
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 29 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     6.4.2021  
  
Ottelu      F-liiga, miehet, 1. finaali: Classic, Tampere – Oilers, Espoo 5.4.2021 
 
Asia Oilersin pelaajan nro 76 Rasmus Kainulaisen ylävartalokontakti 

Classicin pelaajaan nro 16 Jussi Pihaan. 
  
Päätöslauselma                   Oilersin pelaajalle Rasmus Kainulaiselle määrätään yhden (1) ottelun 

pelirangaistus. 
 
 Oilersille määrätään sadan (100) euron sakko.  
  
Asiaselostus  

Peliajassa 32:20 Rasmus Kainulainen (jatkossa: Kainulainen) pelaa 
pallon toiseen laitaan ja lähtee juoksuvauhdilla Classicin 
puolustusalueelle. Omalla puolustusalueellaan oleva Jussi Piha 
(jatkossa: Piha) lähtee ”pitämään” Kainulaista ja liikkuu keskemmälle 
kenttää, kohti Kainulaista. Kainulainen ottaa juoksuvauhdissa 
ylävartalokontaktin Pihan ylävartaloon ja Piha kaatuu kontaktin 
voimasta.   

Erotuomarit katkaisevat pelin Pihan lievän loukkaantumisen 
seurauksena. Tilanteesta ei tuomita 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: 
 

• Otteluvalvojan tutkintapyyntö 
• Erotuomarien vastine 
• Oilersin vastine 
• Classicin vastine 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                     
 

Otteluvalvojan tutkintapyyntö: 
 
”Pyydän tutkimaan ajassa 32.20 tapahtunutta kontaktia. Palloisen 
tilanteen ulkopuolella vierasjoukkueen #76 osuu olkapäällään 
kotijoukkueen #16 ylävartaloon / päähän. #16 loukkaantuu tilanteessa. 
Katson teon olleen tarkoituksellinen. Tilanteesta tuomarit eivät 
rangaistusta tuominneet. Peliä jatkettiin keskialueen kiistapallolla.” 
 
Erotuomarien vastine: 
 
” Pyydettynä vastineena toteamme, että erotuomarit eivät ottelussa 
havainneet tutkinnan kohteena olevaa Kainulaisen osumaa Pihaan.”                     

 
Oilersin vastine: 
 
” Tilanteessa Classicin puolustavalle pelaajalle Jussi Pihalle (pelaaja nro 
16) vaihtuu puolustettavaksi Oilersin Rasmus Kainulainen (pelaaja nro 76). 
Tilanteessa puolustava pelaaja Jussi Piha puolustaa tilannetta liikkumalla 
sivuttain Rasmus Kainulaisen juoksulinjalle sekä ottamalla käsillä 
kontaktin (kuva 1) puolustettavaan pelaajaan Rasmus Kainulaiseen. 
Hyökkäävä pelaaja pyrkii irtaantumaan puolustavasta pelaajasta käsivarsi 
kontaktilla. Kontaktin osumakohdaksi voidaan materiaalin (kuva 2) 
perusteella todentaa kiistattomasti rintakehä ja osuman tapahtuvan 
käsivarrella. Kontakti tapahtuu etupuolelta, eikä tilanteessa käytetä 
kontaktia tehostavaa liikettä. Tilanteen kaltaisia pallottomien pelaajien 



kontakteja tapahtuu peleissä useita erityisesti puolustavien pelaajien 
toimesta. Tilanteissa tavoitellaan vastustajaan pelitilan estämistä tai 
itselle sen luomista, ja vastaavia tilanteita esiintyy peleissä jatkuvasti. 
Vastaavanlaiset tilanteet johtavat ajoittain vapaalyöntiin ja harvoin 
kahden minuutin rangaistukseen. Näin ollen tilanteessa ei ole perusteita 
lisärangaistukselle.” 
 
Classicin vastine: 
 

” Tilanteessa Oilersin pelaajan nro 76, Rasmus Kainulainen (myöhemmin 
Kainulainen) taklaa päähän Classicin pelaajaa nro 16, Jussi Pihaa 
(myöhemmin Piha) ja aiheuttaa Pihan loukkaantumisen. Kainulaisella on 
esteetön näkyvyys Pihaan ja hänellä on mahdollisuus pelata tilanne 
turvallisesti ja vastustajaa kunnioittavasti. Mikäli Kainulainen olisi 
pelannut tilanteen toista pelaajaa kunnioittaen kontakti olisi ollut vältet-
tävissä. Raskauttavaa Kainulaisen taklauksessa on se seikka, että kontakti 
osuu Pihaa päähän ja Piha on tilanteessa ollut ns. palloton pelaaja jo 
vähintään n. 2 sekunnin ajan eikä osaa odottaa kontaktia enää tulevaksi, 
koska kontakti tapahtuu täysin pelitilanteen ulkopuolella.  

Päähän kohdistunut kontakti voi olla aiheuttamatta mitään vammaa, tai 
päättää peliuran. Kainulainen on kyseisessä tilanteessa käyttäytynyt 
epäurheilijamaisesti ja osoittanut merkittävää piittaamattomuutta toisen 
pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan ja täten syyllistynyt 
PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.” 
 
Videotallenne: 
 
Tilanne näkyy tallenteelta hyvin ja esteettömästi. Kainulaisella on 
esteetön näkyvyys eteenpäin ja hän juoksee kohti Classicin maalia. Pallo 
on Oilersin hallussa Oilersin puolustuspäässä. Piha liikkuu hivenen kohti 
Kainulaista seuraten koko ajan pallollista tilannetta. Kainulainen muuttaa 
juoksusuuntaansa kohti Pihaa, siirtää painopistettään ja ottaa 
olkapää/käsivarsikontaktin Pihan ylävartaloon. Kontakti osuu Pihaa 
ylävartalon ja kaulan alueelle. Piha siirtyy kontaktin voimasta taaksepäin ja 
kaatuu.  
 

Tapauksen arviointi  
 

Tutkittava tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
tutkintapyynnöllä. 
 
Kiistatonta asiassa on, että Kainulainen hakee kontaktin Pihaan, 
päinvastoin kuin Oilersin vastineessa väitetään. Kainulainen muuttaa 
juoksulinjaansa ja siirtää ennen kontaktia painopistettään kohti Pihaa. 
Kainulainen pitää vasenta kättään vartalossaan kiinni, minkä voidaan 



katsoa voimistavan kontaktia. Tallenteelta on nähtävissä, että kontakti 
osuu Pihaa ylävartalon ja kaulan seudulle. 
 
Erityisen moitittavaa tilanteessa on se, että se tapahtuu pallollisen 
tilanteen ulkopuolella ja pallottomaan pelaajaan sekä kontaktin osuma 
ylävartalon/kaulan seudulle. Kainulaisella oli mahdollisuus toimia 
tilanteessa toisin, toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista 
kunnioittaen. Kainulaisen olisi pitänyt mieltää, että Piha ei, tilannekuva 
huomioiden, ymmärrä valmistautua kontaktiin.    
 
Katson, että Kainulainen on tilanteessa toiminut epäurheilijamaisesti ja 
syyllistynyt PeliS 617 4) kohdan väkivaltaiseen käytökseen. 

Edellä mainituin perustein olen tullut yllä 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”  

  
 

 


