
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 32 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     14.4.2021  
  
Ottelu      F-liiga miehet, 4.finaali: Oilers, Espoo - Classic, Tampere 11.4.2021 
 
Asia Oilersin pelaajan nro 92 Tuomas Iiskolan vartalokontakti Classicin 

pelaajaan nro 12 Eetu Sikkiseen. 
  
Päätöslauselma                   Oilersin pelaajalle Tuomas Iiskolalle ei määrätä lisärangaistusta. 
 
 Oilersille ei määrätä rangaistusta. 
  
Asiaselostus  

Peliajassa 59:34 Eetu Sikkinen (jatkossa: Sikkinen) pelaa pallon kaukalon 
laitaa ja on lähdössä sen perään, kun Tuomas Iiskola (jatkossa: Iiskola) 
on tulossa juosten häntä kohti. Iiskola tulee tilanteeseen Sikkisestä 
katsottuna etuviistosta. Sikkinen on jo liikkeessä eteenpäin, kun Iiskola 
pyrkii estämään häntä. Kontaktissa Iiskolan vasen olkapää osuu Sikkisen 
keskivartaloon ja vasen reisi Sikkisen vasemman jalan etureiteen polven 
yläpuolelle. Erotuomari katkaisee pelin ja tuomitsee Iiskolalle PR0:n. 

 

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 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                    

 
Erotuomariraportti: 
 
” Ottelun ajassa 59:34 Oilers-pelaaja numero 92 Tuomas Iiskola syyllistyi 
vaaralliseen fyysiseen peliin Classic-pelaajaa numero 12 Eetu Sikkistä 
kohtaan. Tuomitsimme Iiskolalle PR0 rangaistuksen sääntökirjan kohdan 
613 5) Pelaaja syyllistyy vaaralliseen fyysiseen peliin perusteella.” 
 
Otteluvalvojan vastine: 
 
”Ottelun ajassa 59:34 Oilersin Tupla-pelaaja (pöytäkirjan mukaan numero 
92) estää aktiivisella liikkeellään Classic-pelaajaa numero 12 polvien 
alueelle.”                     

 
Oilersin vastine: 
 
” Tilanteessa Oilersin pelaaja nro 92 Tuomas Iiskola pyrkii ottamaan 
normaalissa kamppailutilanteessa kontaktin Classicin pelaajaan nro 12 
Eetu Sikkiseen. Sikkisen vipatessa pallon kohti kulmaa Iiskola pyrkii 
”puhtaaseen” kontaktiin kylki kylkeä vastaan. Iiskola huomaa olevansa 
tilanteessa myöhässä eikä kontaktia enää voi estää. Kontaktissa Iiskolan 
vasen olkapää osuu Sikkisen keskivartaloon. Iiskola on tilanteessa 
kiistattomasti myöhässä, mutta hän ei syyllisty millään tapaa vastustajan 
tarkoitukselliseen vahingoittamiseen. Kontaktitilanteessa Iiskola ei käytä 
polveaan tehostaakseen kontaktia vaan päinvastoin pyrkii hidastamaan 
omaa liikettään viime hetkellä ennen kontaktia Sikkisen kanssa.” 
 
 
 
Videotallenne: 
 



Videotallenteilta tilanne näkyy selvästi ja esteettömästi ja tapahtumat 
menevät, kuten yllä asiaselostuksessa on kerrottu. Lisäksi Iiskolalla on 
esteetön näkyvyys Sikkiseen.  

Tapauksen arviointi  
 

Iiskola pyrkii ensisijaisesti riistämään pallon, mutta tullessaan tilanteeseen 
viistosti ja hivenen myöhässä, hän osuu vastapelaajaan keskivartaloon ja 
jalkoihin. Iiskola ei pyri vahingoittamaan tai taklaamaan vastapelaajaa, 
mutta toimiensa varomattomuuden seurauksena hän syyllistyy 
vaaralliseen fyysiseen peliin (PS 613 5). Katson, että tilanteessa ei ole 
raskauttavia seikkoja.  

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”  

  
 

 


