
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 21 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     10.3.2021  
  
Ottelu      F-liiga miehet: Nokian KrP – Happee, Jyväskylä 9.3.2021 
 
Asia KrP:n Valtteri Viitakosken ylävartalokontakti Happeen Joel Lahden 

pään seudulle.   
  
Päätöslauselma                   KrP:n Valtteri Viitakoskelle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. 
 
 KrP:lle määrätään sadan (100) euron sakko. 
  
Asiaselostus  

Peliajassa 57:16 Valtteri Viitakoski (jatkossa: Viitakoski) tulee 
juoksuvauhdilla karvaamaan pallollista Joel Lahtea (jatkossa: Lahti). 
Lahti ehtii syöttää pallon kanssapelaajalleen ja on vielä liikkeessä 
eteenpäin, kun Viitakoski tulee hänestä katsoen takaviistosta ja leikkaa 
Lahden juoksulinjalle. Viitakoski kääntää ylävartaloaan, siten että osuu 
oikealla olkapäällään / hartianalueella Lahtea pään alueelle. Lahti 
loukkaantuu osuman seurauksena. Erotuomarit eivät 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 
• Happeen vastine 
• KRP:n vastine 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                     
 

Erotuomarien raportti: 
 
” Emme havainneet päähän kohdistunutta osumaa pelitilanteessa.” 
 
 
Happeen vastine: 
 
” Kyseisessä pelitilanteessa KrP:n Viitakoski tekee tilanteeseen nähden 
täysin tarpeettoman, mutta tarkoituksenmukaisen liikkeen pimeästä 
kulmasta Happeen Joel Lahteen. Viitakoski ottaa samalla selvästi 
tarkoituksenmukaisesti kontaktin, joka tulee täysin pimeästä kulmasta 
osuen Happeen Joel Lahteen. Tilanteessa on erittäin SUUREN 
loukkaantumisen vaara. Teko vaikuttaa vahingoittamisyritykseltä 
turhautuneena ja on erittäin tuomittava. Joel Lahti ei pystynyt enää peliä 
jatkamaan tämän törkeän kontaktitilanteen jälkeen.” 
 
 

                    KRP:n vastine: 
 

” Näkemyksemme mukaan 09.03.2021 pelatussa Nokian KrP-Happee F-
liigan puolivälieräottelussa kolmannessa erässä tapahtuneessa Joel 
Lahden ja Valtteri Viitakosken välisessä kontaktitilanteessa on kyse kahden 
pelaajan juoksuratojen risteämisestä, ja johtuen Lahden epäedullisesta 
peliasennosta, osuu tämä syötönkatkoa yrittävää Viitakoskea selkään. 
Näkemyksemme mukaan kyseisessä syötönkatkotilanteessa tapahtunut 
kontakti on puhdas vahinko, jossa Viitakoski kurkottaa katkaisemaan 
syöttöä liikkeen ollessa palloon kohdistuvaa, Lahden samanaikaisesti 
jatkaessa etenemistään ja täten osuen Viitakoskea selkään ja loukaten 
itseään. Kummallakin tilanteessa olevalla pelaajalla on katse pallossa, ja 
täten he eivät havaitse toisiaan, mikä aiheuttaa yhteentörmäyksen. 
Viitakosken kertoman mukaan tilanteessa Lahti osuu hänen vasempaan 



lapaluuhunsa tilanteessa, ja täten Lahti on tilanteessa osuman tekevä 
osapuoli.”                     

 
Videotallenne: 
 
Tilanne näkyy tallenteelta hyvin ja esteettömästi. 
 
Lahti saa pallon keskialueella laidan vieressä. Hän syöttää sen välittömästi 
eteenpäin olleen sivuttaisliikkeessä hyökkäyspäätyä kohti. 
Puolustusalueelta kovalla juoksuvauhdilla lähestyvällä Viitakoskella on 
esteetön näkyvyys Lahteen. Hän lähestyy Lahtea tämän selän takaa. 
Viitakoski ottaa juoksulinjan aivan Lahden edestä, osuen oikealla olkapään 
seudulla Lahtea päähän. Ennen kontaktia Viitakoski valmistautuu 
törmäykseen kääntämällä hivenen ylävartaloaan. Lahti kaatuu kontaktin 
voimasta maahan.    
 
 
 

Tapauksen arviointi  
 
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
videotutkintapyynnöllä. 
 
Kiistatonta asiassa on, että Viitakosken kontakti osuu Lahtea pään 
alueelle. Tämä on selvästi videotallenteelta nähtävissä voimakkaana pään 
retkahdusliikkeenä. 
  
Viitakoskella on esteetön näkyvyys Lahteen. Juoksulinjalla ei ole muita 
pelaajia vaikuttamassa hänen päätökseensä pelata tilanne. Viitakosken 
olisi pitänyt ymmärtää, että Lahdella ei ole mahdollisuutta vastaanottaa 
kontaktia, joka tulee selän takaa. Viitakoski tietoisesti valmistautuu 
kontaktiin kääntämällä juuri ennen kontaktia ylävartaloaan. Täten KrP:n 
vastineessa väitetty ”puhdas vahinko” -väite, on väärä. Edelleen KrP:n 
vastineessa todetaan, että Lahdella oli epäedullinen peliasento. Juuri 
tämän epäedullisen asennon, Viitakoski olisi pitänyt ottaa huomioon 
ennen kontaktia.  

 
Viitakoski on kyseisessä tilanteessa osoittanut merkittävää 
piittaamattomuutta toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä 
kohtaan ja täten syyllistynyt PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Normaalisti kurinpitotapauksissa päähän kohdistuvista kontakteista on 
annettu kahden ottelun pelirangaistus. Katson kuitenkin, että tässä 
tapauksessa ankaroittavina seikkoina ovat; kova juoksuvauhti, toisen 
pelaajan mahdollisuus ottaa kontakti vastaan, leikkaavat juoksulinjat, 
tietoinen kontakti ja osuma päähän.  

                    



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”  

  
 


