle 
listalle (nimi, syntymäaika ja postiosoite). Joukkueet voivat olla myös naisten joukkueita tai vaikka 

sekajoukkueita.  

Osallistuvat joukkueet maksavat liitolle kausimaksun 20 euroa/joukkue. Mikäli osallistuva seura on 
rekisteröity urheiluseura, heiltä ei peritä kausimaksua vaan liiton harrasteseuran jäsenmaksu 20,-

/vuosi.  

Turnauksen järjestävä taho vastaa sarjan organisoinnista, jäiden varaamisesta, tuomareiden 
hankinnasta sekä kulujen jakamisesta ottelevien joukkueiden kesken.  

 

Naiset 
Naisten SM-sarja pelataan viiden (5) joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Runkosarjan peliaika on 
2 x 45 minuuttia, seurat voivat keskinäisellä sopimukselle pelata 2 x 30 minuuttia, mikäli toinen 

seura näin haluaa. Runkosarjan neljä parasta joukkuetta selviytyy mitalipeleihin. Välierät (1–4,  
2–3) pelataan lauantaina ja sunnuntaina pelataan pronssi- ja loppuottelu. 

 

Naisten lopputurnaus pelataan runkosarjan voittajan kotikentällä. Välierien ja mitaliotteluiden 

peliaika on 2 x 45 minuuttia. 

 

Alkuturnauksien otteluissa on käytettävä vähintään kahta virallista erotuomaria ja 

lopputurnauksessa kolmikkoa.  Kaikissa naisten SM-sarjan otteluissa käytetään reaaliaikaista 

tulospalvelua. 

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy seuraavasti:  

(poikkeus em. § 16) 

a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet  
b) keskinäisten otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero  ( 

c) keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä  
d) arpa 

 

Kotiotteluiden järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot, kenttävuokrat ja pelipallot) vastaa järjestävä seura.  

 

Kenttäolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että otteluaikoja joudutaan lyhentämään. Tässä 

tapauksessa ottelun erotuomari/erotuomarit ilmoittavat peliajan. 

 

Naisvaliokunta yhdessä liittohallituksen kanssa tutkii mahdollisuutta televisioida YLE Areenassa 

naisten finaaliottelu. 

 

Jokaisella pelaajalla on oltava SJPL:n kilpailulisenssi. Lisenssi on oltava lunastettuna 29.1.2021 

mennessä, jotta pelaajalla on edustusoikeus lopputurnauksessa. Määräpäivän jälkeen voidaan 

Naisvaliokunnalta anoa oikeutta lunastaa lisenssi ja saada edustusoikeus lopputurnaukseen. 

Poikkeusluvasta peritään kilpailulisenssimaksun lisäksi 20,- euron kirjaamismaksu. 
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Poikamaalivahti 

Naisten sarjassa saa käyttää 13- vuotiasta tai nuorempaa poikamaalivahtia. 

 

Suositellaan, että jokainen naisjääpallojoukkue järjestää tyttöjääpallopäivän.  

 

Nuorten Bandyliiga P21 (2000–2003)  

Nuorten Bandyliiga pelataan valtakunnallisena sarjana, nuorisovaliokunta päättää kilpailumuodon 

ilmoittautumisen jälkeen.  Tavoitteena on, että runkosarjassa pelataan vähintään 12 ottelua.  

Runkosarjan jälkeen pelataan välierät sarjan 1–4 ja 2–3, otteluiden voittajat selviytyvät 

loppuotteluun ja häviäjät pronssiotteluun 

Loppu- ja pronssiottelut pelataan runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.  

P21 mitaliotteluiden järjestäjä sekä välierien kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Nuorisovaliokunta päättää P21 mitaliotteluiden pelaamisjärjestyksen sekä alkamisajat kuultuaan 

järjestäjää. P21 välierät ja mitaliotteluiden pelipäivät päätetään myöhemmin. 

P21- nuorissa kaudella Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden 

yli-ikäiselle (1999 syntyneelle). Yli-ikäisiä pelaajia voi olla kokoonpanossa samanaikaisesti 

enintään kaksi (2). P21- sarjan Y-pelaajilla on osallistumisoikeus myös välierä- ja mitaliotteluissa. 

Y-lupien myöntämisperusteita tullaan tarkentamaan. 

Mikäli yli-ikäiseksi hyväksytty pelaaja kuitenkin pelaa yhdeksän (9) Bandyliigan jääpallo-ottelua, 

menettää hän oikeutensa pelata yli-ikäisenä.  Tämä ei kuitenkaan vaikuta pelaajan oikeuteen 

edustaa oman ikäluokkansa joukkuetta. 

Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä 

rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin. 

Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista. 

P17- nuoret (2004–2005)  

P17 sarja pelataan valtakunnallisena sarjana, nuorisovaliokunta päättää kilpailumuodon 

ilmoittautumisen jälkeen. Tavoitteena on, että runkosarjassa pelataan vähintään 12 ottelua 

Runkosarjan ykkönen ja kakkonen selviytyvät suoraan välieriin. Sarjan 3-6 ja sarjan 4-5 pelaavat 

puolivälieräottelut, otteluiden voittajat selviytyvät välieriin. 

Puolivälierät pelataan paras kolmesta, ottelut aloitetaan paremmin sijoittuneen kotikentällä. Mikäli 

ottelu on tasan varsinaisen peliajan jälkeen, pelataan jatkoaika ja mahdollinen 

rangaistuslyöntikilpailu liiton kilpailumääräysten mukaan. 

Puolivälieräotteluissa kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Sarjan ykkönen saa vastaansa puolivälieräotteluista runkosarjassa huonoiten sijoittuneen 

joukkueen ja kakkonen jäljelle jääneen joukkueen. 

Välierät ja mitaliottelut pelataan sarjan voittajan kotikentällä. Välierät pelataan lauantaina ja 

mitaliottelut sunnuntaina. Turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista   

Mitaliotteluista (välierät) voidaan periä 200 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu 

sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut pelataan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
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Nuorisovaliokunta päättää P17 välierien- ja mitaliotteluiden pelaamisjärjestyksen sekä alkamisajat 

kuultuaan järjestäjää. 

P17 – ikäluokassa sallitaan kolme (3) vuoden yli-ikäistä pelaajaa. Kokoonpanossa voi olla 

kerrallaan kaikki kolme pelaajaa. P17 sarjan Y-ikäiset pelaajat saavat pelata puolivälierä-, välierä- 

ja mitaliotteluissa. 

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. 

Luvan anomisessa on tärkeä muistaa, että ei haeta etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus 

nuorelle pelaajalle.  

Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue voi tarvita useamman yli-ikäisen pelaajan 

pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – nämä ovat poikkeustapauksia ja Nuorisovaliokunta 

käsittelee tällaiset anomukset ja heillä on myös oikeus myöntää luvat. Y-lupien 

myöntämisperusteita tullaan tarkentamaan. 

Yli-ikäiset pelaajat on ehdottomasti merkittävä ottelupöytäkirjassa Y-kirjaimella. Seurat valvovat 

itse, että pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan.  

Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä 

rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin. 

Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista. 

P21- ja P17 välierä- ja mitaliotteluissa on oltava vähintään yksi liigatason tuomari ja kaksi muuta 

virallista erotuomaria. 

P15-nuoret (2006–2007) 

• Pelataan kahdessa tason mukaisessa lohkossa valtakunnallinen sarja (Ylempi ja Alempi)  

• Joukkueet ilmoittautuvat P15 sarjaan ja Nuorisovaliokunta tekee esityksen lohkojaosta 
kuultuaan joukkueita. 

• Sarjaotteluita voidaan pelata 5 joukkueen turnauksina, viisi (5) ottelua päivä/ kaksi (2) 
ottelua/ joukkue.  

• Nuorisovaliokunta päättää Ylemmän ja Alemman sarjan lohkojaon. 

Nuorisovaliokunta valtuutetaan päättämään sarjajärjestelmä, mikäli esitetty ei toteudu. 

Nuorisovaliokunta vahvistaa Ylemmän ja Alemman lopputurnauksen lohkojaon ja otteluohjelman.  

Järjestetään ylempi ja alempi lopputurnaus (tai yksi lopputurnaus, mikäli joukkuemäärä on 

vähäinen). 

Ylemmässä lopputurnauksessa voidaan periä 400 euron ja Alemmassa lopputurnauksessa 300 

euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja 

kenttäkulut. SM-alku- ja lopputurnausten järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.  

(Ylemmässä lopputurnauksessa kaikissa otteluissa on käytettävä kolmea virallista erotuomaria.) 

P13-nuoret (2008–2009) 

• Pelataan kahdessa maantieteellisesti muodostetussa lohkossa.  

• Joukkueet ilmoittautuvat P13 sarjaan ja Nuorisovaliokunta tekee esityksen lohkojaosta 
kuultuaan joukkueita. 
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• Sarjaotteluita voidaan pelata 5 joukkueen turnauksina, viisi (5) ottelua päivä/ kaksi (2) 
ottelua/ joukkue.  

 
Varataan keskelle kautta yksi vapaa viikonloppu P13 joukkueiden keskenään sopimiin 
harjoitusotteluihin, ko. otteluita ei huomioida joukkueiden pisteisiin. 

P13- nuorissa pelataan Ylempi ja Alempi lopputurnaus. Ylemmän lopputurnauksen joukkuemäärän 
päättää Nuorisovaliokunta ilmoittautumisen jälkeen. Alemmassa lopputurnauksessa on oltava 
vähintään neljä joukkuetta. Lopputurnaukset järjestetään samanaikaisesti. 

Nuorisovaliokunta päättää Ylemmän ja Alemman lopputurnauksen lohkojaon ja otteluohjelman.  

SM-lopputurnauksista (Ylempi ja Alempi lopputurnaus) voidaan periä 300 euron kustannus 

osallistuvilta joukkueilta maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. SM- 

lopputurnausten järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

SM-turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Alkulohkoissa saman seuran 1- ja 2-joukkueiden keskinäiset ottelut suositellaan pelattavaksi 

kierroksen ensimmäisenä otteluna, jos se vain on mahdollista. 

P11-nuoret (2010 ja nuoremmat) 

P11-nuorten SM pelataan osaturnauksina. P11 SM-kisaan ilmoittautuneet joukkueet, voivat 

vapaasti osallistua mihin tahansa P11-nuorten osaturnaukseen. Tytöt 11- vuotiaiden joukkueilla on 

osallistumisoikeus P11 osaturnauksiin. 

Turnausjärjestäjien on kirjallisesti ilmoitettava turnausajankohdat liiton toimistolle ja niistä laaditaan 

turnauskalenteri, joka on nähtävissä liiton nettisivulla. Maantieteellisesti samalla alueella ei voida 

järjestää turnauksia samanaikaisesti. 

Vuoden 2020 turnaukset ilmoitetaan 15.10.2020 mennessä ja vuoden 2021 turnaukset viimeistään 

15.12.2020. 

P11-nuorten Ylempi ja Alempi lopputurnaus on avoin kaikille vähintään neljään osaturnaukseen 

osallistuneelle joukkueelle, joukkueet sijoitetaan Ylempään ja Alempaan lopputurnaukseen 

osaturnausmenestyksen mukaisesti. 

Ylempään lopputurnaukseen selviytyy 8–12 joukkuetta ja loput Alempaan lopputurnaukseen. 

Yksi osaturnauksista voidaan korvata kansainvälisellä turnauksella. Piirisarjat lasketaan yhdeksi 

osaturnaukseksi. Nuorisovaliokunta voi myöntää painavista syistä osallistumisoikeuden 

lopputurnaukseen, vaikka joukkue ei olisi osallistunut neljään osaturnaukseen. Osaturnaus on 

virallinen, kun siihen osallistuu vähintään neljä joukkuetta.   

P11- osaturnauksista voidaan periä 150 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää 

erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.  

P11 Ylemmästä ja Alemmasta lopputurnauksista voidaan periä 300 euron kustannus osallistuvilta 

joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.  

SM-turnauksen ja osaturnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Seurat voivat osallistua kauden osaturnauksiin useammalla joukkueella, mutta voivat myös 

lopputurnausta varten yhdistää ikäluokkansa joukkueet yhdeksi.  

P11 ikäluokassa (ja nuoremmissa) annetaan kulmalyönti normaalisti.  
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P10- ja nuoremmat voivat päivittää Jääpallokoululisenssin P11-lisenssiin ja saada esim. oikeuden 

pelata P11- lopputurnauksessa. Kuitenkin niin, että Jääpallokoululisenssi on oltava ostettu 

31.1.2021 mennessä. 

P11- nuorten Ylempi ja Alempi lopputurnaus on avoin kaikille osaturnauksiin osallistuneille 

joukkueille menestyksen mukaan. 

P11- nuorten sarjassa saa pelata kaksi (2) vuotta yli-ikäiset tytöt (P11 tytöt 2008 syntyneet), näitä 

pelaajia ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös 

lopputurnauksessa. 

Suositellaan, että P11 osaturnauksia viedään uusille tekojääratapaikkakunnille (Kuopio, Tampere, 

Turku). Turnausvastuun näillä paikkakunnilla ottaisi se seura joka maantieteellisesti sijaitsee 

lähimpänä kaupunkia.  

Ottelusiirrot 

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun, mikäli joukkueen pelaaja on liiton 

edustustehtävissä. Aikuisten maajoukkueen edustustehtävien takia siirretään vain liiton aikuisten 
sarjojen otteluita ja juniorimaajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton 
juniorisarjojen otteluita, joihin kyseinen pelaaja ikänsä puolesta kuuluu. 
 

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun myös muusta erityisestä syystä, 
jolloin ottelusiirtoa hakenut seura vastaa kaikista siirretyn ottelun kuluista.  
 

Ottelusiirtoa haetaan liitolta kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen vahvistettua ottelupäivää, 
kuitenkin viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon otteluajankohdasta tai 
seikasta, jonka perusteella siirtoa voidaan hakea. Hakemuksessa on oltava tarkat perustelut 

ottelun siirrolle ja siihen on liitettävä vastustajaseuran lausunto asiasta tai selvitys siitä, miksi 
lausuntoa ei ole hankittu. 
 
Seurat voivat hakea yhdessä ottelusiirtoa viimeistään 3 päivää ennen keskinäistä otteluaan. Liitto 

hyväksyy joukkueiden yhdessä tekemän hakemuksen ottelusiirrosta, mikäli syitä hakemuksen 
hylkäämiselle ei ole. 
 

Hakemuksesta on maksettava 30 euron kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite 
hakemuksen liitteeksi.  
 

OT: Ottelun siirron syyksi ei tule hyväksyä esimerkiksi sitä, että samassa kaupungissa toinen suuri 
yleisötapahtuma samaan aikaan. 
 

Sääolosuhteista johtuva ottelun peruuttaminen 

Kun on odotettavissa, että ottelua ei voida pelata sääolosuhteitten takia ohjelman mukaisesti, on 
järjestävän seuran ilmoitettava tästä liiton toimistolle viimeistään edellisenä päivänä. Tällöin 
bandyliiga-/nuorisovaliokunta voi määrätä ottelun pelattavaksi toisella kentällä. 

Jos pelikelpoista kenttää ei määrättynä ottelupäivänä ole paikkakunnalla, on siitä heti ilmoitettava 
vierailevalle joukkueelle, kuitenkin viimeistään 1 vrk ennen matkustavan joukkueen lähtöaikaa.  
Mikäli ottelu ajankohdan sää on ottelun toteutumisen kannalta vaikeasti ennakoitavissa, on 

kotijoukkueen annettava ”varoitus” viimeistään 12 tuntia ennen vierailevan joukkueen ilmoittamaa 
lähtöaikaa. Säätilanteen kehittymistä seurataan ja järjestävä seura ilmoittaa lopullisen päätöksen 
viimeistään 4 tuntia ennen vierailevan joukkueen lähtöä. Mikäli toisin menetellään, joutuu näitä 
määräyksiä rikkonut seura korvaamaan matkakustannukset. 

Jos pelipaikkakunnalla on pelipäivänä vaikeat sääolosuhteet, voidaan ottelu peruuttaa molempien 
joukkueiden ja erotuomareiden yhteisellä päätöksellä. Ottelu voidaan myös pelata kolmena tai 
neljänä saman pituisena jaksona.  
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Ottelupaikalla ottelun erotuomareiksi määrätyt ratkaisevat lopullisesti ottelun pelaamisen.  
Liitto ei vastaa peruuttamisesta aiheutuneista kuluista ja vahingoista. 
 

19 § Pelikentät ja paitsiosääntö 

Miesten, naisten, T17-, P21-, P17- ja P15 nuorissa pelikenttä on suorakaiteen muotoinen, kentän 
pituus vähintään 100 metriä ja enintään 110 metriä ja leveys vähintään 60 metriä ja enintään 65 

metriä. 

T17, P13 nuorilla kentän pituus on 80–85 m ja leveys 50–55 m ja kenttään merkityt pisteet kuten 
täysimittaisella kentällä.  

T13-, T11- ja P11 nuorilla kentän pituus on 65 m ja leveys 40 m, kenttään merkityt pisteet; 
rangaistusalue 12 m:n säde, rangaistuslyönti piste 8 m päässä päätyrajasta.  Maalin korkeus 170 cm 

ja leveys 250 cm).  Pelaajien lukumäärää kokoonpanossa ei rajoiteta. Viralliseen ja sähköiseen 
ottelupöytäkirjaan mahtuu 20 nimeä.  

Liiton luvalla ottelu voidaan pelata pelisäännöissä mainituista mitoista poikkeavalla kentällä.  

Kaikissa liiton sarjoissa noudatetaan paitsiosääntöä. Alueellisia sarjoja voidaan pelata ilman 
paitsiosääntöä, 

 

20 § Bandyliiga- ja Suomen Cup finaalin ym. otteluiden televisiointi ja 
kuvaaminen 
 

Bandyliigan ja Suomen Cup finaalissa hyväksytty kenttä tulee olla maalattu valkoiseksi. Valon 
tehokkuus tulee olla vähintään 500 luxia, väri valkoinen ja valaistus sijaita pylväissä, jotka ovat 
vähintään 12 metrin korkeudessa. Valot pitää suunnata siten, että jäästä tulevia heijastuksia 

vältetään. TV- ottelussa pyritään käyttämään kaksi kameraa kentän sivussa ja yksi maalivahdin 
takana.     
Nuorten kansainvälisten otteluiden (MM ja PM) ja muiden otteluiden televisioinnissa ja 

kuvaamisessa pyritään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita. 
Ohjeita otteluiden televisioinnista ja kuvaamisesta jääpallohallissa annetaan erikseen.  

21 § Vastuujoukkue  

Liitto nimeää kuhunkin turnaukseen vastuujoukkueen. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue toimii 

vastuujoukkueena. 
Vastuujoukkue huolehtii pelivuorojen ja pelikentän varusteiden, eli maalien, laitojen, kulmalippujen, 
vaihtoaitioiden sekä pelipallojen järjestämisestä. 
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4 OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN  

22 § Seuran joukkueet  

Seura voi ilmoittaa sarjaan useita joukkueita. Bandyliigassa seuralla saa olla pelikauden aikana 

vain yksi joukkue. 
 
Seuran rekisteröidystä nimestä poikkeavan joukkueen nimen käyttämiseen on saatava vuosittain 
liiton lupa. Lupaa haetaan kunakin vuonna erikseen aina sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Liitto voi määrätä joukkueen pelaamaan muulla kuin tämän ilmoittamalla nimellä, mikäli ilmoitettu 
nimi poikkeaa seuran rekisteröidystä nimestä eikä lupaa poikkeavan nimen käyttöön ole 
hakemuksesta myönnetty.    

 

23 § Yhteisjoukkuesopimus 
  
Seurat voivat liiton luvalla sopia yhteisjoukkueen perustamisesta seuraavin ehdoin:  

- seurat luovuttavat seuransa rekisteröidyt tai siihen rekisteröitävät, sopimuksen piiriin kuuluvat 
pelaajat yhteisjoukkueen käyttöön, 
- muodostettu yhteisjoukkue tulee toimimaan nimetyn seuran (ry:n) alaisuudessa, 

- seurat sopivat tarkemmin yhteisjoukkueelle kohdistettavista, yhteisjoukkuetoiminnan 
edellyttämistä tukitoimista. 
- yhteisjoukkueen toiminnan alkamisajankohta ja mihin sarjaan joukkue osallistuu,  

- yhteisjoukkueen käyttämä nimi, (yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua yhtä useammasta seuran 
tai vastaavan nimestä). 

24 § Ilmoittautuminen  

Seurojen on ilmoitettava joukkueensa liiton kilpailuihin liiton ilmoittamaan määräaikaan mennessä. 

Ilmoittautuminen tehdään liiton määräämällä tavalla. Seuran ilmoittaessa joukkueen sarjaan tulee 
seuran nimetä jokaiselle joukkueelle yhteyshenkilöksi vähintään 18-vuotias henkilö.  
 

Mikäli joukkuetta ei ole liiton määräämällä tavalla määräpäivään mennessä ilmoitettu liiton 
kilpailuun, liitolla on oikeus evätä sen osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt paikka. Mikäli liitto 
hyväksyy ilmoittautumisen määräajan jälkeen, määrätään seuralle korotettu osallistumismaksu. 
 

Mikäli seura ei ole määräpäivään mennessä suorittanut liitolle erääntyneitä maksujaan tai 
sakkojaan, liitolla on oikeus evätä sen ilmoittautuminen sekä osallistuminen ja täyttää avoimeksi 
jäänyt sarjapaikka. 

 
Ilmoittautuminen kaikkiin nuorten SM-sarjoihin 11.9. 

25 § Osallistumisen peruuttaminen ja kilpailusta luopuminen 

Seuran tulee ilmoittaa kilpailuun osallistumisen peruuttamisesta liitolle kirjallisesti. Mikäli liiton 

kilpailuun ilmoitettu joukkue peruuttaa osallistumisensa myöhemmin kuin kolme viikkoa varsinaisen 
ilmoittautumisen jälkeen osallistumismaksua ei palauteta seuralle.  
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5 VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT 

26 § Viralliset ottelut  

Kansainvälisen jääpalloliiton, Suomen Jääpalloliiton ja liiton piirin alaiset ottelut ovat virallisia 

otteluita. 
 
Mikäli otteluita olisi aikataulutettu samalle kentälle samaan aikaan, on Kansainvälisen jääpalloliiton 
otteluilla etusija Jääpalloliiton otteluihin, joilla puolestaan on etusija piirin otteluihin.   

27 § Ottelun järjestäminen  

Turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä.  
 

Järjestävän joukkueen on 
1. vahvistettava kenttävaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, jollei liitto ole tehnyt kenttävarausta 
2. toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta ja sen sijainnista sekä 

pysäköintimahdollisuuksista 

3. järjestettävä maalit, laidat ja kulmaliput pelipaikalle ja sieltä pois  
4. järjestettävä kentälle jääpallosääntöjen mukaiset merkinnät 
5. osoitettava joukkueille niiden pukeutumis- ja peseytymistilat 

6. osoitettava erotuomareille pukeutumis- ja peseytymistilat 
7. osoitettava yleisölle katsomotilat 
8. pidettävä turnauksissa näkyvästi esillä päivitetty otteluaikataulu, ottelutulokset ja tulospalvelu 

9. järjestettävä vaihto- ja jäähypenkit sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit 
10. varattava toimitsijoiden käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja ja liveseuranta, esitäytetty 

pöytäkirja, sekuntikello ja sääntökirja 
11. varattava otteluun tai turnaukseen riittävästi pelipalloja   

12. järjestettävä otteluihin toimitsijat ja huolehdittava toimitsijoista aiheutuvista kuluista 
13. suoritettava muut liiton määräämät tehtävät   
  

28 § Ottelusihteeri 

Vastuujoukkueen on nimettävä kuhunkin otteluun 15 vuotta täyttänyt ottelusihteeri, joka toimii 
kirjurina, täyttää ottelupöytäkirjan ja vastaa ottelun aikana sähköisen tulospalvelun ylläpidosta, 
mikäli kilpailumääräyksissä kyseisen sarjan osalta näin edellytetään. Ottelusihteerin tai 

ottelusihteerien nimet on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Liitto antaa erikseen tarkempia määräyksiä 
koskien ottelusihteeriä.  

29 § Ottelukokoonpano  

Bandyliigan otteluissa joukkueen on toimitettava ottelukokoonpano liiton palvelusivustolla kolme 
tuntia ennen ottelun alkamisaikaa. Muissa liiton virallisissa otteluissa puoli tuntia ennen ottelun 
alkamisaikaa. Ottelukokoonpanoon on merkittävä suku- ja etunimi seuraavista henkilöistä: 
1. toimihenkilöt (penkkiväki) 

2. kunkin pelaajan nimi ja pelinumero 
3. joukkueen kapteeni ja maalivahdit 
 

Muissa sarjoissa on merkittävä, ketkä pelaajista ovat yli -ikäisiä kilpailun ikärajojen mukaan (Y-
luvat) ja ketkä pelaavat K-luvalla sekä naisten ja tyttöjen oikeus pelata poikien sarjassa. Y- ja K-
luvan saaneiden pelaajien kohdalle on merkittävä syntymävuosi ja merkintä Y- tai K-kirjain. 
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30 § Ottelupöytäkirja   

Virallisissa otteluissa täytetään liiton palvelusivustolla oleva sähköinen ottelupöytäkirja. 
Live-seuranta on pakollinen Bandyliiga, naisten ja nuorten sarjojen P21-, P17- ja P15-ikäluokan 
otteluissa. T17 ja nuoremmissa tytöissä sekä P13- ja P11-sarjoissa käytetään esitäytettyä 

pöytäkirjaa. Ottelupöytäkirja on täytettävä tiedossa olevilta osiltaan myös luovutetuista otteluista. 
 
Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, joka on merkitty ottelupöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen 

otteluun. Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja ei saa pelata eikä ottelupöytäkirjaan 
merkitsemätön joukkueen toimihenkilö osallistua ottelutapahtumaan.  
 

Erotuomari tarkastaa ja vahvistaa pöytäkirjan. Erotuomarit vastaavat ja huolehtivat siitä, että 
ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, lopputulos sekä 
pelirangaistukset on merkitty ottelupöytäkirjaan oikein.  
 

Liitto antaa tarkemmat määräykset ottelupöytäkirjasta, sen täyttämisestä sekä pöytäkirjan 
päättämisestä ja erotuomarin allekirjoituksesta. 

31 § Peliaika, jäähyt ja rangaistuslyöntikilpailu 

Peliajat eri sarjoissa 

Bandyliiga, Naiset, P21- ja P17- nuoret  2 x 45 minuuttia 

T17 yksittäinen ottelu 

P15- nuoret, yksittäinen ottelu  2 x 40 minuuttia 

useampi ottelu samana päivänä  2 x 35 minuuttia 

P13- nuoret, yksittäinen ottelu,   2 x 30 minuuttia 
P13 useampi ottelu samana päivänä  2 x 25 minuuttia 
 
Suomisarja ja piirisarjat   2 x 30 minuuttia 

Naiset ja T17 useampi ottelu samana päivänä 
 
P11- ja nuoremmat tytöt ja pojat, yksittäinen ottelu 2 x 25 minuuttia 

turnaustapahtuma, turnausohjeiden mukaan 2 x 15 tai 20 minuuttia 

  

Jäähyt 

Jäähyjen pituudet määräytyvät peliajan mukaan seuraavasti: 
Peliaika on 2 x 45 tai 2 x 40 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia  
Peliaika on 2 x 35, 2 x 30 tai 2 x 25 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia  
Lyhyemmissä peleissä jäähyt ovat 3 minuuttia. 

 

Aikalisä 

Ottelun aikana kummatkin joukkueet ovat oikeutettuja yhteen yhden minuutin aikalisään. Vain 
joukkueen kapteenilla ja valmentajalla on oikeus pyytää lupa aikalisälle. Aikalisä annetaan 
seuraavan pelikatkon jälkeen. Aikalisän voi ottaa myös heti maalin jälkeen, mutta ei ennen 

rangaistus- ja kulmalyöntiä tai jos vapaalyönti on ratkaisevasta kohdasta (rangaistusalueen 
tuntumasta). Erotuomari ilmoittaa aikalisästä johtuvan lisäajan. Otteluaikaa ei voi olla enempää 
jäljellä aikalisän jälkeen kuin mitä sitä oli ennen aikalisää (aikalisä puoliaikojen lopussa). Jäähyllä 

oleva pelaaja ei saa osallistua aikalisään. 
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Jatkoaika 
 
Mikäli ottelussa on ratkaistava voittaja ja varsinainen peliaika päättyy tasan, voittaja ratkaistaan 

jatkoajalla. Tällöin ottelu päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajan pituus on 2 x 10 
minuuttia otteluissa, joissa peliaika on 2 x 45 minuuttia ja muissa otteluissa 2 x 5 minuuttia. 
Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät. 
Lopullinen päätösvalta on erotuomarilla. 

Jos jatkoajan jälkeen tilanne on tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu.  
 

Rangaistuslyöntikilpailu 

Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun 
päättyessä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia 
päätösvihellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen. Rangaistuslyöntikilpailuun voi 
osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut pelaaja (punainen kortti).  

Rangaistuslyöntikilpailun alkaessa erotuomari arpoo maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. 
Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjestys teikkaamalla, jonka voittava joukkue aloittaa. Molemmat 
joukkueet suorittavat ensin viisi rangaistuslyöntiä vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on 

oikeus toiseen rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun kaikki pelaajat ovat suorittaneet lyönnin. Jos 
toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopetetaan, 
vaikka kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu.  

32 § Ottelun luovuttaminen, pelaajamäärä ottelun aloittamiseen 

Ottelun luovuttaminen 

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole viimeistään viisi minuuttia 
ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen kentällä riittävästi pelaajia, jotka on 

merkitty ottelupöytäkirjaan. Ottelun ollessa myöhässä lasketaan edellä mainittu viisi minuuttia siitä, 
kun ottelun alkamiselle on olemassa edellytykset ja erotuomari on ottelun vahvistetun virallisen 
alkamisajankohdan jälkeen ilmoittanut joukkueille, että niiden on siirryttävä kentälle.  

 
Seuran tai joukkueen luovuttaessa ottelun vastustaja katsotaan voittajaksi tuloksella 5–0 tai 
tuloksella, josta ei ole luovuttaneelle joukkueelle hyötyä. 
 

Riittävä pelaajamäärä ottelun aloittamiseen 
 
Miesten, naisten, T17, P21-, P17, P15-nuorissa on ottelua aloitettaessa oltava vähintään 8 pelaajaa, 

joista yhden on oltava maalivahti.  

T17 ja P13-nuorissa pelataan 8+1 pelaajalla, paitsiosääntöä noudattaen. T17 ja P13-nuorissa ottelun 
saa aloittaa seitsemällä (7) pelaajalla, joista yhden on oltava maalivahti  

P11 nuorissa, T13 ja nuoremmissa pelataan 6+1 pelaajalla, paitsiosääntöä noudattaen. P11 
nuorissa, T13 ja nuoremmissa ottelun saa aloittaa viidellä (5) pelaajalla, joista yhden on oltava 

maalivahti.  

33 § Ottelun keskeyttäminen 

Erotuomarilla on velvollisuus keskeyttää ottelu, jos ottelun sääntöjen mukaiselle jatkamiselle 

ei hänen mielestään ole edellytyksiä. 



23 
 

Keskeyttäminen voi johtua säästä, jään kunnosta tai syystä, että ottelua ei pelata sääntöjen 

tai urheiluhengen mukaisesti tai yleisön häiritsevän käytöksen takia.    
 
Keskeyttäessään ottelun on erotuomarin merkittävä ottelupöytäkirjaan se syy, miksi hän ei 
katso ottelun jatkumiselle olevan edellytyksiä sekä tehtävä asiasta erotuomariraportti liittoon. 

Tällöin tulokseksi tulee liiton harkinnan mukaan joko keskeytyshetkellä vallinnut tilanne tai 
muu liiton määräämä tulos. Liitto voi tarvittaessa määrätä keskeytetyn ottelun jatkettavaksi 
keskeytyshetken tilanteesta ja peliajasta niillä ottelukokoonpanoilla, jotka olivat merkitty 

ottelupöytäkirjaan keskeytyshetkellä. Liitto voi myös määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.   
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6 MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT 

34 § Harjoitusottelut ja -turnaukset 

Seurat voivat vapaasti sopia harjoitusotteluista ja -turnauksista. Kun liiton jäsenseurojen joukkueet 

pelaavat harjoitusottelun ja erotuomarina toimii liiton hyväksymä erotuomari, tulee molempien 
joukkueiden luovuttaa erotuomarille ennen ottelun alkua luettelo joukkueen pelaajista ja 
toimihenkilöistä. Pelaajaluetteloon on merkittävä harjoitusottelun osapuolena olevan seuran ja 
joukkueen nimi sekä vastuuhenkilö. 

 
Liiton jäsenseuran sopimassa harjoitusottelussa ja -turnauksessa, jonka erotuomarina toimii liiton 
hyväksymä erotuomari, noudatetaan liiton kilpailusääntöjä ja rangaistusmääräyksiä. 

Kurinpitolautakunnan toimivalta ulottuu tapahtumaan osallistuneeseen pelaajaan, toimihenkilöön, 
seuraan sekä erotuomariin. Ottelun erotuomarilla sekä ottelun osapuolilla on velvollisuus 
raportoida ottelusta ja siihen liittyvistä tapahtumista liitolle, mikäli niillä voisi olla näiden tai liiton 

muiden sääntöjen mukaisia seuraamuksia.  
 

35 § Kansainväliset ottelut 
 

Liittohallitus vahvistaa Suomessa pelattavat poikien, tyttöjen ja aikuisten maajoukkueiden 
kansainväliset ottelut. 
Seurojen ja piirien tulee ilmoittaa liitolle kansainvälisten harjoitusotteluiden järjestämisestä.  
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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8 PELAAJASIIRROT 

44 § Oikeus vaihtaa seuraa  

Uusi pelaaja on ilman rajoituksia vapaa siirtymään mihin tahansa seuraan ja joukkueeseen. Muu 

kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja 
muissa määräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua 
ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti. 

45 § Pelaajasiirto liiton seurasta toiseen 

Pelaajan, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa toiseen seuraan, on pyydettävä 
edustustodistusta siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus, kirjallisesti tai muutoin 
todistettavasti. Pelaajan on saatava pyytämänsä edustustodistus viikon kuluessa siitä, kun hän on 

sitä pyytänyt. Pelaajasiirto katsotaan viralliseksi vasta sen jälkeen, kun asianmukaisesti täytetty 

edustustodistus sekä kirjaamismaksu ovat liitossa. 

Edustustodistus on laadittava liiton vuosittain vahvistamalle lomakkeelle, jonka tulee olla päivätty 

samana vuonna, kun se toimitetaan liiton toimistoon. Edustustodistuksessa on mainittava:  

– pelaajan henkilötiedot 
– entisen seuran tiedot 
– milloin edustusoikeus on annettu 

– perustelut edustusoikeuden epäämiselle, ellei edustusoikeutta myönnetä 
– uuden seuran tiedot 
– mihin seuran joukkueeseen pelaaja rekisteröidään 

– onko velvoitteet vanhaa seuraa kohti täytetty 
– onko pelaajalla voimassa oleva pelaajasopimus 
– voimassa olevan sopimuksen kesto 
– tuleeko pelaaja olemaan uudessa seurassa sopimuspelaaja ja 

– sopimuksen suunniteltu kesto uudessa seurassa 
 

Edustustodistuksen liitteeksi vanhan seuran on laitettava pelaajan pelaajahistoria ja ilmoitettava 

aikajärjestyksessä ne vuodet, jotka pelaaja on nuorten ikäluokissa edustanut seuraa. 

Laiminlyönnistä toimittaa nämä tiedot peritään 50 euron maksu. 

Jollei pelaaja ole saanut edustustodistusta edelliseltä seuraltaan, hänellä on oikeus anoa siirtoa 

liiton kautta. Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa sopimusta, voi siirtyä uuteen seuraan 15.1. 

saakka. (Sääntö koskee EU-kansalaista, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajasopimusta.) 

Uusi seura toimittaa pelaajan nimikirjoituksellaan vahvistaman edustustodistuksen liittoon ja 
maksaa samalla liittokokouksen määräämän kirjaamismaksun. Alle 18-vuotiaan pelaajan 

edustustodistuksen allekirjoittaa huoltaja. 

Bandyliigan joukkueet ilmoittavat luettelon rekisteröidyistä pelaajista kirjallisesti syyskuun 30. 

päivään mennessä. Pelaajasiirrot ovat mahdollisia vielä edellä määritellyn ajankohdan jälkeen. 

Vapaa siirtoaika on 16.4.–15.1. Edustustodistuksen kirjaamismaksua ei voi maksaa 15.1. jälkeen. 

Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia vapaan siirtoajan ulkopuolella. 

Kansainvälisestä pelaajasiirrosta Suomeen täytetään kansallinen edustustodistus pelaajan ja 

uuden seuran tietojen osalta sekä maksetaan voimassa oleva kansallinen kirjaamismaksu.  
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Kirjaamismaksu on oltava maksettuna ennen kauden ensimmäistä ottelua tai pelaaja ei ole 

edustuskelpoinen. 

46 § Juniori-ikäisten pelaajien pelaajasiirrot seurasta toiseen 

Junioripelaajaa voidaan käyttää uudessa seurassa ylemmässä luokassa enintään kolmessa 

virallisessa ottelussa. Mikäli siirtyvää pelaajaa käytetään useammassa ylemmän luokan 
virallisessa ottelussa, on seuran maksettava ylemmän ja maksetun luokan kasvatus- ja luettelointi- 

maksujen erotukset. 

Junioripelaajan siirtoaika päättyy 31.12., eli vapaa siirtoaika junioripelaajalle on 16.4.–31.12.  

Siirtoaikana 1.1.–15.1. nuorteen ikäluokkaan kuuluva pelaaja voi siirtyä vain Bandyliigaan. Tällöin 

häneen sovelletaan kohdan § 45 määräyksiä, ja hänellä on pelioikeus vain Bandyliigassa. 

Junioripelaajan, joka on pelannut edellisessä seurassaan em. kolme ylemmän luokan virallista 

ottelua, kasvatus-, rekisteröinti- ja kirjaamismaksut määräytyvät ylemmän luokan mukaan. 

47 § Määräaikainen pelaajasiirto seurasta toiseen 
 

Pelaajat voivat siirtyä seurasta toiseen määräaikaisella edustustodistuksella, eli pelaaja voi 
määräaikaisella edustustodistuksella edustaa toista seuraa oman ikäluokkansa joukkueessa ja 
edelleen edustaa kasvattajaseuraansa ylemmissä ikäluokissa. Määräaikaisella siirrolla siirtyneiden 

pelaajien määrää ei ole rajoitettu ottelussa ja heitä voi olla kokoonpanossa useita. 
Määräaikaisessa siirrossa täytetään kansallinen edustustodistus sekä maksetaan kansallinen 
kirjaamismaksu Suomen Jääpalloliitolle. 

48 § Kansainvälinen edustuskelpoisuus 

 
Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIB:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja 
määräyksiä. Ulkomaalainen saa ottaa osaa virallisiin kilpailuihin Suomessa välittömästi, kun 

hänellä on entisen liittonsa ja Suomen Jääpalloliiton kirjallinen lupa. Pelaajan on oltava Suomessa 
ja peliluvan liitossa viimeistään 15.1. EU:n ulkopuolisesta maasta tulevan pelaajan työ- ja 
opiskelulupa- sekä viisumiasiat on oltava hoidettuna asianmukaisella tavalla. Niistä vastaa 
pelaajan seura, joka on velvollinen toimittamaan kopiot kyseisistä asiakirjoista liiton toimistoon 

välittömästi, kun seura saa ne ao. viranomaisilta. Laiminlyönnistä toimittaa kopiot asiakirjoista 

seuraa 50 euron maksu. 

Suomen kansalaisen oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy edustusmaan liiton 

määräysten ja Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen antamien erillisohjeiden mukaisesti. Siirtoon 
on saatava suomalaisen seuran ja Suomen Jääpalloliiton lupa ja lisäksi on noudatettava FIB:n 
sääntöjä ja määräyksiä. Pelaajan uuden seuran on suoritettava liitolle kuuluva kansainvälinen 

siirtomaksu. 

Kansainvälisistä siirroista täytetään sähköinen FIB:in vaatima (ITC) edustustodistus sekä 

suoritetaan voimassa oleva kirjaamismaksu.  

49 § Edustusoikeutta koskevat epäselvyydet  

Seuran tai pelaajan kirjallisesti esittämästä pyynnöstä kurinpitolautakunnalla on oikeus osapuolia 
sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seurassa taikka joukkueessa pelaajan 
kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Kurinpitolautakunta voi määrätä pelaajan 

pelikieltoon, kunnes edustusoikeutta koskeva kysymys tai epäselvyys on ratkaistu. 
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Edustusoikeuden selvittämistä koskeva selvityspyyntö on tehtävä kahden viikon sisällä siitä, kun 
pelaajasiirto on hyväksytty. Osapuolina oleville seuroille ja pelaajalle on annettava mahdollisuus 

tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.  
 
Henkilön tai hänen jolla on edustusoikeuteen tai sen siirtymiseen liittyviä väitteitä, on näytettävä 
väitteensä toteen. Kurinpitolautakunta tekee ratkaisunsa sille annettujen kirjallisten selvitysten 

perusteella.  
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9 EROTUOMARI, OTTELUVALVOJA JA 
OTTELUSIHTEERI 

 

50 § Erotuomari, otteluvalvoja ja ottelusihteeri 

Yleistä 

Erotuomarin on pelikausittain suoritettava liiton tai alueen määräämä kurssi ja kuntotesti sekä 

lunastettava liiton erotuomarilisenssi. Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman erotuomarilisenssiä, 

rangaistaan liiton rangaistusmääräysten mukaisesti. 

Liitto kouluttaa, hyväksyy sekä luokittelee vuosittain erotuomarit ja otteluvalvojat, joilla on oikeus 
toimia liiton alaisissa otteluissa. Bandyliiga erotuomarin tulee olla Jääpallon valioerotuomarit ry:n 

aktiivi jäsen. 

Hyväksyttyjen erotuomareiden tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Lähtökohtaisesti juniori- 

ikäiset erotuomarit tuomitsevat ikänsä nuorempien pelaajien otteluita.  

Erotuomarilla, otteluvalvojalla ja ottelusihteerillä on oltava voimassa oleva lisenssi ennen kuin 
hänelle voidaan asetella otteluita. Erotuomarilla valioerotuomari- tai muut erotuomarit lisenssi ja 

muilla toimihenkilöillä Toimitsijalisenssi. 

Erotuomari ei ole vastuussa pelaajan, toimitsijan, katsojan tai muun ottelutapahtumaan 
osallistuvan henkilön loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta, eikä muusta yksilön, seuran, 
yrityksen, liiton tai muun organisaation kärsimästä vahingosta, joka on syntynyt tai voinut syntyä 
erotuomarin ottelutapahtumaan liittyvistä toimista tai päätöksistä tai normaalien pelinjohtamisesta 

aiheutuvien toimien takia.  

Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomaritehtävissä liiton tai alueen määräysten 

mukaisesti. Liiton ottelut ovat ensisijaisia. 

Erotuomari saa liitolle tai alueelle ilmoitettuaan toimia erotuomarina muussa kuin liiton, alueen tai 
seuran järjestämässä ottelussa tai alueen tai liiton hyväksymässä turnauksessa. Liitto tai alue voi 

kuitenkin kieltää kyseisen toiminnan. 

Kaikissa virallisissa otteluissa on erotuomareina ja linjatuomareina käytettävä liiton tai alueen 

hyväksymiä erotuomareita tai pelinohjaajia. 

Erotuomari, otteluvalvoja ja ottelusihteeri 

Liiton nimeämä Bandyliigan erotuomariasettelija asettelee erotuomarit ja otteluvalvojat bandyliigan 

otteluihin. Ottelusihteerin asettelee paikkakunnan erotuomariasettelija tai muu nimetty henkilö 

paikkakunnalla. Kuhunkin otteluun asetellaan kolme puolueetonta erotuomaria, 

Erotuomarille on annettava tieto tehtävästä vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, 

pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta 

ennen ottelua.  

Otteluun ei saa asetella erotuomaria, joka on pelaavaan joukkueeseen sellaisessa suhteessa, että 

se on omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa. Sama vaatimus koskee sitä, jonka 

otteluun aseteltu erotuomari hankkii sijaisekseen.  
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Mikäli nimetty erotuomari on estynyt osallistumasta bandyliigaotteluun, hän on velvollinen 
ilmoittamaan asiasta viipymättä Bandyliigan asettelijalle, muissa otteluissa ilmoitus alueella 

nimetylle henkilölle tai seuralle. 

Sijaiseksi on pyrittävä saamaan luokitukseltaan vähintään saman tasoinen erotuomari, eikä 

erotuomarin vaihto saa aiheuttaa liitolle tai seuroille lisäkustannuksia. 

Neljäs erotuomari:  

Jokaiseen arvo-otteluun (BL-liigan mitalipelit ja Suomen Cupin loppuottelu) on nimettävä 4. 

erotuomari. Myös jos kyseessä on TV-ottelu.  

Erotuomarin puuttuminen 

Mikäli joku otteluun nimetyistä erotuomareista ei saavu paikalle, paikalla oleva liiton 

erotuomarikurssin käynyt erotuomari tuomitsee ottelun yhdessä valitsemansa tuomarin/ 
tuomareitten kanssa.  Mikäli tarvittava määrä erotuomareita ei ole paikalla voidaan ottelu tuomita 
kahdella tai yhdellä erotuomarilla sarjan mukaan. Erotuomarin puuttuminen on merkittävä 

ottelupöytäkirjaan.       

Erotuomari- ja ottelusihteeripalkkioiden määräytyminen  

Ottelun tuomitsevat viralliset erotuomarit ja ottelusihteerit ovat oikeutettuja palkkioon ja 
matkustussäännön vahvistamiin kulukorvauksiin. Erotuomaripalkkiot määräytyvät voimassa olevan 

palkkiosopimuksen mukaan. 

Kaikissa liiton otteluissa kotijoukkue maksaa erotuomarien palkkiot ja kulukorvaukset laskun 

mukaan. 

Mikäli toinen joukkue ei saavu paikalle (luovutus), erotuomari on oikeutettu matkakorvaukseen. 

Erotuomarikoulutus junioripelaajille 

Liitto järjestää vuosittain syksyllä ennen sarjapelien alkamista erotuomarikurssin kaikille 

ilmoittautuneille P15 joukkueissa pelaaville pojille ja kaikille juniorijoukkueissa pelaaville tytöille.  

Erotuomarikurssi toteutetaan verkkokurssina ja sen päätyttyä järjestetään digitaalinen sääntökoe. 

Mikäli ⅔ joukkueesta, eli 10 pelaajaa suorittavat verkko- tai muulla tavalla toteutetun 
erotuomarikurssin tämä joukkue vapautetaan liittokokouksen vahvistamasta sen ikäluokan 

kyseisen vuoden sarjamaksusta.  

Erotuomariksi hyväksytty P15 joukkueessa pelaava poika on P17 ikävuoteen saakka ja tyttöjen 
juniorijoukkueessa pelaava tyttö on kahden pelikauden aikana vapautettu erotuomarilisenssin 

ostamisesta edellyttäen, että hänellä on pelaajalisenssi. 

Erotuomariksi hyväksytty henkilö on velvollinen toimimaan tuomaritehtävissä nuorempien 

ikäluokkien vähintään kahdessa ottelussa kauden aikana. 
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10 RANGAISTUSSÄÄNNÖT 

 
51 § Rankaisuoikeus 

Rankaisuvaltaa Suomen Jääpalloliiton alaisessa toiminnassa käyttää Liittokokouksen 

valitsema kurinpitolautakunta. 

52 § Kurinpito ja rikkomukset 

Rangaistus voidaan määrätä sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti:  
1)     rikkoo liiton, FIB:n tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai 

päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla     annetaan. 
2)     johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan FIB:n, liiton, sarjajärjestäjän tai 

jäsenpiirin hallitusta tai niiden asettamia toimielimiä. 
3)     kilpailun kestäessä tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti taikka muuten 

epäurheilijamaisesti. Rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu 

erotuomariin.  
4)     jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka 

urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta.  

5)     rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta. 
6)     rikkoo liiton eettisiä sääntöjä vastaan. 
7)    harjoitus-, kilpailu- tai muussa toimintaan liittyvissä olosuhteissa syyllistyy 

rasismiin, syrjintään, tai häirintään (mukaan lukien seksuaalinen häirintä) 

riippumatta siitä ilmeneekö tämä fyysisesti tai viestimien, kuten sosiaalisen 
median kautta. 
,  

Jos edellä mainittuihin rikkomuksiin syyllistyy seuran toiminnassa mukana oleva henkilö, 
voidaan rangaistus kohdistaa koskemaan myös seuraa, sillä perusteella, että seura ei ole 
huolehtinut valvonta velvoitteistaan. Edellinen sääntö koskee myös liiton maajoukkueita, 

ikäkausijoukkueita sekä piirijoukkueita. 
 
Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) 
kuukauden kilpailu- ja/tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös 

näiden sääntöjen perusteella. 
 
Jos suomalainen tuomioistuin on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden 

vankeusrangaistuksella teosta, joka on omiaan vahingoittamaan hänen 
toimintaedellytyksiään jääpallon parissa (esimerkiksi huumausainerikokset), voidaan hänet 
tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella. 

 
53 § Kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset 
  
Jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton säännöissä. 

  
Muita rangaistuslajeja ovat:  
 

1. Varoitus 
2. Uhkasakko 
3. Sakko 

4. Pelikielto ottelumääräisesti tai määräajaksi 
5. Vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu  
6. Erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi 
7. Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen 



36 
 

8. Joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta 
rikkonut joukkue ei hyödy 

9. Pisteiden vähentäminen joukkueelta 

10. Joukkueen sulkeminen kilpailusta  
11. Sarjapaikan menetys 
12. Toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi 

 

Vain seuraa voidaan rangaista sakolla. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksi 
saannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.  
 

Kotikenttäedun menettäminen voidaan langettaa vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran 
huomattavasta laiminlyönnistä. Tämän säännön nojalla rankaistu seura vastaa myös 
kyseisen ottelun kenttävarauskustannuksista. 

 
Eri rangaistuslajeja voidaan tuomita samanaikaisesti. 
  
54 § Yleisiä määräyksiä rangaistuksista 

  
Sen lisäksi, mitä muualla on määrätty, rikkomukseen syyllistynyt seura tai joukkue voidaan 
velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset menetykset. 

  
Pelaaja, toimihenkilö, erotuomari, valmentaja, toimitsija tai muuten todennettavasti 
jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai jäsenseurojen toiminnassa mukana oleva henkilö voidaan 

asettaa peli- tai toimintakieltoon näiden sääntöjen nojalla. 
Kurinpitolautakunta voi asettaa väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon henkilön, jota koskeva 
kurinpitoasia on kesken. 
 

Syyllistyminen vakavaan rikokseen 
 
Mikäli pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin, valmentajan, toimitsijan tai muuten tosiasiallisesti 

jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai jäsenseurojen toiminnassa mukana olevaa henkilöä 
epäillään esitutkinnassa tai muussa vastaavassa viranomaismenettelyssä syyllistyneen 
vakavaan rikokseen, voidaan hänet asettaa väliaikaiseen peli- ja toimintakieltoon, kunnes 

asia on viranomais- tai tuomioistuinmenettelyssä lopullisesti ratkaistu. Kun tuomioistuimessa 
määrätty tuomio on lainvoimainen, käsittelee kurinpitolautakunta asian lopullisesti.  
 
Pelikielto 

 
Pelikiellossa oleva henkilö ei saa osallistua virallisiin otteluihin pelaajana, valmentaja, 
toimihenkilönä, erotuomarina tai muussa roolissa. Pelikiellossa oleva henkilö saa oleskella 

ottelutapahtuman aikana vain yleisölle varatuissa tiloissa. Pelikiellossa oleva henkilö ei saa 
millään tavoin kommunikoida joukkueensa kanssa, oleskella joukkueensa vaihtoaition tai 
käytössä olevien tilojen läheisyydessä taikka olla yhteydessä ottelun tuomaristoon, virallisiin 

toimijoihin tai erotuomaritarkkailijaan. 
 
 
Toimintakielto 

 
Toimintakiellossa olevaa koskee ottelutapahtumissa samat määräykset kuin pelikiellossa 
olevaa. Lisäksi toimintakiellossa oleva ei saa olla missään jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai 

jäsenseurojen alaisessa toiminnassa mukana toimintakieltonsa aikana. Kielto koskee ottelu-, 
harjoitus- ja muita tapahtumia, joissa tosiasiallisesti harrastetaan mainittujen tahojen alaista 
toimintaa. 
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Valvontavastuu 
 
Valvontavastuu peli- tai toimintakiellon noudattamisesta on rangaistun seuralla.  

 
Sääntöjen rikkominen johtaa lisärangaistuksiin, joita voidaan osoittaa sekä peli- tai 
toimintakiellossa olevalle henkilölle että valvontavastuussa olevalle seuralle.  
 

Törkeä punainen kortti 
 
Pelaaja tai toimihenkilö, jolle on ottelussa tuomittu törkeä punainen kortti, on pelikiellossa 

joukkueen seuraavan ottelun. 
 
Asianosaisen ja kurinpitolautakunnan yhteydenpito 

 
Asianosainen ja kurinpitolautakunnan yhteydenpito tapahtuu asianosaisen seuran 
välityksellä. 
 

Mikäli asianosaisen ja seuran intressit eroavat käsiteltävässä asiassa toisistaan tai asialle on 
muu painava syy, voi kurinpitolautakunta poiketa tästä säännöstä oman harkintansa mukaan. 

55 § Edustusoikeudeton tai pelioikeudeton pelaaja  

Ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä 

hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut.  

Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 5–0 tai kurinpitolautakunnan 

määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt 
joukkue ei hyödy. Mikäli ottelussa molemmat joukkueet ovat käyttäneet edustusoikeudetonta 
taikka pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia, määrätään ottelun lopputulokseksi 0–0, eikä 
kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä. 

  
Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rikkeestä on 
tehty vastalause 7 päivän kuluessa ottelun päättymisestä tai 24 tunnin kuluessa siitä, kun 

runko-, alku- jatko- tai karsintasarja on päättynyt. 
  
Kun on kyse pudotuspeli- ja karsintaotteluista tai Suomen Cupin otteluista, ottelun 

lopputulosta voidaan muuttaa tämän pykälän mukaisesti vain, mikäli rikkeestä on tehty 
vastalause 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. 
 
56 § Erotuomariraportti 

  
Erotuomariraportti on ottelun erotuomarin yksin tai ottelun erotuomareiden yhdessä 
kurinpitolautakunnalle tekemä tiedonanto ja selostus otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä 

seikoista, joita erotuomarin mielestä olisi syytä tutkia kurinpitomenettelyssä. 
 
Raportti on laadittava puolueettomasti ja totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä 

kuvattava asia ja tapahtumat siten kuin tuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja 
ymmärtänyt. 

  
Selostuksen lisäksi raportista tulee ilmetä sen tekemisen syy (esim. sääntökohta).  

   
Erotuomarilla on velvollisuus tehdä erotuomariraportti kilpailusäännöissä ja 
sarjamääräyksissä sekä muissa liiton määräyksissä tai ohjeissa määrätyissä tapauksissa.  
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Mikäli erotuomari tulee tekemään erotuomariraportin ottelutapahtumasta tapahtuneesta 
rikkomuksesta tai rikkomuksista, tulee tästä tehdä merkintä ottelupöytäkirjaan ja asiasta tulee 
ilmoittaa ottelutapahtumassa osapuolina olleille joukkueille.  

  
Joukkueelle, joka ei ole syyllistynyt rikkomukseen, tulee samassa yhteydessä ilmoittaa 
mahdollisuudesta toimittaa kurinpitolautakunnalle oma selvityksensä tapahtumista ja 
mahdollinen todistusaineisto (esimerkiksi videotallenne rikkomuksesta). Määräaika 

selvityksen ja todistusaineiston toimittamiselle on kello 12.00 seuraavana päivänä. 
 
Rikkomukseen syyllistynyt joukkue tai pelaaja tulee esittää vastineensa kurinpitolautakunnan 

pyynnöstä kohdan § 58 mukaisesti. 
  

Raportti tulee toimittaa kurinpitolautakunnalle viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä 

kello 12.00. 
  
57 § Videotutkintapyyntö 
  

Ottelun osapuolena ollut joukkue voi tehdä kurinpitolautakunnalle videotutkintapyynnön tilanteesta, 
jonka epäilee johtavan kurinpidollisiin seuraamuksiin. Kurinpitolautakunta ei ota videoita oma-
aloitteisesti tutkintaan. 

  
Tutkintapyyntöön on liitettävä mukaan videoaineisto, kirjallinen raportti tapahtumasta sekä kaikki 
se todistusaineisto, jota videotutkintapyynnön tehnyt joukkue haluaa otettavan huomioon asiaa 

ratkaistaessa. 
  

Videoaineistoksi voidaan hyväksyä esimerkiksi määritelty ajanjakso tuotantoyhtiön verkkosivuilla 
olevasta ottelutallenteesta. Ottelutallenteen on tällöin oltava vapaasti katsottavissa tai 

tutkintapyynnön tehneen seuran on toimitettava tutkintapyynnön yhteydessä tunnukset tallenteen 
katsomista varten. 

  

Yksilöity tutkintapyyntö tulee tehdä ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 12.00. 
  
Videotutkintapyynnössä käytettävä videomateriaali voi olla tuotantoyhtiön 

tai minkä tahansa tahon kuvaamaa. Ottelun osapuoli ei kuitenkaan ole velvoitettu luovuttamaan 
omaa videotallennettaan vastapuolen videotutkintapyyntöä varten. 

  
Videotutkintapyynnön käsittelymaksu on 150 euroa / tutkittava tilanne. Käsittelymaksu palautetaan, 

mikäli vireille tulevassa kurinpitoasiassa tuomitaan rangaistus. 
  

Käsittelymaksun tulee olla maksettu, kun tutkintapyyntö tehdään ja maksusta tulee liittää tosite 

tutkintapyyntöön. Videotutkintapyyntöä ei käsitellä, mikäli maksua ei ole maksettu tutkintapyynnön 
määräaikaan mennessä. 

58 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely pelikieltoasioissa 

  
Kurinpitoasia tulee vireille ja käsitellään tämän sääntökohdan mukaan, kun kurinpitoasia 
koskee pelaajan tai muun toimihenkilön rikkomusta ottelutapahtuman aikana. 

  

Kurinpitoasia voi tulla vireille kurinpitolautakunnalle erotuomariraportin tai 
videotutkintapyynnön takia. 

  

Kurinpitolautakunta lähettää asianosaiselle pyynnön vastineesta viipymättä viimeistään 
seuraavana päivänä rikkomuksesta. Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on 
ilmoitettava, mihin määräaikaan mennessä ja miten, vastine on toimitettava. Vastine voidaan 
pyytää asianosaisen seuran välityksellä. 
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Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on toimitettava kaikki se kurinpitoasiaa koskeva 
materiaali, joka kurinpitolautakunnalla on käytettävissään asian ratkaisuun. 

  
Asianosaisella on 72 tuntia aikaa toimittaa vastine, mikäli asia ei ole kiireellinen. 
Kurinpitolautakunta voi lyhentää toimittamiseen annettavaa aikaa 24 tuntiin, mikäli 
kurinpitopäätöksen antaminen ennen seuraavaa ottelua, johon sillä on vaikutusta, edellyttää 

nopeutettua käsittelyä. Mikäli aikaa vastikkeen antamiseen lyhennetään, on asianosaiselle 
ilmoitettava vastikepyynnön yhteydessä perusteet nopeutetulle käsittelylle. 

  

Asianosainen on oikeutettu vastikkeen yhteydessä toimittamaan kurinpitolautakunnalle kaikki 
ne todisteet, joita pitää tarpeellisina asian ratkaisemisen kannalta. Kurinpitolautakunta antaa 
pyynnöstä asianosaiselle lisätietoja siitä, miten voi ottaa todisteita (esimerkiksi videotallenne 

tapahtumasta) vastaan. 
  
Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa 
muuten tarvittavia lisäselvityksiä. 

  
Toisena osapuolena kurinpitoasian vireille tuloon johtaneessa ottelutapahtumassa ollut seura 
ei ole oikeutettu toimittamaan asiaan lisäselvityksiä näissä säännöissä mainittujen 

määräaikojen jälkeen. 
  

Kurinpitolautakunta ratkaisee asian viivytyksettä saatuaan asianosaiselta vastineen 

tapahtumista. Jos asianosainen ei toimita vastinetta määräaikaan mennessä, 
kurinpitolautakunta ratkaisee asian ilman vastinetta. 

  
Kurinpitolautakunta antaa ratkaisusta välittömästi tiedon asianosaiselle sekä asianosaisen 

joukkueelle, ja jos kurinpitopäätöksen seurauksena määrätään pelikieltoa, myös joukkueille, 
jotka ovat osapuolina otteluissa, joissa rangaistus suoritetaan. Kurinpitolautakunnan on 
varmistettava tiedon saavuttaneen kaikki tässä mainitut tahot. 

59 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely  

Vireille tulo 

Kurinpitoasia tulee vireille ja käsitellään tämän sääntökohdan mukaan, mikäli siihen eivät 

sovellu kohdan § 58 määräykset. 

Kurinpitolautakunta voi ottaa oman harkintansa mukaan käsiteltäväksi asian, joka on tullut 

yleiseen tietoon. 

Kurinpitolautakunta voi ottaa oman harkintansa mukaan käsiteltäväkseen asian, josta on 

tehty tutkintapyyntö. 

Tutkintapyyntö voidaan tehdä vapaamuotoisesti ja osoittaa kurinpitolautakunnalle liiton 
sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Maksu tutkintapyynnöstä on 50 euroa ja sen tulee olla 

maksettu, kun tutkintapyyntö tehdään. Kuka tahansa voi tehdä tutkintapyynnön. 

Tutkintapyyntö ei sido kurinpitolautakuntaa ottamaan asiaa käsiteltäväkseen. 

Kurinpitolautakunta ei ota tämän sääntökohdan mukaisessa järjestyksessä käsiteltäväkseen 

asioita, jotka olisivat voineet tulla vireille erotuomariraportin tai videotutkintapyynnön 

perusteella. 
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Käsittely  

Kurinpitolautakunta lähettää asianosaiselle sekä asianosaisen seuralle tiedon kurinpitokäsittelyn 
alkamisesta ja pyynnön vastineesta viipymättä. Tieto voidaan antaa ja vastine pyytää asianosaisen 

seuran välityksellä. 

Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on ilmoitettava, mihin määräaikaan mennessä ja miten, 

vastine on toimitettava. Vastine voidaan pyytää asianosaisen seuran välityksellä. 

Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on toimitettava kaikki se kurinpitoasiaa koskeva 

materiaali, joka kurinpitolautakunnalla on käytettävissään asian ratkaisuun. 

Mikäli kurinpitokäsittelyn aikana kurinpitolautakunta saa tietoonsa uusia asian ratkaisuun 

vaikuttavia seikkoja, on asianosaiselta pyydettävä vastine myös uusia seikkoja koskien.  

Asianosaisella on 72 tuntia aikaa toimittaa vastine. Kurinpitolautakunta voi oman harkintansa 

mukaan pidentää aikaa, mikäli katsoo sen tapauksen laajuuden vuoksi aiheelliseksi. 

Asianosainen on oikeutettu vastikkeen yhteydessä toimittamaan kurinpitolautakunnalle kaikki 

ne todisteet, joita pitää tarpeellisina asian ratkaisemisen kannalta. Kurinpitolautakunta antaa 
pyynnöstä asianosaiselle lisätietoja siitä, miten voi ottaa todisteita vastaan. 

Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten 

tarvittavia lisäselvityksiä 

Kurinpitolautakunta ratkaisee asian viivytyksettä saatuaan asianosaiselta vastineen tapahtumista. 
Jos asianosainen ei toimita vastinetta määräaikaan mennessä, kurinpitolautakunta ratkaisee asian 

ilman vastinetta. 

Kurinpitolautakunta antaa ratkaisusta välittömästi tiedon asianosaiselle sekä asianosaisen 

seuralle.   

60 § Kurinpitopäätöksen julkisuus 

   
Kurinpitolautakunta julkaisee tai toimittaa vastaavalle taholle julkaistavaksi tekemänsä 
kurinpitopäätökset. Kurinpitopäätökset julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään seuraavana 
arkipäivänä päätöksen antamisesta. 

  
Julkaistavan kurinpitopäätöksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat 

a) kurinpitopäätöksen tekijä(t)  

b) päätöspäivä  
c) asia, jota kurinpitopäätös koskee  
d) ottelu, mikäli käsiteltävä asia liittyy ottelutapahtumaan  

e) päätöslauselma  
f) asiaselostus  
g) päätöksen perustelut  
h) päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva(t) sääntökohdat  

i) taustamateriaali  
j) muutoksenhaku  
 

Päätöksen perustelujen tulee myös sisältää ainakin kurinpitolautakunnan arviointi tapauksesta, 
päätökseen mahdollisesti vaikuttaneet lieventäneet tai koventaneet seikat ja tapauksen ratkaisun.  

  

Kurinpitolautakunta lähettää julkaistun päätöksen myös suoraan asianosaiselle. Päätös voidaan 
toimittaa asianosaisen seuran välityksellä. 
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61 § Täytäntöönpano 
  
Määrätty rangaistus on täytäntöönpanokelpoinen Urheilun oikeusturvalautakunnalle tehdystä 

valituksesta huolimatta. 
 
Täytäntöönpano pelikieltoasioissa 

Rangaistus on pantava täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen. Pelikielto on 

suoritettava heti ensimmäisestä tiedoksiantoa seuraavasta ottelusta lähtien. 

Pelikielto tuomitaan kärsittäväksi siinä sarjassa, jossa se on saatu. Ottelumääräinen pelikielto 
ei estä pelaamasta tai toimimasta muissa sarjoissa pelikiellon ollessa voimassa.  

  
Määräaikainen pelikielto on voimassa kaikissa liiton ja sen piirien sarjoissa sekä 
harjoitusotteluissa, kunnes se on kärsitty. 

Ottelusiirtojen tapahtuessa, pysyy pelikielto kärsittävänä niissä otteluissa, joihin se on 

kurinpitopäätöksen antohetkellä kohdistettu. 

Jos pelaaja tai toimihenkilö vaihtaa seuraa pelikiellossa ollessaan, siirtyy jäljellä oleva ottelumäärä 
kärsittäväksi uudessa seurassa. Pelikielto ei voi kuitenkaan päättyä aikaisemmin kuin se olisi 

päättynyt seurassa, jossa se on saatu. 

Mikäli pelikieltoa jää kärsittäväksi seuraavalle sarjakaudelle, kärsii pelaaja tai toimihenkilö jäljellä 
olevan määrän sen seuran otteluissa, johon on rekisteröity seuraavan kauden alkaessa. Pelikielto 

katsotaan kärsityksi, kun pelaaja tai toimihenkilö on merkitty kokoonpanoon ko. joukkueen 

seuraavassa ottelussa. 

Mikäli pelaaja ei ole kauden alkaessa rekisteröity mihinkään joukkueeseen, kärsitään pelikielto sen 

jälkeen, kun pelaaja on rekisteröity. 

Mikäli pelaajan pelikielto koskee juniorisarjaa ja pelaaja ei enää seuraavalla kaudella ole 
edustuskelpoinen tässä sarjassa, siirtyy pelikielto kärsittäväksi siihen vastaavaan sarjaan, jota 

pelaaja ikänsä puolesta edustaa. 

Mikäli pelikielto on määrätty harjoitusottelusta, kärsitään se kyseisen joukkueen seuraavissa sarja-, 
cup- tai turnausotteluissa (pl. harjoitusturnaukset). Mikäli harjoitusottelun osapuoli on ollut 
yhdistelmäjoukkue, määrää kurinpitovaliokunta pelikiellon kärsittäväksi siinä joukkueessa, jota 

katsoo pelaajan tai toimihenkilön ensisijaisesti edustaneen.     

Bandyliiga ja Suomen Cup 

Miesten Bandyliigassa ja Suomen Cupissa saadut pelikiellot kärsitään siten kuin nämä kilpailut 

olisivat samaa sarjaa. 

Täytäntöönpano muissa rangaistuksissa 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen. 

60 § Vastalauseet (protesti) 

Vastalause on ottelun osapuolen kurinpitolautakunnalle tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen 
mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka 
edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen 

väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen.  
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Erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen mukaan lopullisia.  

Vastalausemaksu on Bandyliigassa 500 € euroa ja muut sarjat 300 €, sen on oltava maksettu 

vastalausetta jätettäessä. Vastalausemaksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.  

Määräajan jälkeen tehtyjä vastalauseita ei käsitellä, eikä vastalausemaksua palauteta.  

Vastalause edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa 

Mikäli vastalause koskee edustus- tai pelioikeudettoman pelaajan osallistumista otteluun, 

noudatetaan mitä sääntökohdassa 55 § on asiasta määrätty. 

Mikäli vastalause koskee muuta toimihenkilöä (esimerkiksi pelikiellossa olevaa valmentajaa tai 
muuta toimijaa), joka on osallistunut otteluun vailla edustus- tai pelioikeutta, noudatetaan, mitä 

sääntökohdassa 55 § säädetään pelaajaa koskien. 

Oikeus tehdä vastalause edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa on kaikilla sen sarjan 

joukkueilla, jota vastalause koskee. 

Vastalause muussa ottelua tai otteluolosuhteita koskevassa asiassa  

Mikäli vastalause tehdään muusta ottelua tai otteluolosuhteita koskevasta asiasta, on siitä 
ilmoitettava erotuomarille 30 minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalauseesta 
erotuomarin on tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan ennen sen hyväksymistä. Mikäli merkintä 

puuttuu, ei vastalausetta käsitellä. 

Ottelupöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena 

kurinpitovaliokunnalle 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. 

Oikeus tehdä vastalause muussa kuin edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa on vain ottelun 

osapuolilla.  

63 § Vastalauseratkaisu 

Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu. 

Kurinpitolautakunta voi määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen. 

Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittamaan ottelun 5-0 tai muulla 
kurinpitovaliokunnan määräämällä tuloksella, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustaja ei 

hyödy. 

Mikäli voittaneen joukkueen vastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei 
kurinpitolautakunta päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle 

joukkueelle. 

Kurinpitolautakunta voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen 

vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan. 

Mikäli vastalause koskee edustus- tai pelioikeutta, noudatetaan ensisijaisesti, mitä 

sääntökohdassa 55 § on määrätty. 
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64 § Vastalauseasian julkisuus 
  

Kurinpitolautakunta julkaisee, tai toimittaa vastaavalle taholle julkaistavaksi, vastalauseasiassa 

tekemänsä päätöksen. Kurinpitolautakunnan antama päätös julkaistaan liiton verkkosivuilla 
viimeistään seuraavana arkipäivänä sen antamisesta. 
  
Vastalauseasiassa annetun päätöksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat:      

a) Vastalauseasiassa tehdyn päätöksen tekijä(t)  
b) päätöspäivä  
c) alkuperäinen vastalause  

d) päätöslauselma  
e) päätöksen perustelut  
f) päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva(t) sääntökohdat  

i) muutoksenhaku  
  

Kurinpitolautakunta lähettää julkaistun päätöksen myös suoraan asianosaiselle. Päätös voidaan 
toimittaa asianosaisen seuran välityksellä.  

65 § Muutoksenhaku 

Kurinpitolautakunnan päätöksiin ei voi valittamalla hakea muutosta. 
 

Määräaikaista peli- tai toimintakieltoa voidaan hakea raukeamaan, kun siitä on kärsitty 
vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Hakemus toimitetaan kurinpitolautakunnalle ja mikäli 
kurinpitolautakunta puoltaa raukeamista, siirtyy asia seuraavan liittokokouksen päätettäväksi. 

 
Samoin elinikäistä toimintakieltoa voidaan hakea raukeamaan, kun sitä on kärsitty vähintään 
neljä (4) vuotta. 
 

66 § Rangaistusluettelo ja ohjeita 

Kurinpitolautakunnan on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista 

sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 

Kurinpitolautakunta voi antaa lähempiä ohjeita toiminnastaan.     

LIITTEET 

Ohessa linkit kaikkiin kilpailusääntöjen liitteisiin.  

 

1. Taloudelliset määräykset 
2. Y-lupahakemukset 

3. K-lupahakemukset 
4. Kansainvälinen siirtolomake 
5. Kilpailuvälineet  
6. FIB:n säännöt 

7. Jääpallosäännöt 
8. Suomen Jääpalloliiton säännöt 
9. Suomen Jääpalloliiton antidoping-ohjelma 

10. Olympiakomitean säännöt 
11. Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt ja päätökset 

 

  

http://www.finbandy.fi/fi/sarjat/taloudelliset-maaraykset/
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lomakkeet/y-hakemus/
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lomakkeet/k-lupahakemus/
http://fib.netkix.nl/Transfer/Insert
http://www.worldbandy.com/wp-content/uploads/2019/01/Equipment2012.pdf
http://www.worldbandy.com/wp-content/uploads/2019/08/Int.-bandyregler_19-1.pdf
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/liiton-saannot/jaapallosaannot/
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/liiton-saannot/toimintasaannot/
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/doping-info/antidoping-ohjelma/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/57258eb8-olympiakomitea-paivitetyt-saannot-23.11.-2019.pdf
http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/
http://www.oikeusturvalautakunta.fi/paatokset/

