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Päätöspäivä

25.12.2020

Ottelu

F-liiga miehet: OLS, Oulu – Oilers, Espoo 20.12.2020

Asia

Oilersin pelaajan nro 76 Rasmus Kainulaisen kohdistama vartalokontakti
OLS pelaajaan nro 58 Olli Wikstedtiin.

Päätöslauselma

Oilersin pelaajalle Rasmus Kainulaiselle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
Oilersille määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Peliajassa 29:40 OLS:n maalin takana Olli Wikstedt (jatkossa: Wikstedt)
tavoittelee päätylaidasta kimpoavaa palloa. Samaan aikaan Kainulaisen
tulee tilanteeseen, mutta ei pelaa palloa vaan ottaa vartalokontaktin
Wikstedtiin. Kainulaisen ylävartalo osuu Wikstedtia päähän. Wikstedt
kaatuu maahan ja loukkaantuu lievästi.
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:

•

Erotuomariraportti

•
•
•
•

Otteluvalvojan vastine
Oilersin vastine
OLS:n vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Erotuomarien raportti:
”Tilanteessa pallo ajautui OLS:n maalin taakse. Palloon tavoittelivat OLS:n
puolustajat, Tommi Viander ja Olli Wikstedt sekä OILERS:n Rasmus
Kainulainen. Tilanne oli erotuomareista Jaakko Laanisen valvonnan alla.
Katsoimme tilanteen kentällä niin, että Wiksted ja Kainulainen ottivat
"kylki/kylki" kontaktin. Kontaktin jälkeen Wikstedt toipui nopeahkosti
tilanteesta ja peli sai jatkua. Emme siis nähneet rikettä tapahtuvan
kentällä tilanteessa.”
Otteluvalvojan vastine:
”Kainulainen taklasi vastapelaajaa pään seudulle hartiallaan, hänellä ei
ollut pallofokusta ja hänen juoksulinjansa oli leikkaava suhteessa
vastapelaajaan. Vastustaja ei ollut tietoinen tulevasti kontaktista eikä
hänellä täten ollut mahdollisuutta suojella itseään.”
Oilersin vastine:
” Näkemyksemme tilanteesta ja sen kehittymisestä poikkeaa
videotuomarin näkemyksestä. Laukoessaan Oilersin pelaaja #76
(videotuomarilla #67) Rasmus Kainulainen horjahtaa ja heikosta
tasapainosta huolimatta lähtee välittömästi reagoimaan kohti palloa.
Horjahduksesta johtuen Kainulaisen rintamasuunta on kohti
hyökkäyspelialueen oikeaa kulmaa. Hän ennättää tilanteessa Wikstedin
#58 etupuolelle, eikä hänellä ole mahdollisuutta nähdä kuolleesta
kulmasta takaviistosta tilanteeseen liikkuvaa pelaajaa. Korjattuaan
rintamasuuntansa kohti palloa kuvitellun maaliviivan jatkeen kohdalla hän
havaitsee tilanteeseen maalin toiselta puolelta ryntäävän Wianderin #79.
Kainulainen pyrkii ensimmäisenä palloon ja kääntää olkapäänsä kohti
Wianderia valmistautuen suojaamaan palloa vartalollaan ja
vastaanottamaan kontaktin. Wiander kuitenkin jarruttaa ja väistää, minkä
vuoksi Kainulainen päätyy tilanteessa Wianderin selän puolelle.
Vaarallisella leikkaavalla liikkeellä Kainulaista takaapäin kuolleesta
kulmasta lähestyvä Wikstedt yllättää Kainulaisen törmäämällä polvella
hänen vasempaan jalkaansa. Wikstedt jarruttaa tilanteessa matalassa
asennossa, mutta nostaa ylävartaloaan, jolloin hänen kasvonsa osuvat

kevyesti Kainulaisen vasemman lapaluun alaosaan. Tapahtunut kontakti
on täysin Wikstedtin aiheuttama, hänen törmätessään Kainulaiseen selän
puolelta.
Erotuomari on sijoittunut tilanteessa erinomaisesti ja myös hän näkee,
että Wikstedt osuu Kainulaista selkään ja ilmaisee tämän selkeästi
verbaalisesti, sekä osuvalla näytöllään. Yhdymme erotuomarin
näkemykseen kontaktista.”
OLS:n vastine:
"Yhdymme videotuomarin näkemykseen tilanteesta.”
Videotallenne:
Tallenteelta tilanne näkyy hyvästä kulmasta ja esteettömästi.
Pallo ajautuu OLS:n maalin taakse. Kainulainen lähtee tavoittelemaan
palloa ja ottaa vauhdissa katsekontaktin palloa lähestyviin kahteen OLS:n
pelaajaan. Kainulainen ei pelaa palloa, vaan valmistautuu kontaktiin
ottaen askeleen kohti Wikstedtia ja ottaa tähän olkapääkontaktin.
Wikstedtin fokus on koko tilanteen pallossa. Kainulaisen vasemman
olkapään takaosa osuu Wikstedtia päähän ja pää tekee retkahdusliikkeen.
Wikstedt putoaa maahan ja loukkaantuu lievästi.
Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä
tutkintapyynnöllä.
Kiistatonta asiassa on, että Kainulaisen kontakti osuu Wikstedtia päähän.
Juostessaan päätylaidasta pomppaavan pallon perään, Kainulainen ottaa
selkeän katsekontaktin OLS:n kahteen pelaajaan, jotka ovat myös tulossa
tavoittelemaan palloa. Kainulainen ei pelaa palloa, vaikka hänellä olisi
ollut siihen selkeä mahdollisuus. Ennen kontaktia Kainulainen ottaa
askeleen kohti Wikstedtia ja ottaa tähän tietoisen olkapääkontaktin. Täten
Oilersin vastineessa oleva väite, ettei Kainulainen nähnyt Wikstedtia, on
väärä.
Kainulaisella oli esteetön näkyvyys Wikstedtiin ja hänellä oli mahdollisuus
pelata tilanne turvallisesti. Koska Kainulainen tulee leikkaavalla
juoksulinjalla kohti Wikstedtia, Wikstedtilla on vähäinen mahdollisuus
ottaa kontakti vastaan. Kainulaisen kontakti osuu Wikstedtia päähän ja
siitä seuraa pään retkahdusliike.

Päähän kohdistuvat kontaktit voivat pahimmillaan aiheuttaa peliuran
päättävän vamman.
Katson, että Kainulainen osoittaa tilanteessa merkittävää
piittaamattomuutta toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä
kohtaan ja täten syyllistyy PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.
Ellei tilanteessa ole ollut normaalista poikkeavia elementtejä, pään
alueelle kohdistuvista kontakteista on kurinpitomenettelyssä annettu
kahden ottelun pelirangaistus.
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
Muutoksenhaku

Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
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”

