
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 11 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     25.12.2020 
  
Ottelu      F-liiga: miehet OLS, Oulu – Oilers, Espoo 20.12.2020 
 
Asia Oilersin pelaajan nro 76 Rasmus Kainulaisen jalkakontakti OLS:n 

pelaajaan nro 93 Tuukka Kiviojaan. 
  
Päätöslauselma                   Oilersin pelaajalle Rasmus Kainulaiselle ei määrätä rangaistusta.  
 
  Oilersille ei määrätä rangaistusta.  
  
  
Asiaselostus  
 Peliajassa 20:14 kamppailutilanteessa Rasmus Kainulainen (jatkossa: 

Kainulainen) päätyy kentänpintaan osittain istuvaan asentoon, josta hän 
taaksepäin nojatessaan samalla potkaisee oikealla jalallaan Tuukka 
Kiviojaa (jatkossa: Kivioja) vasempaan nilkkaan. Erotuomarit eivät 
katkaise peliä, eivätkä tuomitse tilanteesta rangaistusta.  

 
Päätöksen perustelut  
  
Kurinpitäjän toimivalta Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan kilpailusääntöjen mukaiset 

kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen 
asettama elin tai toimihenkilö.   
Kurinpitäjänä katson sarjajärjestäjän kanssa sopimamme keskinäisen 
työnjaon ja sarjamääräysten perusteella olevani toimivaltainen 
käsittelemään ottelutapahtumaan liittyvän asian.  

  
Asianosaisten kuuleminen, muu materiaali  
  

Asiaa ratkaistaessa on käytössä ollut seuraava materiaali: 
 

 
• Erotuomarien vastine 
• Otteluvalvojan vastine 
• Oilersin vastine 
• OLS:n vastine 



• videotallenne  
  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                   
 

Erotuomarien raportti: 
 
” Huomasimme jälkitilanteessa Kiviojan ja Kainulaisen kontaktin ja 
Kainulaisen kaatuvan tilanteessa. Emme rekisteröineet Kainulaisen 
potkuliikettä Kiviojaan.” 
 
Otteluvalvojan vastine: 
 
” En havainnut kyseistä tilannetta ottelussa. Sain tilanteen tietooni vasta 
reilusti ottelun jälkeen kotijoukkueen taholta. Tulkintani minulle 
toimitetusta videosta oli, että tarvetta asian eteenpäin viemisellä ei ollut.” 

 
Oilersin vastine: 
 
OLS:n Kivioja (TUPLA+) kohdistaa kontaktin hypäten kohti Oilersin jo 
pallon syöttänyttä Rasmus Kainulaista (#76) nivusalueelle. Kainulaisella ei 
ole mitään mahdollisuutta reagoida tai väistää kontaktia. Kivioja kääntää 
tilanteessa takapuolensa kohti Kainulaista, eikä edes pyri jarruttamaan 
keventääkseen kontaktia. Lisäksi Kiviojan vasen käsi heilahtaa Kainulaisen 
nivusiin. Erinomaisesti sijoittunut erotuomari näkee Kiviojan rikkeet ja 
näyttää hyötyä pallon jäädessä rikotulle Oilersille, mutta ei koe niitä 
jäähyn arvoisiksi. 

Kainulaisen kaaduttua Kiviojan liike jatkuu edelleen kohti maassa 
makaavaa vastustajaa, eikä hänellä tunnu olevan kiirettä reagoida 
palloon vaan hän jää seisomaan Kainulaisen päälle jalka tämän 
nivusalueen lähellä, joko hidastaakseen tai estääkseen Kainulaisen 
mahdollisuutta nousta ylös ja jatkaa pelaamista. Maassa makaava 
Kainulainen ei näe erotuomarin hyötynäyttöä. Saadakseen tilaa ja 
päästäkseen jatkamaan peliä Kiviojan rikkeistä ja epäkunnioittavasta 
pelitavasta provosoitunut Kainulainen tekee jalkapyyhkäisyn, joka ei 
missään nimessä ole sopivaa, eikä kuulu salibandykentille. Kainulaisen rike 
menee kuitenkin erotuomarilta ohi hänen seuratessaan palloa. 

Koemme kuitenkin, että rike on melko vähäinen ja oikea ratkaisu pelissä 
olisi ollut kahden minuutin jäähy. Toisaalta tilanteessa olisi voitu myös 
tuomita jo aiemmista tapahtumista Kiviojalle rangaistus (siirrettynä), 
jolloin Kainulainen tuskin olisi reagoinut nähdyllä tavalla. Erotuomari olisi 
voinut myös hyötynäytön lisäksi käyttää ääntä, jolla olisi ollut tilanteessa 
ennaltaehkäisevä ja pelinjohdollinen vaikutus. Onneksi kumpikaan 



pelaajista ei loukkaannu tilanteessa ja molemmat pystyivät välittömästi 
jatkamaan pelaamista.” 

OLS:n vastine: 

"Yhdymme videotuomarin näkemykseen tilanteesta.” 
 
 

Videotallenne: 
 
Tallenteelta tilanne näkyy hyvästä kulmasta ja esteettömästi.  
 
Kamppailutilanteessa Kainulainen kaatuu maahan ja Kiviojan vasen jalkaa 
on osittain istuvassa asennossa olevan Kainulaisen jalkojen välissä. 
Kainulainen potkaisee oikealla jalallaan Kiviojaa jalkaan asettaen 
vasemman jalkansa samalla Kiviojan jalan toiselle puolelle. Osuma osuu 
osittain nilkan etupuolelle. Jalat tarttuvat hetkeksi toisiinsa. Molemmat 
pelaajat jatkavat peliä.  
 

Tapauksen arviointi  
  
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn OLS:n tekemällä tutkintapyynnöllä.  
 
Kiistatonta asiassa on, että Kainulainen potkaisee Kiviojaan jalkaan ja 
täten syyllistyy rangaistuksen arvoiseen rikkeeseen. Vaikka Kainulaisen 
teko on vaarallinen ja osoittaa piittaamattomuutta, se ei ole sillä tavalla 
väkivaltainen, että siitä tulisi antaa PS 617 kohdan rangaistus.   
 

   
Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan 
ratkaisuun. 
 
 
 

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  
  

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2020 - 30.4.2021 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §  

  
Jussi Wahe  
pääsarjojen kurinpitäjä  
  

Taustamateriaali  
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne  

Muutoksenhaku  
Pääsarjojen sarjamääräysten 54§ mukaan  
”Pääsarjoissa tai niiden karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille 



määrättyihin korkeintaan kahden (2) ottelun peli-, toimitsija- tai 
kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Salibandyliiton 
valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnasta.”  
Kilpailusääntöjen 70§ mukaan  
”Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68§ mukaisen 
ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä 
muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta 
päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle”  

  
 


