
 
  
Suomen Salibandyliitto ry    
  
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 48 / 2021–22    
  
  
Päätöspäivä     26.3.2022   
   
Ottelu     F-liiga miehet, Happee – TPS, Jyväskylä 25.3.2022  
  
Asia Happeen Roni Laasosen (#18), Happeen Erik Storgårdin (#58) ja TPS:n 

Olli Laineen (#6) välinen kontakti ottelun 1. erässä, peliajassa 11:17. 
  
 
 
 
Tiivistelmä  Kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteessa Happeen Storgård ja TPS:n 

Laine ovat kamppailutilanteessa pallon ollessa ilmassa. Happeen Laaso-
nen tulee kolmantena pelaajana tilanteeseen, jolloin Laine ei pysty ole-
maan valmis ottamaan vastaan hänen kontaktiaan.  

 
 Vaikka Laasosen kontakti Laineen kanssa on tilanteeseen nähden yli-

määräinen, Laasosen kontakti ei ole kovin vauhdikas eikä voimakas. Ku-
rinpitodelegaatio ei katso hänen syyllistyneen sellaiseen pelisääntöjen 
mukaiseen rikkomukseen, josta tulisi määrätä lisärangaistus.  

 
Tilanteesta ei määrätä lisärangaistusta. 

 
 
  



 
Asian aineisto  Erotuomarien vastine 26.3.2022  

Happeen nro 58 ja TPS:n Laine kamppailevat reilusti korkealta putoa-
vasta pallosta. Happeen nro 18 Laasonen tulee tilanteeseen kolmantena 
ottaen kontaktin olkapäällään Laineen etuolkapäähän. Tilanteessa tuo-
marit tuomitsevat Laasoselle 2 minuutin rangaistuksen. 
  
Happeen vastine 26.3.2022  
Videon perusteella, olemme tuomareiden vastineen kanssa täsmälleen 
samaa mieltä ja toteamme tuomareiden toimineen tilanteessa täysin oi-
kein. Toisin kuin videotuomari päätöksessään toteaa, Roni Laasoselle 
tuomitaan tilanteesta 2 minuutin rangaistus joka on mielestämme oikea 
tuomio. Emme näe tilanteessa mitään perustetta kovemmalle rangais-
tukselle.--  
  
TPS:n vastine 26.3.2022  
Ei toimittanut vastinetta. 
  
Otteluvalvojan vastine 26.3.2022 
Erä 1 ajassa 11.17 molemmista joukkueista kaksi pelaajaa (Stenfors ja 
Laine) valmistautuu vastaanottamaan korkealta tullutta irtopalloa. Pal-
lon tippuessa alas Laine ja Storgård ottavat olka-olkaan kontaktin, mikä 
johdosta Laineen suunta muuttuu. Tilanteeseen kolmantena tulleen Laa-
sonen kontakti osuu olkapäällä Lainetta olkapäähän. Laine lievästi tilan-
teessa loukkaantui, jatkaen peliä seuraavassa vaihdossa. 

Tilanteesta tuomarit tuomitsivat Laasoselle kahdenminuutin rangaistuk-
sen estämisestä. Peliä jatkettiin rikepaikalta TPS vapaalyönnillä.  
 
Videotallenteet  
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:   
-Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike  

 
  



 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn TPS:n pyynnöstä ja videotuoma-

rin päätöksellä videotuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodele-
gaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. 
Tutkittavana oleva mahdollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä. 
Ottelussa erotuomarit tuomitsivat Laasoselle kahden minuutin rangais-
tuksen estämisestä. 
  
 Tilanne tapahtuu Happeen kenttäpuolella, keskialueen tuntumassa. Ti-
lanteessa pallo on noussut korkealle ilmaan. Kaikki tilanteen pelaajat kat-
sovat pallon tippumista alaspäin. Jokainen pelaaja on hidastanut reilusti 
vauhtiaan. Lisäksi jokainen pelaaja, ennen pallon laskeutumista, havain-
noi selvästi muut. Jokainen heistä valitsee pelata kontaktin toiseen hen-
kilöön. Tämä käy ilmi selkeästi videotallenteelta.  
 
Pelaajista Storgård ja Laine ovat ensimmäisenä pallossa ja ovat lähes pai-
koillaan ottaessaan kontaktin. Laineen kontakti Storgårdiin horjuttaa 
häntä ja tämän törmäyksen seurauksena hänen peliasentonsa muuttuu 
oleellisesti seuraavaa kontaktia varten. Kun Laasonen ottaa kontaktin 
Laineeseen, on tämän valmius ottaa seuraava kontakti vastaan vajavai-
nen. Hänen asentonsa on kohtisuorassa suhteessa Laasoseen, eikä hän 
ehdi ottaa vastaan kontaktia. Tämän seurauksena hän ei ole valmis 
kamppailutilanteeseen. Vaikka Laasosen vauhti on kovempi kuin lähes 
pysähtyneen Laineen, ei voida katsoa, että hän tulisi vauhdilla tilantee-
seen eikä hän erityisemmin ponnista kohti Lainetta.  
 
Tilanteessa videolta tarkasteltuna käy selkeästi ilmi, että jokainen pelaaja 
valitsee kontaktin. Heistä jokainen pallon lentoradan katsomisen jälkeen 
havainnoi selkeästi tulevan tilanteen. Tilanteen arviointi tapahtuu noin 
kaksi metriä ennen kontaktia. Jokainen pelaajista on tunnistanut tulevan 
kontaktitilanteen. Johtuen Laineen epäedullisesta peliasennosta, osuu 
Laasosen olkapää Lainetta rinnan/olkapään alueelle. Päähän kohdistu-
nutta kontaktia ei ole videotallenteelta nähtävissä. 
 
Laasonen on ylimääräinen kamppailija tilanteessa, mikä lisää hänen kon-
taktinsa vaarallisuutta. Vaikka tilanne on hidastempoinen, kurinpitodele-
gaatio katsoo Laasosen ottaneen turhan kontaktin tilanteessa, jossa 
Laine ei pysty olemaan valmis ottamaan kontaktia vastaan. Vaikka kon-
takti on turha, ei kyseessä kuitenkaan ole sellainen pelisääntöjen mukai-
nen rikkomus, josta tulisi tuomita lisärangaistus.  
 

  



 
Kurinpitodelegaation päätös  
  

Tilanteesta ei tuomita 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 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”.  

 
 


