
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 22 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     11.3.2021  
  
Ottelu      F-liiga miehet: Indians, Espoo – Oilers, Espoo 10.3.2021 
 
Asia Indiansin pelaajan nro 10 Niko Laitin ja Oilersin pelaajan nro 4 Ilari 

Talvitien välinen törmäys Oilersin puolustusalueella.    
  
Päätöslauselma                   Oilersin pelaajalle Ilari Talvitielle ei määrätä rangaistusta. 
 
 Oilersille ei määrätä rangaistusta.  
  
Asiaselostus  

Peliajassa 37:45 Niko Laiti (jatkossa: Laiti) kuljettaa palloa kohti 
vastustajan maalia. Oilersin pelaaja Tuomas Iiskola (jatkossa: Iiskola) 
takakarvaa Laitia saaden tältä pallon pois. Huonossa juoksurytmissä 
oleva Laiti jatkaa juoksuaan törmäten Ilari Talvitiehen (jatkossa: 
Talvitie). Laiti kaatuu törmäyksen voimasta maahan ja loukkaantuu. 

  Tilanteesta ei anneta 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 
• Indiansin vastine 
• Oilersin vastine 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                     
 

Erotuomarien raportti: 
 
” Tutkinnan kohteena olevassa tilanteessa Laiti kuljettaa palloa täydessä 
juoksuvauhdissa kohti kentän hyökkäyspäätä. Hyökkäysalueen 
puolivälissä 
Iiskola tavoittaa Laitin ja riistää pallon Laitilta. Laiti kääntää 
katseensa kohti palloa riiston hetkellä ja jatkaa edelleen huonossa 
tasapainossa ylävartalo eteenpäin taipuneena juoksuaan kohti maalia. 
Ennen riistoa Talvitie ottaa maalialueen tuntumassa askeleen kohti 
Laitia, pysäyttää liikkeensä ja kääntää rintamasuuntansa kohti kentän 
keskikaistaa. Riiston hetkellä Talvitien etäisyys Laitiin on useita 
metrejä. 
Kaksi tai kolme askelta riiston jälkeen otettuaan Laiti törmää kovalla 
vauhdilla Talvitiehen. Laitin pään alue osuu törmäyksessä Talvitien 
ylävartaloon. Tilanteessa Talvitie on näkemyksemme mukaan paikallaan 
eikä tee vastaliikettä tai muutakaan sellaista liikettä, jonka 
tarkoituksena olisi taklata vastapelaajaa. Talvitie ei ennen törmäystä 
nosta esimerkiksi käsiään tai kyynärpäätään ottaakseen kontaktin 
vastaan. Talvitie ei myöskään väistä kohti juoksevaa Laitia. Törmäys 
tapahtuu kovalla vauhdilla ja Laiti loukkaantuu tilanteessa, eikä pysty 
ottelussa myöhemmin jatkamaan pelaamistaan. Katkaisimme pelin tämän 
loukkaantumisen vuoksi ja peliä jatkettiin kiistapallolla. 
 
 
 
Indiansin vastine: 
 
” Tilanteessa Ilari Talvitie taklaa Nikoa Laitia päähän olkapäällä. 
Laiti kuljettaa palloa oikeaa laitaa pitkin kohti Oilersin maalia. Tuomas 
Iiskola takakarvaa Laitilta palloa ja tönäisee Laitia selkään oikealla 
kädellään. Tönäisy selkään horjuttaa Laitin tasapainoa juoksussa joka 
johtaa epäedulliseen asentoon. Tönäisyn jälkeen Laiti yrittää hidastaa 



vauhtiaan. Talvitie siirtyy tilanteen aikana Laitin juoksulinjalle. Talvitien 
siirtyminen Laitin juoksulinjalle on havaittavissa Talvitien ennen kontaktia 
ottamasta kolmesta askeleesta. Ennen kontaktia Talvitie kääntää kylkensä 
Laitin suuntaan. Kontaktihetkellä Talvitie taklaa Laitia päähän olkapäällä. 
Kontaktia voimistaakseen Talvitie ponnistaa molemmilla jaloillaan ylös- 
eteenpäin, joka johtaa taklauksen osumiseen päähän. Ponnistus on 
havaittavissa siitä, että Talvitien molemmat jalat ovat ilmassa kontaktin 
jälkeen. Talvitiellä on myös aikaa havaita Laitin epäedullinen asento, 
mutta hän päättää silti taklata Laitia päähän. 
Talvitiellä on esteetön näkyvyys Laitiin koko tilanteen ajan. Juoksulinjalla 
ei ole muita pelaajia. Talvitie siirtyy Laitin juoksulinjalle, jotta voisi taklata 
häntä. Talvitie voimistaa kontaktia ponnistamalla kontaktin suuntaan. 
Katsomme Talvitien toimineen tahallisesti ja osoittaen törkeää 
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä kohtaan.” 
 
 
 

                    Oilersin vastine: 
 

” Tilanteessa Indians saa vastahyökkäyksen, jossa Indiansin pelaaja nro 10 
Niko Laiti pyrkii pitämään takaa tulevan nopeamman puolustavan 
pelaajan Oilersin nro 92 Tuomas Iiskolan selän puolella kääntäen vartalon 
pallon eteen suojatakseen palloa. Tilanteessa Laitin katse kohdistuu 
luontaisesti palloon ja hänen peliasentonsa kumartuu. (kuva 1) 
Oilersin maalinedustalla toista pelaaja puolustanut nro 4 Ilari Talvitie 
tunnistaa tilanteen, jossa vaarallisimmaksi pelaajaksi maalinteolle on 
muuttunut Niko Laiti. Tämän johdosta Oilersin Ilari Talvitie irtaantuu 
omasta pelaajasta puolustamaan tilanteessa vaarallisempaa pelaajaa 
Indiansin Niko Laitia. Ilari Talvitien liikkuminen puolustustilanteessa on 
oikeaoppinen pelaten maila ja vasen jalka edessä tavoitteenaan 
vastustajan pelitilan vähentäminen. (kuva 2) 
Samaan aikaan puolustustilanteessa taustalta tuleva Oilersin pelaaja 
Tuomas Iiskola saa riistettyä pallon videotuomarin tulkinnan mukaisesti 
puhtaasti kurottamalla eteenpäin ja työntämällä mailan palloon. Pitkän 
kurotuksen seurauksena Tuomas Iiskolan luontainen liike on hakea 
tasapainoa toisella kädellä selästä. Tämän seurauksena Niko Laitin 
tasapaino horjuu kiihtyvässä vauhdissa. (kuva 3) 
Talvitie havaitsee mahdollisuuden pallonriistoon ja vastahyökkäykseen. 
Talvitien katse kohdistuu palloon tarkoituksenaan valmistautua 
vastahyökkäykseen. Samaan aikaan Niko Laitin jatkuvasti voimistuva liike 
kohti Talvitietä aiheuttaa väistämättömän kontaktin. Tilanne syntyy 
Talvitien eteen niin nopeasti, ettei hänellä ole reagointi aikaa törmäykseen 
valmistautumiseen ja se aiheuttaa luontaisen suojausefektin. Talvitie 
suojaa itseään kontaktitilanteessa kääntämällä rintamasuuntansa 
selkeästi poispäin vastustajasta. Tilanteessa Ilari Talvitien käsi on kiinni 
vartalossa, eikä Talvitie käytä lantionseutuaan tehostaakseen kontaktista 
syntyvää liikettä. (kuva 4) Kontakti ei ole todistusaineiston mukaisesti 



tarkoituksenperäinen vaan Ilari Talvitien luonnollinen suojausreaktio. 
Myöskään aikaisempi historia 12:sta liigakaudelta ei puolla 
tarkoituksenperää. 
Tilanteessa väistämättömästä törmäyksestä tekee voimakkaamman Niko 
Laitin katseen kohdistuminen palloon, Laitin heikko peliasento tasapainon 
horjuessa ja sen seurauksena kiihtyvä vauhti sekä törmäystilanteessa 
olleiden pelaajien Indiansin Niko Laitin ja Oilersin Ilari Talvitien välinen 
suuri kokoero.” 
                     

 
Videotallenne: 
 
Tilanne näkyy tallenteelta hyvin ja esteettömästi. 
 
Laiti saa pallon keskialueella ja lähtee kovassa juoksuvauhdissa kohti 
Oilersin maalia. Iiskola takakarvaa Laitia saaden mailallaan pallon häneltä 
pois. Karvauksen yhteydessä, Iiskola työntää Laitia oikealla kädellään 
selästä, jolloin Laitin juoksurytmi hajoaa ja hän joutuu ottamaan 
harppaavia askeleita eteenpäin. Laiti ei saa juoksurytmistä kiinni vaan 
törmää Talvitiehen. Laitin pää osuu Talvitien vasemman olan/lavan 
seudulle. Talvitie ottaa hyökkäyksen vastaan astumalla askeleen 
eteenpäin jääden paikalleen. Huomattuaan, että Laiti tulee törmäämään 
tähän, Talvitie kääntää vartaloaan siten, että törmäys tapahtuu 
vasempaan kylkeen/selkään. Talvitie laskee hivenen painopistettään 
ennen törmäystä. Törmäyksen voimasta Talvitie kohoaa hivenen ilmaan.  
 
 
 

Tapauksen arviointi  
 

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
videotutkintapyynnöllä. 
 
Tapauksessa tulee arvioida, aiheuttaako Talvitie tahallisella ja aktiivisella 
toiminnallaan Laitin loukkaantumisen ja täten hän olisi syyllistynyt 
mahdolliseen pelirangaistuksen arvoiseen rikkeeseen.  
 
Olennaista tapahtuman syntymiseen on karvaustilanteessa Iiskolan 
kontakti Laitiin. Iiskola työntää hivenen Laitia selästä, jolloin tämä 
menettää juoksurytminsä. Laitin vauhti on niin kova, että hän ei ehdi 
korjata juoksurytmiään, eikä ehdi välttää tulevaa kontaktia. Laitin pää 
osuu Talvitien vasemman käden olkapään takaosaan. 
 
Talvitie pelaa tilanteen luonnollisella tavalla, tosin tilanteesta tulee 
poikkeava Laitin menettäessä juoksukontrollin. Laitin hyökätessä pallon 
kanssa, Talvitie tulee Laitia vastaan. Pallo riistetään Laitilta, häntä 
työnnetään selästä ja hän jatkaa matkaansa kykenemättä kontrolloimaan 



juoksusuuntaansa. Tämän havaittuaan, Talvitie valmistautuu törmäykseen 
pysähtymällä paikalleen. Ennen törmäystä, Talvitie laskee hivenen 
painopistettä alaspäin ja kääntää vasemman kyljen/selän kohti Laitia. 
Edelleen, juuri ennen kontaktia, Talvitie siirtää hivenen painopistettään 
kohti Laitia, vastaanottaakseen törmäyksen. Laitin kasvot osuvat Talvitien 
vasemman olan takaosaan ja tämän jälkeen, törmäyksen voimasta, 
Talvitien jalat irtoavat maasta. Laiti kaatuu maahan ja loukkaantuu.  
 
Katson, että Talvitie ei ole tahallisesti aiheuttanut kontaktia Laitin päähän. 
Tilanne on tullut sekä Laitille, että Talvitielle yllättäen ja se on ollut 
epätavallinen. Talvitie ei ole tehnyt sellaista selkeää aktiivista, sääntöjen 
vastaista tekoa, mikä olisi aiheuttanut kontaktin tai koventanut 
kontaktia. Juuri ennen törmäystä tapahtuva Talvitien vähäinen liike kohti 
Laitia, on luonnollinen, kun otetaan törmäys vastaan. Ei tarkoituksellinen 
vastaliike, jolla haluttaisiin koventaa kontaktia. 
 
Käänteisesti voidaan kysyä, miten Talvitie olisi voinut pelata toisin? 
Paikallaan olevan pelaajan ei tarvitse väistää kohti tulevaa pelaajaa. 
Itseään suojellakseen, pelaaja voi turvallisin valinnoin, valmistautua 
tulevaan törmäykseen. Olisiko Talvitie voinut välttää kontaktin Laitin 
päähän? Tilanne oli epätavallinen, Laitilla ei ollut kontrollia juostessaan 
vaan törmäys oli väistämätön, Talvitiestä riippumaton.  
 
Kyseessä on valitettava tapaturma. 
 

                    
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”  

  
 


