
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 44 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     23.3.2022 
  
Ottelu     F-liiga miehet, Esport Oilers – Westend Indians, Espoo 22.3.2022 
 
Asia Indiansin Rasmus Pasasen (#92) ja Oilersin Santeri Lindforsin (#11) väli-

nen kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 43:15. 
 
 

 
Tiivistelmä 

Tilanteessa Oilersin Lindfors pyrkii tavoittamaan pallon, kun taas Indian-
sin Pasanen ottaa sivuttaisliikkeen kohti Lindforsia ja työntää häntä käsi-
varrellaan selkäpuolelta. Kontaktin johdosta Lindfors törmää kaukaloa 
vasten ja lyö kaatuessaan päänsä mattoon.  
 
Lindforsin kontakti on vaarallinen sen tapahtuessa vastustajan selkäpuo-
lelta aivan laidan vieressä. Tilanteen vaarallisuutta lisää se, että kontak-
tin seurauksena Lindfors lentää kohti laidan vieressä olevaa seinää. Tässä 
tapauksessa Lindfors kaatuu laidan päälle ja vain hänen jalkansa osuu 
seinään. Kurinpitodelegaatio pitää mahdollisena, että samanlaisessa ti-
lanteessa rikottu pelaaja olisi voinut törmätä laidan sijaan kiinteään sei-
nään riippuen siitä, miten pelaaja onnistuu ottamaan kontaktin vastaan. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että rikkeen rangaistavuuden kannalta ei ole 
ensisijaisesti merkityksellistä se, loukkaantuuko rikottu pelaaja vai ei. 
Merkityksellistä on sen sijaan se, minkälaisen riskin loukkaantua rikkova 
pelaaja toiminnallaan aiheuttaa.  
 
Vaikka pelaajien vastuulla ei ole pelipaikkojen turvallisuus, on pelaajien 
huomioitava olosuhteet kanssapelaajien turvallisuuden takaamiseksi. 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Pasasen on täytynyt käsittää, että hä-
nen työntäessään voimakkaasti Lindforsia selästä laidan vieressä, on ol-
lut vähäistä suurempi riski siitä, että Lindfors voisi kontaktin johdosta tör-
mätä voimalla seinään, missä olisi suuri loukkaantumisen riski. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Pasanen on syyllistynyt raakaan rikko-
mukseen ja määrää Pasaselle yhden ottelun pelikiellon.  

 
 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 22.3.2022 

”Ajassa 43.15 Indiansin pelaaja numero 92 Rasmus Pasanen taklaa Oiler-
sin pelaaja numero 11 Santeri Lindforsia laidan vieressä kohti laitaa jonka 
seurauksena Lindfors lentää kaukalon laitaa päin. Erotuomarit katsovat 
Pasasen syyllistyvät sääntökohdan 617/2 mukaiseen raakaan rikkomuk-
sen. Tilanteesta tuomitaan Pasaselle PR.0 ja peliä jatketaan Oilersin va-
paalyönnillä rike paikasta.” 
 
Oilersin vastine  
Oilers ei toimittanut vastinetta. 
 
Indiansin vastine 23.3.2022 
”S. Lindfors syöksyy laitaa päin 
 
F-Liigan ottelussa Oilers vs Indians 22.3. ajassa 43:14 Oilersin S. Lindfors 
(#11) syöksyy Indiansin Rasmus Pasasen (#92) ohitse ja kaatuu laitaa 
päin. Tilanteesta tuomitaan Pasaselle PR0. Tilanteen jälkeen Lindfors pi-
telee päätään, mutta jatkaa peliä YVn jälkeen. 
 
Indians katsoo, että tilanteen vaarallisuuden aiheuttaa Lindfrosin päätös 
olla pelaamatta kamppailutilannetta normaalisti. Sen sijaan, että Lind-
fors pelaisi kamppailutilanteen sen edellyttämällä tavalla, Lindfors heit-
täytyy ja kaatuu kohti laitaa. Videon hidastuskuvasta voi hyvin todeta, 
kuinka Lindfors alkaa valmistautua kaatumiseen jo ennen kontaktia joten 
heittäytyminen on suunniteltu. Mikäli Lindfors olisi pelannut tilanteen il-
man heittäytymistä, olisi Pasasen ja Lindforsin kontakti ollut normaali 
kylki-kylkeä vasten kontakti eikä tilanteen seurauksena kumpikaan olisi 
kaatunut. Lindfors ei pelaa tilannetta itselleen turvallisesti. Hidastusku-
vasta näkyy, miten Lindforsin kaatuminen ja heittäytyminen alkaa jo 
hetki ennen kontaktia ja että Lindfors alkaa välittömästi pitelemään pää-
tään vaikka pää ei näytä tilanteessa osuvan mihinkään. Tämä osoittaa 
Lindforsin aikeet hankkia vastustajalle jäähy heittäytymisellään. 
 
Viime keväänä alkaneissa pelaajien, tuomareiden ja valmentajien yhtei-
sissä pelisääntökeskusteluissa linjattiin, että kaksinkamppailutilanteissa 
molemmilla pelaajilla on vastuu, jotta kaksinkamppailu säilyy puhtaana. 
 
Tilanteen vaarallisuuteen vaikuttaa olennaisesti Lindforsin päätös olla 
pelaamatta normaalia kamppailutilannetta sekä Tapiolan Urheiluhallin 
riittämättömät turva-alueet. 
 
Indians katsoo, että Pasanen ei tee rikettä tilanteessa. Ensimmäistä liiga-
otteluaan tällä kaudella pelanneella Pasasella ei ollut mitään aikomusta 
rikkoa tai vahingoittaa vastustajaa tilanteessa.” 
 



 
 

Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  

 Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 Katsomosta kuvattu videotallenne 
 

 
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 keskialueella laidan lähellä. Oilersin Lindfors pelaa pal-
lon Indiansin Pasasen ohi kentän keskustasta etuviistoon kohti laitaa. 
Lindfors ja Pasanen juoksevat pallon perään. Lindfors on laidan puolella 
ja hieman Pasasen edellä. Lindfors juoksee suoraan palloa kohden, kun 
taas Pasanen tekee taklaavan/työntävän liikkeen kohti Lindforsia ennen 
kuin Lindfors ehtii pallolle. Ennen kontaktia Pasanen liikkuu sivuttain 
kohti Lindforsia ja liikkeen jatkuessa työntää käsivarrellaan Lindforsia kyl-
jen / käsivarren alueelta. Pasasen taklaava liike tulee Lindforsin selkäpuo-
lelta ja Lindfors kaatuu laitaa päin kontaktin johdosta. Kaatuessaan maa-
han Lindfors lyö päänsä mattoon. Erotuomarit tuomitsevat PR0-rangais-
tuksen tilanteesta.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä on lähtökohtaisesti pelinomai-
nen kamppailutilanne irtopallosta. Pasasen toiminnan tekee rangaista-
vaksi kuitenkin se, että hänen Lindforsiin kohdistama kontakti tulee Lind-
forsin selkäpuolelta laidan vieressä. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Pa-
sasen kontakti on vaarallinen, koska se tulee vastustajan selkäpuolelta 
aivan laidan vieressä. 
 
Erityisesti tässä tapauksessa tilanteen vaarallisuutta lisää se, että kontak-
tin seurauksena Lindfors lentää kohti laidan vieressä olevaa seinää. Tässä 
tapauksessa Lindfors kaatuu laidan päälle ja vain hänen jalkansa osuu sei-
nään. Kurinpitodelegaatio pitää mahdollisena, että samanlaisessa tilan-
teessa rikottu pelaaja olisi voinut törmätä laidan sijaan kiinteään seinään 
riippuen siitä, miten pelaaja onnistuu ottamaan kontaktin vastaan.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että rikkeen rangaistavuuden kannalta ei ole 
ensisijaisesti merkityksellistä se, loukkaantuuko rikottu pelaaja vai ei. 
Merkityksellistä on sen sijaan se, minkälaisen riskin loukkaantua rikkova 
pelaaja toiminnallaan aiheuttaa.  
 
Käsillä olevassa tapauksessa Pasasen on täytynyt käsittää, että hänen 
taklatessaan / työntäessään voimakkaasti Lindforsia laidan vieressä, on 
ollut vähäistä suurempi riski siitä, että Lindfors voisi kontaktin johdosta 
törmätä voimalla seinään. Riskiä on merkittävästi lisännyt se, että 



 
 

kontakti on tullut selkäpuolelta, jolloin siihen varautuminen on vaikeam-
paa. Mikäli Lindfors olisi tilanteessa törmännyt seinään, olisi hänen louk-
kaantumisensa riski ollut suuri. 
 
Erikseen on hyvä mainita, että pelaajien syytä ei ole hallin turva-alueen 
vähäinen koko. Peliä kuitenkin pelataan niissä olosuhteissa, jotka pelissä 
on ja pelaajien turvallisuuden vuoksi nämä olosuhteet on huomioitava 
pelin aikana. Ilman seinän läheisyyttä Pasasen rike ei olisi ollut yhtä vaa-
rallinen kuin nyt. Edellä mainittujen syiden vuoksi olosuhteet on kuiten-
kin huomioitava arvioitaessa teon rangaistavuutta.  
 
Rangaistusta ankaroittavana tekijänä on pidetty Pasasen voimakasta sel-
käpuolelta kohdistunutta kontaktia tilanteessa, jossa on ollut riski siitä, 
että Lindfors voisi kontaktin johdosta törmätä seinään. Rangaistusta lie-
ventävänä seikkana on sen sijaan pidetty sitä, että tilanne on tapahtunut 
nopeasti ja Pasasen kontakti on tullut vain hieman myöhässä. 
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Pasanen 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 Indiansin Rasmus Pasaselle määrätään yhden ottelun 
pelikielto.  

  
Westend Indiansille määrätään sadan euron sakko salibandyn kilpailu-
sääntöjen 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”.  
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