
 

SÄÄNTÖMUUTOKSET JA TARKENNUKSET KAUDELLE 
2017-2018 
 
Kaudelle 2017-2018 on sääntökirjaa päivitetty alla olevin muutoksin. Kaikki muutokset eivät ole 
uusia sääntöjä vaan sääntöjä on myös muokattu vastamaan tämänpäivän jääpalloa sekä 
tulkintaa on tarkennettu. 
 
1.1.Pelikenttä 
Kentän pituuden on oltava vähintään 100 metriä ja enintään 110 metriä. Leveys ei saa alittaa 
60 metriä ja ylittää 65 metriä. 
Kommentti:SJPL seuraa kansainvälisen jääpallon kentän kokoa. 

 
Kulmalyönnissä hyökkäävästä joukkueesta ainoastaan kulmalyönnin suorittaja saa olla  olla 
päätyrajalla, muut hyökkäävän joukkueen pelaajat tulee olla vähintään 5m päätyrajasta. 
Kommentti: Aikaisemmin sääntökirjassa oli mainittu: ”viisi metriä päätyrajasta päätyrajan suuntaisesti merkitään 

50cm pitkä viiva rangaistusalueen rajasta sivurajan suuntaan”.  

Tätä viivaa ei ole merkattu kaikilla kentillä, joten se ei ole täysin tarpeellinen merkintä.  
 
2.2. Maila 
Mailan tulee olla valmistettu puusta tai samantapaisesta hyväksytystä aineesta. Mailan 
ulkokaaren pituus ei saa ylittää 127 cm:ä. Lavan leveys teippaus yms. mukaan lukien on oltava 
minimissään 5,3 cm ja ei saa ylittää 7,0 cm:ä. Mailan lavan paksuus ei saa ylittää 1,2 cm:ä. 
Mailan lavassa ei saa olla suoria kohtia ja ulkaaren säde saa olla maksimissaan 57,5 cm. 
Mailan kulmien ja reunojen on oltava pyöristettyjä, eikä niissä saa olla metalli-vahvikkeita. 
Lavasta käyristetyn mailan käyttö ei ole hyväksytty jääpallossa. 
Kommentti: Nämä mitat on määrittänyt kansainvälisen jääpalloliiton sääntökomitea (FIB TC). 

 

2.3. Luistimet 
Luistimen terän minimi paksuus on 2,9mm. 
Kommentti:Tämän mitan on määrittänyt kansainvälisen jääpalloliiton sääntökomitea (FIB TC). 

 
 2.4. Suojavarusteet 
Kaikkien pelaajien ja erotuomareiden on jäällä käytettävä hyväksymismerkillä varustettua 
kypärää. Kaikkien pelaajien on tämän lisäksi käytettävä suu- ja kaulasuojusta sekä maalivahtien 
hyväksyttyä kasvosuojusta. 
 
Junioriotteluissa kaikkien kenttäpelaajien on käytettävä CE-hyväksyttyä kokokasvot peittävää 
suojusta. 
 
Bandyliigassa kaikkien kenttäpelaajien, jotka ovat syntyneet vuonna 1997 tai myöhemmin, on 
käytettävä CE-hyväksyttyä, kokokasvot peittävää suojusta. 
1996 tai aikaisemmin syntyneet pelaajat voivat pelata ilman kasvosuojaa. Lisäksi he voivat 
päättää, käyttävätkö CE-hyväksytty hammassuojaa tai leukasuojaa(leukasuojan ei tarvitse olla 
CE-hyväksytty). 
Suojien alkuperäistä muotoa ja/tai rakennetta ei saa muuttaa sekä suoja ei saa olla vaaraksi 
muille pelaajille. 
Kommentti: Yksinkertaistaa pelaajilta vaadittavien minimi suojavarusteiden ikävaatimus. 



 OT. 2.6. Ottelun järjestäjän velvollisuudet 
Ottelun järjestäjä on vastuussa siitä, että riittävä määrä palloja (vähintään 20kpl) on saatavilla ja 
niitä varten on kiinnitetty 2 koria molempien maalien ulkopuoliseen sivuverkkoon.  
Kommentti:Palloja tulee olla riittävästä, kuten yllä mainittu. 

 

3.1. Pelaajien lukumäärä ottelussa 
Kokoonpanoon voidaan lisätä pelaajia normaalin peliajan ja jatkoajan päättymiseen saakka. 
Kokoonpanoon ei voi lisätä pelaajia rangaistuslyöntikilpailuun. 
Kommentti: Tarkennus pelaajien lisäämisestä kokoonpanoon 

 
3.2. Pelaajavaihdot 
Jos pelaaja jommasta kummasta joukkueesta loukkaantuu kulmalyöntitilanteeseen johtaneessa 
tilanteessa, voidaan pelaaja vaihtaa erotuomarin luvalla. 
Kommentti: mainittu myös kohdassa 10.3 

 

 OT. 3.1. Joukkue aloittaa ottelun vajaalla 
Jos myöhästynyttä pelaajaa ei ole merkitty pöytäkirjaan, ottelusihteeri voi lisätä pelaajan nimen 
pöytäkirjaan vasta ilmoitettuaan asiasta erotuomarille. Joukkueen vastuuhenkilön tulee 
allekirjoittaa uudelleen päivitetty kokoonpanoluettelo. 
Kommentti: Tarkennus pelaajien lisäämisestä kokoonpanoon 

 

4.1. A. Peliaika nuorten otteluissa. 
P21 ja P19 tai nuoremmat  2 x 45 min 
P17 tai nuoremmat   2 x 40 min 
P15  tai nuoremmat  2 x 35 min 
P13 tai nuoremmat   2 x 25 min.  

 

OT. 4.8. Aikalisä 
Erotuomari ilmoittaa aikalisästä johtuvan lisäajan. Jäähyllä oleva pelaaja ei saa osallistua 
aikalisään. 
Kommentti: Aiemmin sääntökirjassa: ”Otteluaikaan lisätään normaalisti 1,5 minuuttia”.  

Lisäksi lisätty ettei jäähyllä oleva(t) pelaaja voi osallistua aikalisälle. 

 

OT. 5.8. Pelaaja ajautuu pelikentän ulkopuolelle. 
Sääntökirjasta poistettu: Pelaajan, joka hetkellisesti on ajautunut päätyrajan yli, tulee palata 
takaisin pelikentälle samasta kohdasta. 
Kommentti: Muutettu vastamaan nyky jääpalloa 

 
6.1. Maalivahdin varusteet 
Maalivahdin kypärä tulee olla CE-hyväksytty ja siihen ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia. 
6x53mm kokoinen testikappale ei saa mennä suojan läpi. 
Kommentti: Nämä mitat on määrittänyt kansainvälisen jääpalloliiton sääntökomitea (FIB TC). 

 

6.2. Tarkoituksellinen pelaaminen omalle maalivahdille  
Rikkomuksesta seuraa rangaistuslyönti ja 10 min jäähy maalivahdille. 
Kommentti: Aina rangaistuslyönti ja jäähy kun pelaaminen maalivahdille on tarkoituksenmukainen. 

 

OT. 7.1. Korkea maila 

Jos pelaaja yrittää pelata korkealla mailalla vapaalyönnin/rangaistuslyönnin arvoisesti sitä ei 
pidä tuomita ellei siitä ole vaara muille pelaajille. 
Kommentti: Sääntötulkinta muuttunut 

 

OT. 8.4. Vastapelaajan varjostaminen 

Vastapelaajan tarkoituksellinen varjostaminen ei ole sallittua, kun omalla joukkueella on pallo. 
Tällainen toiminta katsotaan varjostamiseksi. Rikkonutta pelaajaa varoitetaan ja 



vastajoukkueelle tuomitaan vapaalyönti. Jos varjostaminen toistetaan saman pelaajan tai 
kanssapelaajan toimesta, tuomitaan 5 min jäähy. Pelaaja voi varjostaa toista pelaajaa kun 
omalla joukkueella ei ole palloa. 
Kommentti: Nykyisin tämä sääntökohta puhuu vain varjostamisesta kun ennen tässä mainittiin myös estäminen. 

Varjostaminen ja estäminen on mainittu erikseen kohdassa 8.4. ja 17. 

 

10.1. Maaliheitto ja vapaalyönti rangaistusalueelta  
Maaliheitto tai vapaalyönti rangaistusalueella voidaan syöttää rangaistusalueen sisäpuolelle. 
Hyökkäävän joukkueen pelaajien on oltava maaliheiton ja vapaalyönnin aikana 
rangaistusalueen ulkopuolella. 
Kommentti: Myös vapaalyönnin suorituksen aikana vastustajan tulee olla rangaistusalueen ulkopuolella. 

 

OT. 10.4. Maaliheitto  
E. Vastapelaajien paikka maaliheitossa 
Jos hyökkäävä joukkue saa tilanteesta etua, koska sen pelaaja on ollut rangaistusalueella, 
kyseiselle pelaajalle annetaan varoitus tai 5 min. jäähy ja tilanteesta tuomitaan vapaalyönti. 
Kommentti: Jos rikkovalla joukkueelle on annettu varoitus aiemmin, niin silloin tuomitaan 5min jäähy. Tämä on 

ollut aiemminkin, mutta nyt selkeytetty sääntötulkintaa (sabotointi). 

 
13.4. Vapaalyönnin suoritus yliajalla 
Sääntö on voimassa aloitus-, kulma- ja rangaistuslyönnissä sekä erotuomaripallossa. 
(Kulmalyönnissä saa olla kaksi kosketusta). 
Kommentti: Aloituslyönti ja erotuomaripallo lisätty 

 

14.2. Sääntöjenvastainen peli 
G. Tarkoituksellinen pelaaminen omalle maalivahdille 
Kommentti: kohta G, lisätty 

 

16.2. Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat pelaajat 
Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun 
päätösvihellyshetkellä merkattuna kokoonpanoon. 
Kommentti: Aemmin sääntökirjassa luki että vain kentällä olevat pelaajat voivat osallistua. 

 
 17.3. 5 minuutin jäähy 
Pallottoman pelaajan varjostaminen kun omalla joukkueella on pallo ja jos saman joukkueen 
pelaajaa on aikaisemmin varoitettu. 
Kommentti: varjostaminen ei estäminen ja kun omalla joukkueella on pallo. 

  
17.4. 10 minuutin jäähy 
Pallottoman pelaajan estäminen ja saavuttaa sillä etua omalle joukkueelle. 
Kommentti: Tähän tulee uusi ”jäähyn merkintä/näyttö” (kädet ristiin rinnan kohdalle) 
 
 

17.6. Ottelurangaistus (törkeä punainen kortti, raportti)  
Jos pelaaja saadessaan 10min rangaistuksen sopimattomasta käytöksestä syyllistyy 
lisärangaistuksiin. 
Kommentti: Tämä on käytännössä ollut käytössä ja nyt myös selkeästi kerrottu sääntökirjassa. 
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