
Ajanottaja ja sihteeri

KÄSIPALLON TOIMITSIJAT



• Sihteerillä päävastuu pelaajaluettelosta, ottelupöytäkirjasta ja 

pelaajien astumisesta peliin (osallistumisoikeus, oikeat nimet ja 

numerot)

• Ajanottajalla on päävastuu peliajasta, pelikatkoista, aikalisistä ja 

ulosajettujen pelaajien ulosottoajasta

• Yhteisvastuullisia tehtäviä vaihtopelaajien kentältä poistumisen ja 

peliin astumisen valvonta

VASTUUJAKO
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Välittömästi kun havaitaan:

• virheellinen vaihto tai sääntöjenvastainen peliin astuminen
• vastaanotetaan joukkueen aikalisäpyyntö

o joukkueella tulee olla pallo hallinnassa
o joukkueen pöytäkirjaan merkitty edustaja antaa vihreän 

kortin ajanottajalla (SM:ssä asettaa vihreän kortin sille 
merkitylle paikalle toimitsijapöydällä)

o jos pallo ei ole joukkueen hallinnassa, ei aikalisää 
myönnetä ja vihreä kortti palautetaan joukkueelle

o molemmilla joukkueilla 3 aikalisää (T1-T3 (vihreää) korttia, 
korkeintaan 2 per puoliaika, viimeisen 5 minuutin aikana 
voi käyttää kuitenkin vain yhden aikalisän. Jatkoajalla ei 
aikalisää voi pyytää.

• peliaika katkaistaan heti myös otteluvaltuutetun vihellyksestä  

AJANOTTAJA ANTAA KATKOMERKIN
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• 2 minuutin ulosajo tulee lisätä aina myös tulostaululle 
o lisäpalvelu yleisölle
o myös pelaajat ja erotuomarit seuraavat aikaa 

tulostaululta
• Pöydän päätyyn lisäksi lappu (A5) jossa:

o joukkue
o pelaajan numero
o milloin rangaistus päättyy
o sama teksti lapun kummallekin puolelle

• Pidetään myös omaa kirjanpitoa
o ”apupöytäkirja”, vihko/paperi

2 MINUUTIN RANGAISTUS (ULOSAJO)
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• Toimitsijat ovat aina puolueettomia
o eivät kommentoi peliä, erotuomareiden toimintaa eivätkä 

kannusta joukkueita
• Perustarvikkeet hyvä olla mukana

o pöytäkirja, kyniä, pilli, keltainen kortti
• Ajanottaja 

o katsekontakti vihellysten jälkeen erotuomariin
o varoitusten ja ulosajojen (2 min) kuittaus selkeästi
o ulosajojen kirjaus, oma apupöytäkirja

• Tarvittaessa toimitsija informoi erotuomaria muista 
asiattomuuksista sopivan katkon aikana 
o sopimaton kielenkäyttö vaihtoalueilla
o asiaankuulumattomia henkilöitä vaihtoalueella
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• Maalivahdin voi vaihtaa ulkopelaajaksi ja takaisin maaliin

• Loukkaantuneen pelaajan tulee olla pois 3 hyökkäystä, A5-kortti 

pöydällä näiden hyökkäyksien ajan (ainoastaan SM-Liiga ja SM)

• Erotuomareiden sininen kortti tarkoittaa kirjallista raporttia

• Aikapelin kesto on 6 syöttöä erotuomarin aikapelikäsimerkin 

jälkeen

• Viimeisen 30 s erikoissäännöstö ja Käsipallon säännöt löytyvät: 

https://finnhandball.net/suomenkasipalloerotuomarit/pelisaannot
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