
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 25 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     27.12.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, Karhut – Happee, Pori 19.12.2021 
 

Asia Karhujen pelaajan nro 29, Tuomas Huhtala, ja Happeen pelaajan nro 19, 
Kaapo Siekkinen, välinen kontakti ottelun I erässä, peliajassa 19:09. 

 
 

 
Tiivistelmä  

Sekä Huhtala että Siekkinen tavoittelevat irtopalloa. Huhtala onnistuu 
kurottamaan palloon ensimmäisenä, minkä jälkeen hän törmää 
Siekkiseen siten, että hänen olkapäänsä/olkavartensa osuu tätä pään 
alueelle. 
 
Kyseessä on pelinomainen tilanne, jossa molemmat pelaajat 
tavoittelevat palloa ja toisen ehdittyä ensin palloon tapahtuu törmäys. 
Kumpikaan pelaajista ei selkeästi muuta liikesuuntaansa eikä videolta ole 
myöskään nähtävissä, että Huhtala erityisesti nostaisi kättään kohti 
Siekkisen päätä tai kohdistaisi olkapäällään iskun Siekkiseen. 
 
Huhtalan pelaaminen on tilanteessa varomatonta, mutta 
kurinpitodelegaatio katsoo, ettei Huhtalan rike ole sen kaltainen, että 
siitä tulisi määrätä lisärangaistuksia. 

 



 
 

Asian aineisto  Karhut vastine 22.12.2021  

 
"Tilanteessa Huhtala tulee palloa vastaan Happeen maalin edustalta. 
Huhtalalla on fokus pallossa tilanteessa ja hän saakin otettua syötön 
vastaan mailan rystypuolelta ennen yhteentörmäystä Siekkisen kanssa. 
Huhtala pyrkii kiertämään Siekkisen keskiviivan puolelta tilanteessa, 
jossa Siekkinen on erittäin matalassa peliasennossa. Siekkisen liike jatkuu 
Huhtala kohden jonka pyrkimyksenä on kiertää Siekkinen tilanteessa 
pallollisena pelaajana. Yhteentörmäys hetkellä Huhtala on 
tavanomaisessa peliasennossa ja Siekkinen vastaavasti huomattavan 
matalassa asennossa joka tilanne huomioiden on vaikeasti 
ennakoitavissa. 
 
Videolta voidaan todeta seuraavat faktat: 
 
1. Huhtalan pelaavan palloa ennen kontaktia. 
2. Vastoin erotuomariraportin totuuden vastaista väitettä ("Siekkisestä 
katsottuna näkökentän ulkopuolelta") Huhtala ja Siekkinen ovat 
tilanteessa kasvot vastaikkain selvästi ennen kontaktia. 
3. Huhtalan peliasento säilyy läpi tilanteen tavanomaisena. 
4. Siekkisen peliasento on tilanne huomioiden merkittävän matala. 
Siekkisen peliasento vastaa tilanteessa niin sanottua polvipeittoa, joten 
luonnollisesti myös Siekkisen pää on huomattavasti tavanomaista 
peliasentoa alempana. Tämän seurauksena kontakti osuu Siekkisen 
päänaluelle, normaalissa peliasennossa kontakti olisi tapahtunut 
vartaloon. 
5. Sekä Huhtala ja Siekkinen liikkuvat tilanteessa toisiaan kohden. 
Siekkinen ei ole tilanteessa paikallaan. 
 
Haluamme kiittää Happeeta hyvästä urheiluhengestä ja videoleikkeen 
toimittamisesta, jotta asiaa voidaan käsitellä reiluista lähtökohdista. 
Katsomme tilanteessa tuomitun rangaistuksen täysin ylimitoitetuksi, 
erotuomarien heikon ja puuttellisen havainnoinnin seurauksena, joka 
ilmenee eroina erotuomarien vastineen ja videolla todettavien 
tosiasioiden välillä. Tilanteessa tapahtunut vakava erotuomarivirhe 
vaikutti merkittävästi ottelun kulkuun kiistatta." 

 
Erotuomariraportti  19.12.2021 
 
"Ajassa 19,09 Happeen nro 19 Kaapo Siekkinen tavoittelee palloa 
keskialueella, kun Karhujen nro 29 Tuomas Huhtala tulee kovalla 
vauhdilla Siekkisestä katsottuna näkökentän ulkopuolelta osuen 
olkapäällä Siekkisen leukaan. Siekkinen loukkaantuu tilanteessa. Koska 
Huhtalan olkapääosuma on kovalla vauhdilla päähän, niin tuomitsimme 



 
 

sääntöpykälän 617/2 muokaisesti punaisen kortin aiheuttaneen 
rikkeen." 

 
Videotallenteet 
 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
- Ottelutallenne  
- Happeen 20.12.2021 toimittama päätykameratallenne 

 
 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä 

videotuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle 
pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana 
oleva mahdollinen kontaktitilanne ei ole nähtävissä ottelutallenteella, 
mutta on nähtävissä Happeen toimittamassa päätykameratallenteessa.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Happeen kenttäpäädyssä, lähellä 
keskiviivaa. Sekä Huhtala että Siekkinen tavoittelevat irtopalloa. Huhtala 
onnistuu kurottamaan palloon ensimmäisenä, minkä jälkeen hän törmää 
Siekkiseen siten, että hänen olkapäänsä/olkavartensa osuu tätä pään 
alueelle. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin ja tuomitsevat tilanteesta Huhtalalle 
PR0:n. 

 
Päätykameratallenteelta käy ilmi, että Huhtala kurottaa kohti 
tavoittelemaansa palloa maila yhdessä kädessä samalla kun Siekkinen 
etenee kohti palloa. Videon perusteella molemmilla pelaajilla on 
esteetön näkyvyys tilanteeseen ja molempien keskittyminen on 
pallontavoittelussa.  
 
Huhtala onnistuu kurottamaan palloon, jolloin pallo kimpoaa kohti 
Siekkistä, joka pyrkii reagoimaan tähän. Samalla Huhtala pyrkii osuttuaan 
palloon kääntämään mailansa normaaliin peliasentoon ja ohittamaan 
Siekkisen keskiviivan puolelta sillä seurauksella, että pelaajat törmäävät 
ja Huhtalan olkavarsi/olkapää osuu Siekkistä pään alueelle. Molemmat 
pelaajat ovat tilanteessa jotakuinkin normaalissa peliasennossa.  
 
Kyseessä on pelinomainen tilanne, jossa molemmat pelaajat 
tavoittelevat palloa ja toisen ehdittyä ensin palloon tapahtuu törmäys. 
Kumpikaan pelaajista ei selkeästi muuta liikesuuntaansa eikä videolta ole 
myöskään nähtävissä, että Huhtala erityisesti nostaisi kättään kohti 
Siekkisen päätä tai kohdistaisi olkapäällään iskun Siekkiseen. 
 



 
 

Huolimatta edellä esitetystä, on Huhtalan pelaaminen tilanteessa 
varomatonta ja hän aiheuttaa omalla toiminnallaan osuman ja 
vaaratilanteen. Huhtala on näin ollen syyllistynyt tilanteessa rikkeeseen. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo käytettävissä olleen materiaalin perusteella, 
että Huhtalan rike ei ole sen kaltainen, että siitä tulisi määrätä 
lisärangaistuksia. 

 
 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että tilanteesta ei määrätä 
Huhtalalle lisärangaistusta. 

 

 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen      Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  

  

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

 

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 
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 §:n 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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


