
TOIMITSIJOIDEN KESÄKYSYMYKSET 2010  
      Vastaaja:       

 
 
Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Väitteen tai toteamuksen muotoisiin tehtäviin vastataan ilmoittamalla onko 
väite oikein vai väärin. Kirjaa vastaukseesi myös se sääntökirjan (SK), erotuomarin ohjekirjan (CB) tai 
kilpailusääntöjen (KS) sääntökohta johon perustat vastauksesi. Näihin kysymyksiin vastataan sääntökirjan 2010 
- 2014 esipainoksen 9.7.2010, casebookin (päivitetty 12.7.2010) tai kilpailusääntöjen 2010 - 2011 mukaan. 
Kyseiset dokumentit löytyvät SJL:n nettisivuilta. 
ESIMERKKI: Pelialuetta reunustavan laidan ovien maksimiovenraoksi on määritetty 0,8 cm. 
VASTAUS  Väärin 0,5 cm 
SÄÄNTÖ SK 104 
 

Ota vastauksesi mukaan kertauskurssille.  

 
 
1. Ottelua edeltävän lämmittelyn aikana pelaajien ei tarvitse käyttää pelipaitaa. 

VASTAUS           
SÄÄNTÖ            
    
2. Joukkueella saa olla enintään seitsemän (7) toimihenkilöä pelaaja-aitiossa. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
3. Jos pelaaja on loukkaantunut, ei pelikatkolla saa soittaa musiikkia. 
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 
4. Maalivahdille, joka poistaa pelin aikana kypärän päästään, tuomitaan 10 min käytösrangaistus.  
VASTAUS       
SÄÄNTÖ            
     
5. Onton mailan varren yläosan reikä täytyy olla peitetty.  
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
6. Graffitityyppiset kuviot ovat sallittuja maalivahdin suojuksissa, kunhan ne eivät ole etnisesti tai 

muuten ketään loukkaavia. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
7. Maalivahtia ollaan vaihtamassa kenttäpelaajaan. Korvaava kenttäpelaaja on jo jäällä, kun vielä 

jäällä oleva maalivahti pelaa kiekkoa. Rangaistusta ei tuomita, vaan peli katkaistaan ja seuraava 
aloitus suoritetaan keskipisteestä, puolueettoman alueen aloituspisteestä tai puolustusalueen 
aloituspisteestä riippuen kiekon sijainnista hetkellä jolloin maalivahti osallistui peliin. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
8. Pitkän tekevä joukkue ei saa vaihtaa pelaajiaan seuraavaan aloitukseen. Jäällä olevat pelaajat 

määräytyvät sillä hetkellä kun peli vihellettiin poikki.  
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 
9. Mikäli maalivahti menee katkon aikana pelaajapenkkinsä luo eikä tapahdu maalivahdin vaihtoa, 

tuomitaan hänelle pieni rangaistus pelin viivyttämisestä. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       



 
10. Joukkueen vaihtaessa maalivahtinsa toiseen maalivahtiin pelikatkolla, voidaan vaihto takaisin 

suorittaa heti kun peli on taas käynnissä. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
11. Jos rangaistu loukkaantunut pelaaja, palaa jäälle ja hänet korvannut pelaaja on vielä 

rangaistusaitiossa, tuomitaan hänelle 10 min käytösrangaistus. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
12. Maalivahtia ei voi vaihtaa voittomaalikilpailussa eri laukausten välissä. 
VASTAUS         
SÄÄNTÖ       
 
13. Musiikin soittaminen on sallittua joukkueen ottaman aikalisän aikana. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
14. Pelaajalle A15 tuomitaan pieni rangaistus. Rangaistuksen tuomitsemisen jälkeisessä 

aloituksessa B-joukkue syyllistyy kahteen peräkkäiseen aloitusvirheeseen ja sille tuomitaan pieni 
rangaistus. Aloitus siirretään B-joukkueen puolustusalueen aloituspisteeseen. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
15. Joukkue tekee pitkän pelatessaan kuudella kenttäpelaajalla ilman maalivahtia. Joukkue saa 

vaihtaa kenttäpelaajan takaisin maalivahtiin ennen pitkän jälkeisen aloituksen suorittamista. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
16. Pitkän laukaisseen pelaajan joukkueelle tuomitaan rangaistus samalla katkolla, jolla peli 

katkaistaan pitkän vuoksi. Joukkueet pelasivat pitkän syntyessä 5 – 5 eikä muita rangaistuksia 
tuomita. Joukkueella on oikeus vaihtaa pelaajia ennen seuraavaa aloitusta. 

VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 
17. Joukkueelle voidaan hyväksyä vain yksi maali yhdellä pelikatkolla milloin tahansa pelin aikana. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
18. Tiukka maalitilanne, kiekko käy maalissa (A-joukkue tekee maalin) mutta päätuomari antaa pelin 

jatkua. Peli jatkuu ja seuraava katko syntyy kun päätuomari tuomitsee rangaistuslaukauksen A-
joukkueen hyväksi läpiajossa olleen pelaajan takaa päin tapahtuneen kampittamisen vuoksi. 
Ennen rangaistuslaukauksen suorittamista päätuomari tarkistaa maalitilanteen videolta ja toteaa 
A-joukkueen tehneen maalin. Maali hyväksytään, rangaistuslaukausta ei suoriteta vaan sen 
sijaan rikkoneelle pelaajalle määrätään pieni rangaistus. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ        
 
 
19. Maali hyväksytään, jos hyökkäävä pelaaja on kädellään lyönyt kiekkoa, joka sen jälkeen osuu 

(muuttaa suuntaa) jonkun kenttäpelaajan mailaan, ja menee maaliin. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
 



 
20. Kaikista pelirangaistuksista käytöksestä on erotuomarin raportoitava kirjallisesti asiaan 

kuuluvalle elimelle.  
VASTAUS        
SÄÄNTÖ        

 
21. Joukkuerangaistuksen kärsii yksi rikkeen aikana jäällä olleista kenttäpelaajista.  
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
22. Joukkueelle tuomitaan rangaistuslaukaus. Rikottua pelaaja ei voida yksilöidä. 

Rangaistuslaukauksen saa suorittaa kuka tahansa kapteenin tai valmentajan nimeämä pelaaja. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       

 
23. Joukkueen hyväksi voidaan tuomita samalla katkolla kaksi rangaistuslaukausta. Molemmat 

rangaistuslaukaukset suoritetaan aina. 
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 
24. Maalivahtia voi vaihtaa voittolaukauskilpailussa jokaiseen laukaukseen. Jos laukaus kuitenkin 

jostakin syystä uusitaan, ei uusittavan laukauksen torjuvaa maalivahtia (eikä laukaisijaa) saa 
vaihtaa, ellei kyseessä ole loukkaantuminen. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
25. Maalivahdin saama rangaistus on ns. kumoutuva rangaistus. Rangaistusta on kuitenkin 

asetettava kärsimään sijaisena yksi pelin katkaisemishetkellä jäällä olleista kenttäpelaajista. 
VASTAUS         
SÄÄNTÖ       
 
26. Jos siirretyn rangaistusvihellyksen aikana ei-rikkonut joukkue tekee maalin, maali hyväksytään ja 

ensimmäistä pientä rangaistusta ei tuomita. Kaikki muut rangaistukset tuomitaan. Jos joukkue on 
jo vajaalukuinen, ensimmäinen (”vanhin”) kärsittävänä oleva pieni rangaistus tai 
joukkuerangaistus päättyy ja kaikki ilmoitetut rangaistukset tuomitaan normaalisti. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
 
27. Pieni rangaistus pelin viivyttämisestä tuomitaan pelaajalle tai maalivahdille, joka tahallisesti 

laukaisee kiekon katsomoon pelin aikana tai pelikatkolla.  
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 

 
28. Maalivahti saa pelata rikkoutuneella mailalla seuraavaan pelikatkoon asti.  
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       

 
29. Pelaaja ottaa rikkoutuneen mailansa tilalle pelin käydessä mailan rangaistusaitiossa olevalta 

kanssapelaajalta. Mailan vastaanottaneelle pelaajalle tuomitaan pieni rangaistus. 
VASTAUS        
SÄÄNTÖ       

 
 
 



30. Rangaistulle pelaajalle, joka on jo mennyt rangaistusaitioon, ja lähtee ennen rangaistuksensa 
päättymistä rangaistusaitiosta tarkoituksenaan vastustaa tuomariston tekemää päätöstä, 
tuomitaan pieni rangaistus. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
31. Pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta (ei ensimmäiseksi luokiteltu) kiistan aikana tuomitaan 2 

+ 10 min. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
32. Joukkueen lääkäri saa mennä pelikatkolla jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa ilman 

erotuomarin lupaa. 
VASTAUS        
SÄÄNTÖ        
 
33. Jos joukkueen toimihenkilö heittää tai ohjaa millä tahansa vartalonsa osalla mailan, mailan osan 

tai minkä tahansa esineen kiekon tai kiekkoa kuljettavan vastustajan pelaajan suuntaan 
puolueettomalla alueella tai oman joukkueensa hyökkäysalueella, tuomitaan joukkuerangaistus.  

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
34. Jos useita rangaistuksia tuomitaan samalla pelikatkolla, joukkueen kapteeni saa valita pienten 

rangaistusten kohdalla, missä järjestyksessä rangaistukset kärsitään. Sillä ei ole merkitystä, 
missä järjestyksessä rikkeet ovat tapahtuneet. 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
35. Joukkueen valmentajan toiminnan johdosta tuomitaan joukkuerangaistus. Ennen seuraavaa 

aloitus sama valmentaja syyllistyy rikkeeseen, josta hänelle tuomitaan ottelurangaistus. Yksi 
joukkueen pelaajista voi kärsiä molemmat rangaistukset (5 min + 2 min). 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
36.  

A6  2 min 3.00  B2 OR 3.00 
A5 2 min 3.00  B3 2 min 3.00  
    B4 2 min 3.00 
  
Monellako kenttäpelaajalla peli jatkuu ajassa 3.00? 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
 
37.  
A6 2+10 min 3.00  B11 2+10 min  3.00 
Monellako kenttäpelaajalla peli jatkuu ja tarvitaanko sijaisia? 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
38.  

A3  2+2 min 3.00  B8      2+5 min + PRK 3.00 
 
Monellako kenttäpelaajalla peli jatkuu 3.00, mille rangaistuksille on asetettava sijaiset? 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       



 
 
39.  
A7 2 min 4.00 
A9 5 min +PRK  5.00  B4  5 min +PRK 5.00 
A8 2 min 5.10  B3  2 min  5.10 
A4 2 min 5.10  B7  2 min  5.10 
Monellako kenttäpelaajalla peli jatkuu ajassa 5.10 ja istuuko tässä ajassa rangaistusaitiossa sijaisia? 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
40. Samalla katkolla tuomitaan joukkueelle A seuraavat rangaistukset 

A4 2 min 3.00 
A5 2 min 3.00 
A6  2+2 min 3.00 
A7 5+PRK 3.00 
 
Onko pienten rangaistusten (A4,A5,A6) kärsimisjärjestys vapaasti kapteenin valittavissa? 

VASTAUS        
SÄÄNTÖ       
 
41. Siirrettyjä rangaistuksia koskeva sääntö (513) ei ole voimassa niihin rangaistuksiin, joihin 

sovelletaan samanaikaisten rangaistusten-sääntöä. 
VASTAUS        
SÄÄNTÖ        
   
42. Maalivahti poistuu maalinsa läheisyydestä kiistan aikana ja hän osallistuu ensimmäisenä 

pelaajana käynnissä olevaan kiistaan. Maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
43. A-nuorten I-divisioonassa erätauon pituus on 15 minuuttia. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
44. III-divisioonassa ja sitä alemmissa miesten sarjoissa saa pöytäkirjaan merkitä 20 kenttäpelaajaa 

ja 2 maalivahtia. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
45. Jos jatkoajalla joukkueelle tuomitaan kahden pelaajan vajaalukuisuus, saa ei-rikkonut joukkue 

asettaa viidennen pelaajan kentälle, eli palataan 5 pelaajalla 3 vastaan (=5-3) 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
46. Jos varsinaisen peliajan päättyessä pelataan kolmella (3) kolmea (3) vastaan (=3-3), aloitetaan 

jatkoaika kolmella (3) kolmea (3) vastaan. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
47.  Vanhemman E-juniori-ikäluokan (E1) otteluissa on käytössä ns. viisikon peliajan rajoite 

(”summerivaihdot”). 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 



48. E2-junioreiden (syntyneet 2000) otteluissa on käytössä ns. viisikon peliajan rajoite 
(”summerivaihdot”) 

VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
49. Kaikkien aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat) pelaavien on iästä riippumatta 

käytettävä aina vähintään visiiriä. 
VASTAUS       
SÄÄNTÖ       
 
50. Harraste- ja senioripeleissä pelaaja, joka saa kolmannen (3) pienen rangaistuksen poistetaan 

ottelusta. Rangaistuksia, jotka on annettu säännön ”Pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon” 
nojalla ei lueta tähän määrään. 

VASTAUS        
SÄÄNTÖ        


