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Suomen Salibandyliitto ry     
   
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 37 / 2021–22     
   
   
Päätöspäivä     11.2.2022    
    
Ottelu     Tiikerit– EräViikingit, Miesten F-liiga, Vantaa 5.2.2021  
   
Asia Tiikereiden pelaajan (#16) Miika Iskanius ja EräViikinkien pelaajan (#65) Marko 

Juselius, välinen kontakti ottelun 3.  erässä, peliajassa 53:16 (tallenteen ajassa 
2:03:05). 

 
 
 
 
Tiivistelmä Kontaktitilanteessa Tiikereiden Iskanius leikkaa laidan vieressä EräViikinkien 

Juseliuksen eteen aiheuttaen yhteentörmäyksen.  Kurinpitodelegaatio katsoo, 
että vaikka Juselius aiheuttaa toiminnallaan törmäyksen, kyseessä on 
suhteellisen pelinomainen tilanne. Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä ei 
ole siinä määrin väkivaltainen teko, että tilanteesta olisi määrättävä 
lisärangaistusta. 
 
Tilanteesta ei määrätä lisärangaistuksia.  
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Asian aineisto    

Otteluvalvojan vastine  
Ei vastinetta. 
 
Tikkurilan Tiikereiden vastine 
Ei vastinetta. 
 
EräViikinkien vastine    
Ei vastinetta. 
 
Erotuomarien vastine 
Pyydettynä vastineena toteamme, että näkemyksemme mukaan tilanteessa 
ErVin pelaaja oli pelannut pallon oman kenttäpuoliskonsa kulmausta kohti 
ennen kontaktin tapahtumista. Mielestämme pallon pelaaminen laitaa pitkin 
alaspäin oli tapahtunut niin aikaisin, että myös Tiikereiden pelaajan tuli se 
hahmottaa. Samasta syystä ErVin pelaaja ei ollut (eikä tullut olla) 
valmistautunut vastaanottamaan kontaktia laidan tuntumassa. Yllättävän 
taklauksen tapahtuessa katsoimme pallottomaan pelaajaan kohdistuneen 
rikkeen täyttävän väkivaltaisen käytöksen (eikä esimerkiksi vaarallisen fyysisen 
pelin) tunnusmerkit. 
 
Kontakti ei ollut erityisen voimakas ja rikkeen kohteena ollut ErVin pelaaja pystyi 
huoltotoimenpiteiden jälkeen jatkamaan pelaamista. 

Videotallenteet   

Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:    

•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike   

   
  



 
 

3 
 

Tapauksen arviointi   

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä, pääsarjojen 
sarjamääräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva 
kontaktitilanne on videolta nähtävissä.    
 
Tutkittava kontakti tapahtuu EräViikinkien puolustusalueella, laidan vieressä. 
Tilanteessa Juselius etenee juoksuvauhdissa ja pelaa itselleen palloa alaspäin 
pitkin laitaa. Videotallenteelta ei näy Iskaniuksen toimintaa ennen kontaktia, 
mutta hän tulee Juseliusta vastaan laidan vieressä ja pelaajat törmäävät 
toisiinsa. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että molemmilla on esteetön näkyvyys suhteessa 
toisiinsa, ja että molemmat pyrkivät pelaamaan palloa. Iskaniuksen liikettä 
ennen kontaktia ei näy videolta kokonaan, mutta selvää on, että Iskanius leikkaa 
Juseliuksen eteen. Kurinpitodelegaatio katsoo, että vaikka Iskanius ei tee 
taklaavaa liikettä, aiheuttaa hän liikkeellään kontaktin.  
 
Molempien pelaajien toiminta on suhteellisen pelille ominaista ja vaikka 
Iskanius aiheuttaa kontaktin, ei kyseessä ole siinä määrin väkivaltainen teko, 
että tilanteesta olisi määrättävä lisärangaistusta.  
 

Kurinpitodelegaation päätös    

Kurinpitodelegaatio ei määrää lisärangaistusta. 
 
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 
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”.    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
  
 


