Suomen Salibandyliitto ry
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 17 / 2020-21
Päätöspäivä

1.2.2021

Ottelu

Miehet F-liiga: Classic, Tampere – EräViikingit, Helsinki 30.1.2021

Asia

Classicin pelaajan nro 10 Oskari Heikkilän jalkakontakti EräViikinkien
pelaajan nro 72 Markus Salmen polvitaipeeseen/takareiteen.

Päätöslauselma

Classicin pelaajalle Oskari Heikkilälle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
Classicille määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus
Peliajassa 24:42 Classicin maalialueen kulman tuntumassa, pallollinen
Markus Salmi (jatkossa: Salmi) kiertää Classicin maalin ja päästyään
laukaisusektorille, hän kääntää rintamasuuntansa ja pysähtyessään
laukaisee pallon kohti Classicin maalia. Oskari Heikkilä (jatkossa:
Heikkilä) tulee juoksuvauhtiaan lopussa hieman hiljentäen tilanteeseen
Salmesta nähden tämän selkäpuolelta. Kontaktissa Heikkilä osuu
oikealla polvellaan, Salmea vasemman jalan takaosaan. Salmi
loukkaantuu osuman seurauksena. Erotuomarit tuomitsevat tilanteesta
Heikkilälle 5 min rangaistuksen.
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
Classicin vastine
ErVi:n vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Erotuomarien vastine:
”Havainnomme mukaan Markus Salmi tulee maalin takaa
vetotilanteeseen ja kääntyessään vetosektorille Classicin pelaaja Oskari
Heikkilä ajaa voimalla Salmea selkäpuolelle. Salmi ei ollut varautunut
takaa tulevaan kontaktiin. Tuomitsimme tilanteesta 607/4 5min
väkivaltaisuudesta.”
Classicin vastine:
”Vastinepyynnön kohteena on Tampereella 30.1.2021 pelatun Classicin ja
EräViikingit ry:n (jatkossa EräViikingit) välisen miesten F-liigaottelun
tapahtumat ajassa 24.46. Tilanteessa Classicin pelaaja numero 10 Oskari
Heikkilä pyrkii estämään EräViikinkien pelaajaa numero 72 Markus Salmea
pääsemästä maalintekotilanteeseen ja törmää Salmeen tämän
peruuttaessa parempaan laukaisusektoriin. Erotuomarit tuomitsevat
tilanteesta viiden minuutin rangaistuksen Heikkilälle Pelisääntöjen
kohdan, 607 Viiden minuutin joukkuerangaistuksen aiheuttavia rikkeitä ja
tämän kohdan 4) Pelaaja heittäytyy vastapelaajaa päin tai muuten
hyökkää väkivaltaisesti tämän kimppuun (909) mukaisesti. Heikkilän
tarkoituksena ei ole vahingoittaa Salmea vaan estää Salmen
maalintekoyritys. Salmi peruuttaa tilanteessa kohti Heikkilää, joka yrittää
hidastaa vauhtiaan ennen pelaajien välistä kontaktia. Tilanteen
arvioinnissa on myös otettava huomioon valokuvaaja Esa Takalon ottama
valokuva suurennoksineen (liite), josta näkee selvästi, että törmäys ei osu
Salmea polveen, vaan pelaajien jalat ovat osumahetkellä limittäin. Lisäksi
Salmi astuu tilanteessa Heikkilän jalan päälle aiheuttaen itse
vaaratilanteen itselleen. Pian tapahtuneen jälkeen Salmi palaa kentälle ja
pelaa ylivoimaa Heikkilälle tuomitun rangaistuksen aikana toimien mm.
syöttäjänä EräViikinkien 5–5 tasoitusmaalissa (27.49) ja EräViikinkien 6–5
johtomaalissa (29.15). Classic katsoo, että erotuomareiden tilanteesta
tuomitsema rangaistus on riittävä ja se on tuomittu pelisääntöjen pykälien
sekä niiden hengen mukaisesti.”

EräViikinkien vastine:
” EräViikingit vahvistaa videotuomarin näkemyksen olevan oikein.
Heikkilän pitäisi lukea tilanne toisin ja toimia sen mukaan, koska hänellä
on esteetön näkymä Salmeen. Heikkilän olisi pitänyt pelata tilanne
turvallisesti ja ymmärtää, että Salmi ei osaa odottaa kontaktia selän
takaa. Heikkilä on osoittanut tilanteessa merkittävää piittaamattomuutta
toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan. Salmi olisi
voinut loukkaantua tilanteessa pahasti, mutta nyt selvittiin säikähdyksellä
vain kivun muodossa.”
Videotallenne:
Tilanne näkyy tallenteelta hyvin ja esteettömästi. Varsinainen osumakohta
jää hivenen katveeseen.
Salmi on kiertänyt maalin ja kääntää rintamasuuntansa kohti maalia
valmistautuen laukaukseen. Heikkilällä on esteetön näkyvyys Salmeen.
Hän tulee juoksuvauhdilla Salmen selän takaa ja hidastaa hivenen ennen
kontaktia. Heikkilä ei yritä pelata palloa vaan törmää suoraan Salmeen.
Ennen törmäystä, Heikkilä nostaa kätensä ottaakseen törmäyksen
vastaan. Heikkilän oikean jalan etuosa osuu Salmen vasemman jalan
takaosaan. Salmi kaatuu tilanteessa ja loukkaantuu lievästi.

Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä
videotutkintapyynnöllä.
Heikkilällä on esteetön näkyvyys Salmeen ja riittävästi aikaa pelata tilanne
turvallisesti. Pelaajien liikeradat ovat vastakkaiset ja Heikkilän olisi pitänyt
mieltää, että Salmella ei ole mahdollisuutta valmistautua selän takaa
tulevaan kontaktiin. Kontakti osuu osittain Salmen vasemman jalan
takaosaan ja lantioon. Vastakkaisten liikeratojen vuoksi kontakti on kova
ja omiaan aiheuttaa loukkaantumisen.
Katson, että tuomarien ottelussa antama rangaistus ei ole riittävä. Heikkilä
on tilanteessa osoittanut merkittävää piittaamattomuutta toisen pelaajan
turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan ja täten syyllistynyt PS 617 2)
kohdan raakaan rikkomukseen.
Kurinpitomenettelyssä on jalkoihin/polviin kohdistuvista kontakteista
annettu tapauksesta riippuen 1-2:den ottelun pelirangaistus. Katson

tutkittavassa tapauksessa, että kontakti on tahallinen, vastakkaisten
liikeratojen vuoksi kova ja olisi voinut aiheuttaa loukkaantumisen.
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”

