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Salibandyn pelisäännöt

ü Nykyiset Pelisäännöt 2018 ovat voimassa 30.6.2022 asti, uusi sääntökirja voimaan 
1.7.2022, IFF:n uutinen prosessista.

• IFF julkaisee uuden pelisääntökirjan loppuvuodesta 2021

ü Suomi esitti keväällä 2020 pelisääntöihin 17 erilaista sääntömuutosta ja muutaman teknisen 
muutoksen. IFF on tehnyt esikarsinnan kansallisten liittojen esityksistä.

• Sarjakaudella 2021 - 2022 F-liigan molemmissa sarjoissa sekä miesten Divarissa on kolme IFF:n

esittämää pelisääntökokeilua liittyen sääntömuutosprosessiin.

https://floorball.sport/rules-and-regulations/rules-of-the-game/rule-change-process/


Pelisääntökokeilut
1. Kenttäpelaaja voi potkaista palloa kaksi kertaa tai enemmän ilman, että se koskettaa 

pelaajan mailaa, toista pelaajaa tai tämän varusteita.
Peruste: Säännön poistaminen yksinkertaistaa sääntöjä.

2. Siirretyn rangaistuksen jälkeen peli jatkuu rikotun joukkueen vapaalyönnillä.
Peruste: Muutoksen tavoitteena on antaa pallo rikotulle joukkueelle siirretyn jäähyn tilanteissa, 

joissa                                    nykysäännöillä jatketaan kiistapallolla. Tavoitteena on tukea 
hyökkäävää peliä.

3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen
Peruste: Erotuomarin on monipuolisempaa ja peliä paremmin palvelevaa tehdä päätöksiä 
tilanteista, jossa pelaajan korkea maila osuu laukaisutilanteessa tahattomasti vastustajan 
kasvoihin.



1. Kenttäpelaaja voi potkaista palloa kaksi kertaa tai enemmän 
ilman, että se koskettaa pelaajan mailaa, toista pelaajaa tai 
tämän varusteita.

507 8) Kenttäpelaaja potkaisee palloa kaksi kertaa, ilman että se välillä koskettaa pelaajan 
mailaa, toista pelaajaa tai tämän varusteita.

Tämä on virhe vain, jos pelaaja erotuomareiden mielestä potkaisee palloa tarkoituksellisesti 
molemmilla kerroilla.

à Pallon potkaiseminen enemmän kuin kaksi kertaa ei ole rike.

Vastustajan mailan potkaiseminen on edelleen rike: 

‒ VL, 507 1) Pelaaja lyö, painaa, nostaa, potkaisee vastustajan mailaa.
Mikäli erotuomarien mielestä pelaaja on pelannut palloa ennen osumista vastapelaajan mailaan, 
heidän ei tule ryhtyä toimenpiteisiin.

‒ 2 min, 605 1) Pelaaja lyö, painaa, nostaa, potkaisee vastustajan mailaa saadakseen 
huomattavaa etua tai tämä tehdään ilman mahdollisuutta ehtiä palloon.



2. Siirretyn rangaistuksen jälkeen peli jatkuu rikotun joukkueen 
vapaalyönnillä

604 2) Kun siirretty rangaistus on tuomittu, rikotulla joukkueella on mahdollisuus jatkaa 
hyökkäystä, kunnes rikkonut joukkue saa pallon haltuunsa tai peli katkaistaan.

‒ Siirretty rangaistus pannaan toimeen myös erän tai ottelun lopussa.

‒ Mikäli siirretty rangaistus pannaan täytäntöön, koska rikkonut joukkue saa pallon haltuunsa, 
peliä jatketaan kiistapallolla. à peliä jatketaan rikotun joukkueen vapaalyönnillä.

‒ Huomioi myös 503 Kiistapallon aiheuttavia tilanteita 9) Siirretty rangaistus pannaan 
täytäntöön, koska rikkonut joukkue saa pallon haltuunsa.

Vain pelinjatkamistapa muuttuu, ei muita muutoksia sääntöihin 502 Kiistapallo tai 503 
Kiistapallon aiheuttavia tilanteita.

Pelinjatkamispaikka on ko. säännön mukaisesti:
‒ 502 3) Kiistapallo suoritetaan pelin keskeyttämishetkellä palloa lähinnä olleesta 

kiistapallopisteestä.



3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen
Uusi pelisääntö (60X), 2 + 2 minuutin joukkuerangaistus
1) Kenttäpelaaja, joka palloa pelatessaan laukaisun / syötön taakseviennissä tai laukaisun / 
syötön saatossa osuu tahattomasti millä tahansa mailansa osalla vastustajaa pään alueelle.

Aiemmin on ohjeistettu:
‒ Osuma pään alueelle voi olla 2 min, kuitenkin mikäli osuma on vaarallinen 5 min            

à osuma kasvoihin on ohjeistettu 5 min rangaistukseksi.
‒ Mikäli vastustaja on alhaalla (osumakohta alle polvitason) tai “syöksyy” vetoa vastaan 

alas, ei tilanteessa välttämättä ole rikettä.

Pelisääntökokeilu:
‒ Pelisääntökokeilu lieventää 5 min huitomisjäähyä à mahdollista antaa 2 + 2 minuuttia.
‒ Huomioitavaksi, että osumasta pään alueelle on yhä mahdollista antaa myös 2 min 

vaarallisesta pelistä mailalla. Tätä sääntötulkintaa pelisääntökokeilu ei kiristä.



3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen

607 Viiden minuutin joukkuerangaistuksen aiheuttavia rikkeitä – ovat voimassa 
sääntökokeilun aikana
1) Kenttäpelaaja huitoo väkivaltaisesti tai vaarallisesti mailallaan.
2) Kenttäpelaaja koukkaa mailallaan vastapelaajan vartaloa.
3) Pelaaja heittää mailansa tai varusteensa kaukalossa tarkoituksenaan osua palloon.
4) Pelaaja heittäytyy vastapelaajaa päin tai muuten hyökkää väkivaltaisesti tämän kimppuun.
5) Pelaaja taklaa, heittää tai kamppaa vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalin kehikkoa vasten.

605 Kahden minuutin joukkuerangaistuksen aiheuttavia rikkeitä – on voimassa 
sääntökokeilun aikana
4) Pelaaja syyllistyy vaaralliseen peliin mailalla.
Tähän sisältyvät hallitsemattomat mailan etu- tai takaheilautukset ja mailan nostaminen 
vaarallisesti tai häiritsevästi vastapelaajan pään lähelle.



3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen

Sääntökokeilun vaikutuksia erilaisiin tilanteisiin:
‒ 2 + 2 minuutin rangaistuksen syy on: pelaaja syyllistyy vaaralliseen peliin mailalla 2 min +  

pelaaja syyllistyy vaaralliseen peliin mailalla 2 min.

‒ 2 + 2 minuutin rangaistusta käsitellään kaikilta osin samalla tavoin kuin kahta kahden 
minuutin rangaistusta, jotka tuomitaan pelaajalle kahdesta eri rikkomuksesta samassa 
ajassa. > ”Tuomitaan yksi rangaistus, jota mitataan kuten yhden pelaajan kahta rangaistusta.”

‒ 2 + 2 minuutin rangaistusta voidaan siirtää samalla tavalla, kuin yhtä rangaistusta 
siirretään (604:1). 

‒ Jos rikottu joukkue tekee maalin siirretyn 2 + 2 minuutin rangaistuksen aikana                 
à vain yksi 2 minuutin rangaistus on kärsittävä.

‒ Jos 2 + 2 minuutin rangaistus johtaa rangaistuslaukaukseen                                                 
à RL + 2 minuuttia.



3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen

Sääntökokeilun vaikutuksia erilaisiin tilanteisiin:
‒ Esimerkki rangaistusten mittaamisesta (Pelisäännöt 602, 603 ja 604) 
Ø 5:00 A9 saa 2 + 2 min A9 yhtä 2 min aletaan mittaamaan

Ø 6:00 A12 saa 5 min

A25 saa 2 min A25 2 min aletaan mittaamaan

Ø 7:00 A9 ensim. 2 min päättyy A9  toista 2 min aletaan mittaamaan

Ø 8:00 A25 2 min päättyy A12 5 min aletaan mittaamaan

Ø 9:00 A9 toinen 2 min päättyy

Ø 13:00 A12 5 min päättyy

(B-joukkue ei onnistu maalin teossa rangaistusten aikana)



3. Mahdollisuus 2 + 2 minuutin rangaistukseen

Esimerkkivideot

• Esimerkit 2 minuutin rangaistuksista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGkroSdrQEpjhhvUooFczwnm

• Esimerkit 2 + 2 minuutin rangaistuksista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGm6-ML5H--kbzopA4-UQjER

• Esimerkit 5 minuutin rangaistuksista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGmP-yPBmWH5mTuKoRUryDjq

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGkroSdrQEpjhhvUooFczwnm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGm6-ML5H--kbzopA4-UQjER
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZYf9x_xPGmP-yPBmWH5mTuKoRUryDjq


Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. 
Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.

Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa.  
Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on jo noin 66 000.


