
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
   
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 5 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     30.9.2021  
   
Ottelu     F-liiga naiset, SaiPa – Steelers, Lappeenranta 26.9.2021 
  
Asia SaiPan Elina Suutarin (#31) ja Steelersin Marika Eskolan (#14) välinen 

kontakti ottelun 1. erässä, peliajassa 11:04 (tallenteen ajassa 0:24:12). 
 
 

 
Tiivistelmä  Videon perusteella ei voida selvästi todeta, että Suutari potkaisisi Esko- 

laa. Suutari näyttää astuvan ohi Eskolan, ja tästä aiheutuu mahdollinen 
kontakti Eskolan kanssa. Myöskään osumakohtaa ei voida aukottomasti 
videolta tulkita.  

 
Suutarin ei katsota syyllistyneen rikkeeseen. Tilanteesta ei määrätä ran-
gaistuksia.  

 



 
 

Asian aineisto   

 

Erotuomariraportti 26.9.2021 

”Ottelun ajassa 11:04 (tallenne aika 24:12) syntyneessä 2:1 pallon kamp-
pailu tilanteessa. Tilannetta valvovana erotuomarina en huomannut, 
että Saipa pelaaja nro: 31 olisi potkaisut maassa makaavaa Steelers pe-
laaja nro: 14. Kamppailu oli hyvin tavanomainen Naisten F-liigan kulma 
vääntö, joihin erotuomarina pyritään vaikuttamaan puheella, jotta vään-
tötilanne saadaan purettua.  Oman muistini mukaan seurasin tilannetta 
koko tapahtuman loppuun asti. Ainoa poikkeus tilanteen seuraamiseen 
tekee pallon liike maalin taakse. Myös maaliviivaa valvovana erotuoma-
rina jouduin kääntämään katseen pikaisesti palloon pariinkin otteeseen. 
Mutta katse kääntyi hyvin nopeasti tähän jäljelle jääneeseen pallotto-
maan 1:1 tilanteeseen. Tämän ajan välissä tapahtunutta mahdollista 
potkua en ole huomannut. Pelissä emme tilanteesta tuominneet rikettä 
ja peli jatkui normaalisti.” 

 
 Steelers vastine 29.9.2021  

”Huomio päätöksestä. Videotuomarin päätöksessä todetaan Eskolan 
potkaisevan, kun Eskola on ottava osapuoli ja Suutari potkaiseva.” 

 
 SaiPan vastine 29.9.2021, Suutarin lausunto  

”Pyrkiessäni irti Steelers -pelaaja Eskolan otteesta, haen tasapainoa kah-
teen kertaan, koska Eskola pitää kiinni jalastani. Irroittaessani jalkaani 
näkyy, että jalkani menee suoraksi, joten ei voi osua Eskolaa päähän. Ti-
lanteen jälkeen jatkan heti peliä ja myös Eskola pystyy jatkamaan pelin 
loppuun saakka, eikä pitele päätään, johon väitetty osuma olisi tullut.” 

  
 Otteluvalvojan vastine  
 Ottelussa ei ollut otteluvalvojaa. 
 
 Videotallenteet  
 Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  

• Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike  
 
 
Tapauksen arviointi  
 

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä video-
tuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen 
sarjamääräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva mah-
dollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  

 
Tilanne tapahtuu Steelersin puolustusalueen, kentän keskialueelta kat-
sottuna oikeassa kulmassa. Tilanteeseen menevät Steelersin Eskola (#14) 
ja SaiPan Suutari (#31) sekä tämän joukkuetoveri (#28). Kamppailun 



 
 

seurauksena Eskola kaatuu kenttään, ja osittain Suutarin jalan päälle. 
Suutari ei kaadu, vaan lähtee jatkamaan peliä, nostaen jalan Eskolan alta. 
Saatuaan jalkansa vapaaksi, Suutari astuu Eskolan pään viereen samalla 
jalalla ja jatkaa sen jälkeen peliä.  
 
Suutarin jalka näyttää viistävän tilanteessa Eskolan päälakea. Osuman 
voimakkuutta ja laajuutta ei videolta pysty yksiselitteisesti toteamaan. 

 
Katsomme, että videolta ei käy ilmi, että Suutari olisi potkaissut ainakaan 
tahallisesti Eskolaa. Kyse näyttäisi olevan ennemminkin siitä, että Suutari 
astuu jalallaan maahan saatuaan jalkansa vapaaksi.  
 
Tulkintaamme tukevat pelaajien, erotuomarin ja toimihenkilöiden reak-
tiot tilanteen jälkeen. Eskola nousee ripeästi kulmauksesta ja lähtee ta-
voittelemaan uutta irtopalloa. Hän ei ilmaise millään tavalla tulleensa ri-
kotuksi tai loukkaantuneensa. Tapahtuman vieressä ollut erotuomari on 
seurannut tilannetta melko tarkasti, eikä hänkään ole huomannut pot-
kaisua, vaan on pitänyt tilannetta tavallisena kulmavääntönä. Lisäksi vie-
reisessä Steelersin vaihtoaitiossa olleet pelaajat ja toimihenkilöt eivät ole 
reagoineet tapahtumaan.  

 
Edellä mainittujen seikkojen perusteella katsomme, että käytössä olevan 
aineiston perusteella ei käy ilmi, että Suutari olisi ainakaan tarkoituksel-
lisesti potkaissut Eskolaa.  

  
Suutarin ei voida katsoa syyllistyneen tilanteessa rikkeeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kurinpitodelegaation päätös 
  
  Edellä esitetyn perusteella päätämme, että tilanteesta ei määrätä  
  rangaistuksia.  
  

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  
  

Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  
  
kurinpito@salibandy.fi  
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Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat   
 

Kurinpitodelegaatio on toimivaltainen ratkaisemaan asian  
kilpailusääntöjen 4 §:n sekä pääsarjojen sarjamääräysten 50 §:n   
perusteella.  

  
Pääsarjojen sarjamääräykset 2021–2022 45–54 §.   

  
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2021–30.4.2022 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §.   
  
Suomen Salibandyliiton pelisäännöt.   

   
Muutoksenhaku   
 

Pääsarjojen sarjamääräysten 54 §:n mukaan ”Pääsarjoissa tai niiden kar-
sintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kah-
den (2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta 
Salibandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Ur-
heilun oikeusturvalautakunnasta.”  
  
Kilpailusääntöjen 70 §:n mukaan ”Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikko-
musta koskevan 68§ mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian 
osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoeli-
men asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslau-
takunnalle”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


