
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 10 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     25.10.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, Steelers – TPS, Hämeenlinna 23.10.2021 
 
Asia Steelersin Pieti Alatalon (#20) ja TPS:n Lauri Stenforsin (#23) välinen kon-

takti ottelun 1. erässä, peliajassa 12:02 (tallenteen ajassa 0:23:45). 
 
 

 
Tiivistelmä 
 

Kurinpitodelegaatio katsoo, että Steelersin Pieti Alatalo löi tarkoitukselli-
sesti kyynärpäällään TPS:n Lauri Stenforsia, osuen tätä leukaan. Alatalon 
teko on ollut tilanteessa provosoimaton ja on osoittanut merkittävää piit-
taamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista koh-
taan. 
 
Kurinpitodelegaatio on määrännyt Alatalolle kahden ottelun pelikiellon.  

 



 
 

Asian aineisto  Steelersin vastine 25.10.2021  

”Olemme keskustelleet Alatalon kanssa ja kyseessä on pelaajan huoli-
mattomuus tilanteessa. Vahingoittamistarkoituksessa Alatalo ei missään 
tapauksessa pelaa mutta pyrkiessään vaihtamaan juoksulinjaa keskeltä 
laitaan päin (toinen TPS-pelaaja nousemassa) Alatalo nostaa kätensä ja 
osuu näin Stenforsia päähän. 
 
Osuma on kiistaton mutta korostamme, että missään olosuhteissa ti-
lanne ei ole tarkoituksellinen vaan pelitilanteessa tapahtunutta huoli-
mattomuutta. Olemme valitettavasti joskus nähneet pelaajien turhautu-
essa moisia osin tahallisiakin osumia F-liigassa mutta pelin tässä vai-
heessa Steelers johti eikä mistään pelaajien välisestä kahnauksesta tms 
johtuvaa ole tilanteessa ollut.” 
 
TPS:n vastine 25.10.2021 
”Pelaajalla itsellään ei ole tarkempaa mielikuvaa tapahtuneesta, sillä hä-
nen katseensa oli tapahtumahetkellä muualla. Hän tunsi kovan iskun kas-
vojen alueelle ja putosi maahan. Videolla nähdään, että Steelersin puo-
lustaja tulee Stenforsin juoksulinjalle ja kyynärpää ojentuu törmäyshet-
kellä.” 
 
Erotuomarien vastine 25.10.2021 
”Tilanteessa TPS:llä oli pallokontrolli ja palloa pelattiin kohti hyökkäys-
alueen oikeaa kulmapallopistettä ja samalla Stenfors haki nousua hyök-
käysalueen keskeltä kohti Steelers maalialuetta, jolloin Stenfors ja Pietilä 
törmäsivät. Kontaktin jälkeen Stenfors jäi pitelemään kasvojaan kentän 
pintaan ja katkaisimme pelin. Emme havainneet pelitilanteessa Pietilän 
kyynärpään nousevan. Peliä jatkettiin kiistapallolla.” 
 
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.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Steelersin puolustusalueen keskus-
tassa sen maalialueen edustalla. Tilanteessa palloton Stenfors etenee 
kohti maalialuetta ja Alataloa kohti. Alatalo tulee tilanteeseen Stenforsin 
vasemmalta puolelta. Stenforsilla on katse pallossa, kun hän koskee va-
semmalla kädellään Alatalon oikeaan käsivarteen. Stenforsin ollessa Ala-
talon tuntumassa Alatalo tekee oikealla, mailaa pitelevällä, kädellään te-
rävän liikkeen ylöspäin. Stenfors kaatuu heti maahan leukaansa pidellen.  
 



 
 

Erotuomarit katkaisevat pelin Stenforsin loukkaantumisen vuoksi. Tilan-
teesta ei tuomita rangaistusta. 
 
Videotallenteelta käy ilmi Alatalon kyynärpään osuvan Stenforsia leu-
kaan. Myös molempien joukkueiden vastineissa on todettu kontaktin ta-
pahtuneen. Alatalo on tilanteessa selvästi tietoinen missä Stenfors liik-
kuu eikä hänen kyynärpäänsä terävä liike, joka johtaa osumaan, ole va-
hinko tai tahaton teko. Stenfors ei ole tilanteessa rikkonut Alataloa mi-
tenkään, joten Alatalon teko on ollut tilanteessa provosoimaton eikä 
kyse ole ollut kamppailutilanteesta.  
 
Katsomme täten, että Alatalo lyö tarkoituksellisesti kyynärpäällään Sten-
forsia, osuen tätä leukaan, osoittaen siten merkittävää piittaamatto-
muutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista kohtaan, 
vaikkei hänen tarkoituksenaan olisikaan vahingoittaa. 
 
Rangaistuksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon se, että Alata-
lolle ei ottelussa annettu rangaistusta, joten hänen tekonsa on ollut tois-
taiseksi rankaisematta.  

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Alatalo on syyllistynyt sali-
bandyn pelisääntöjen 617/2 kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n kolmannessa kohdassa säädetään, 
että sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun kestä-
essä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapah-
tuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muu-
toin käyttäytyy väkivaltaisesti.  

 
Päätämme, että Steelersin pelaajalle Pieti Alatalolle määrätään kahden 
ottelun pelikielto.  
 
Steelersille määrätään sadan euron sakko salibandyn kilpailusääntöjen 
64 §:n mukaisesti. 
 
 
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 karsin-
taotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden 
(2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Sali-
bandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


