
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 19 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     16.11.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, LASB – Happee, Lahti 13.11.2021 
 
Asia Happeen Peter Kotilaisen (#61) ja LASB:n Jesse Arolan (#52) välinen kon-

takti ottelun 3. erässä, peliajassa 59:31 (tallenteen ajassa 2:02:01). 
 
 

 
Tiivistelmä 
 

Kurinpitodelegaatio katsoo, että Happeen Peter Kotilainen on pelin lo-
pussa, tappioasemassa, taklannut tahallisesti LASB:n Jesse Arolan laidan 
yli pyrkimättä pelaamaan palloa. Kotilainen on ottanut vauhtia ennen 
kontaktia ja korostanut taklausliikettä nostamalla oikean käsivartensa 
ylös.  
 
Kotilaisen teon törkeyttä lisää se, että Arolan ei voida olettaa ennakoivan 
Kotilaisen taklausta ja taklaus tapahtuu aivan laidan vieressä, joten Aro-
lan loukkaantumisriski ei ole vähäinen.  
 
Kurinpitodelegaatio on määrännyt Kotilaiselle kahden ottelun pelikiel-
lon.  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2–1. 
 

 



 
 

Asian aineisto  Happeen vastine 15.11.2021  

”Ottelussa LaSB - Happee, F-Liiga miehet, Lahti, 13.11.2021 Happeen pe-
laajan nro 61, Peter Kotilainen (myöhemmin Kotilainen) ja LaSB:n pelaa-
jan nro 52 Jesse Arola (myöhemmin Arola) välinen kontakti ottelun 3. 
erässä, peliajassa 59:31. 
 
Tilanteessa Kotilainen taklaa pelin ollessa käynnissä pallollisen LaSB:n 
pelaaja Arolan laitaa vasten. Pelisääntöjen mukaan tilanteessa Peliran-
gaistus 1 on oikea ratkaisu.” 
 
LASB:n vastine  
LASB ei toimittanut vastinetta asiassa.  
 
Otteluvalvojan vastine 14.11.2021 
Otteluvalvoja on kertonut tilanteesta siten kuin hän näki sen katsomosta:  
”Ajassa 59:32 LASB pelaaja #52 Arola Jesse vie palloa hyökkäyspäässä 
oikealta puolelta vasempaan kulmaan. Happeen maalin jälkeen Happeen 
pelaaja # 61 Peter Kotilainen ottaa kontatkin Arolaan lähes 90 asteen 
kulmassa tulosuuntaansa osuen pelaajan ylävartaloon. Kontaktin voi-
masta Arola lentää laidan yli ja jää laidan taakse makaamaan joksikin 
aikaa. Katson tilannetta kamerasta katsottuna kentän toiselta puolelta 
ja minulle näytti kontaktissa Kotilaisen käsien nousevat korkealle samaan 
aikaan kuin kontakti tuli. En pysty sanomaan, mihin käsi osui. Kontakti 
hetkellä pallo ei ollut Arolalla, eikä näin ollen ollut pallollinen tilanne.” 
 
Erotuomarien vastine 15.11.2021 
”Ajassa 59:31 Happeen pelaaja #61 Peter Kotilainen, taklaa LASBin pe-
laajaa #52 Peter Arolaa päätylaidan vieressä. Erotuomarit tuomitsevat 
Kotilaiselle PR0, säännön 613/5 mukaisesti. Peliä jatkettiin LASBin vapaa-
lyönnillä kulmapisteeltä.” 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä ero-

tuomareiden tuomitseman PR0-rangaistuksen jälkeen pääsarjojen sarja-
määräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva kontakti-
tilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tilanne tapahtuu LASB:n hyökkäyspään maalin takana. LASB:n Jesse 
Arola kuljettaa palloa maalin takana hyökkäyspäässä oikealta vasem-
malle. Happeen Peter Kotilainen tulee maalin Arolaa kohti, jolloin Arola 
pelaa pallon itselleen eteen kohti kulmaa. Arola jatkaa liikettä kohti kul-
maa laidan vieressä. Kotilainen ei huomioi palloa, vaan ottaa vauhtia Aro-
laa kohti ja taklaa oikea käsi ylhäällä Arolan laidan yli. Tuomarit 



 
 

pysäyttävät pelin ja antavat Kotilaiselle PR0-rangaistuksen vaarallisesta 
fyysisestä pelistä (pelisääntöjen 613/5).  
 
Tapauksessa on selvää, että Kotilainen ei yritäkään pelata palloa pelin 
loppuvaiheilla, Happeen ollessa tappiolla, vaan hänen tarkoituksenaan 
on vain taklata Arola laidan yli. Kontakti ei siten ole pelinomainen eikä 
vahingossa tapahtunut, vaan kyseessä on tahallinen väkivaltainen rike. 
Kotilaisen liike on myös suoraan Arolan liikettä kohtisuorassa Arolan 
juoksulinjan poikki. Kotilainen ottaa vauhtia ennen taklausta ja korostaa 
taklausliikettä nostamalla oikean käsivartensa ylös.  
 
Videolta näkyy, että Kotilainen nostaa oikean kyynärpäänsä ylös Arolaa 
taklatessaan. Videolta ei kuitenkaan yksiselitteisesti ilmene, osuuko Ko-
tilaisen kyynärpää Arolaa päähän. Tapausta ei siten ole arvioitu päähän 
kohdistuneena taklauksena.  
 
Kotilaisen teon törkeyttä lisää se, että Arolan ei voida olettaa ennakoivan 
Kotilaisen taklausta ja taklaus tapahtuu aivan laidan vieressä, joten Aro-
lan loukkaantumisriski ei ole vähäinen. Toisaalta laidan takana on iso 
turva-alue.  

 
Kurinpitodelegaation päätös 

 
Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Kotilainen on syyllistynyt sa-
libandyn 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 Happeen Peter Kotilaiselle määrätään kahden ottelun 
pelikielto. Päätös syntyi äänin 2–1. Jäsen Toivosen eriävä mielipide on 
liitteenä.  
 
Happeelle määrätään sadan euron sakko salibandyn kilpailusääntöjen 64 
§:n mukaisesti.  
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  
  
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  
  
kurinpito@salibandy.fi  

 
 

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

Jäsen Toivosen eriävä mielipide 
 
On selvää ja kiistatonta, ettei Kotilainen yritä pelata palloa ja hänen tar-
koituksenaan on vain taklata Arolaa. Tilanteessa ei ole selkeää, mikä osa 
Kotilaisesta osuu Arolaan, millä voimakkuudella osuma kohdistuu Aro-
laan suoraan, millainen on kaukalon osuus tilanteessa ja minkä verran 
Arola juoksee taklauksen ohi. Kuitenkin kyseessä on täysin epäurheilija-
mainen sekä raaka rikkomus, joka tulee sanktioida. Lieventävinä asioina 
voidaan katsoa, että Arola näkee tilanteen tulevan sekä osuma ei ole suo-
raan pysäyttävä, vaan sivuun ohjaava.  
 
Näihin edellä mainittuihin perusteluihin eriävä näkemys koskee pelikiel-
lon pituutta, eikä itse rikettä. Arvioin eriävänä näkemyksenä Kotilaisen 
rikkeen 1 ottelun arvoiseksi. 

  



 
 

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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


