
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 51 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     4.4.2022  
  
Ottelu     F-Liiga Miehet, KrP – Oilers, 3.4.2022 
 

Asia KrP:n pelaajan nro 33 Jere Mattila ja Oilersin pelaajan nro 76 Rasmus 
Kainulainen välinen kontakti ottelun 2. erässä, peliajassa 27:30. 

 

 
Tiivistelmä Kyseessä on nopeahko pelinomainen tilanne, jossa Kainulainen haastaa 

Mattilaa ja pyrkii ohittamaan tämän. Haasto epäonnistuu ja Kainulaisen 
ohituksen mahdollistamiseksi nostamat kädet osuvat Mattilaan. 
Osumaan vaikuttaa osaltaan se, että Mattila pyrkii tilanteessa 
pelaamaan palloa ja kääntyy siten, että joutuu Kainulaisen juoksulinjalle. 
Mattilan asento tilanteessa on myös puolustajalle tällaisessa 
pelitilanteessa ominaisen matala. 

 
 Kainulaisella on tilanteessa esteetön näkyvyys Mattilaan, mutta tätä ei 

voida tilanteessa tulkita merkiksi törmäyksen tahallisuudesta, kun 
Kainulainen pyrkii kuitenkin pelaamaan tilanteessa siten, että hän 
ohittaisi Mattilan. Itse törmäys johtuu molempien pelaajien 
pelinomaisesta toiminnasta tilanteessa eikä ole enää kummankaan 
vältettävissä nopeassa tilanteessa. 

 
 Törmäyksen jälkeen Kainulainen työntää jo Mattilassa kiinni olevalla 

kädellään Mattilaa niskan alueelta ja syyllistyy näin tehdessään 
pelisääntöjen tarkoittamaan rikkeeseen. Vaikka kyseessä lienee ainakin 
osittain Kainulaisen luonnollinen reaktio törmäykseen, ts. hän pyrkii 
irrottautumaan ja jatkamaan peliä, syyllistyy hän näin tehdessään 
varomattomaan peliin, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa 
vastustajalle. Kainulainen olisi voinut myös välttää tämän, ts. hän olisi 
voinut jättää ylimääräisen työntöliikkeen tekemättä. 

 
 Vaikka Kainulainen syyllistyy tilanteessa varomattomaan pelitapaan ja 

rikkeeseen, ei kyseessä ole kuitenkaan sellainen pelisääntöjen 
tarkoittama raaka rikkomus, josta tulisi tuomita lisärangaistuksia 

 
Tilanteesta ei määrätä lisärangaistuksia. 

 

  



 
 

Asian aineisto  KrP:n videotutkintapyyntö 3.4.2022  

 
"Oilersin pelaaja, nro 76 Rasmus Kainulainen (myöhemmin Kainulainen), 
lähtee haastamaan Nokian KrP:n puolustajaa, nro 33 Jere Mattilaa 
(myöhemmin Mattila), mutta Kainulainen menettää pallon. 
Pallonmenetyksen jälkeen Kainulainen jatkaa peliin kuulumatonta 
liikettä kädet ja maila ylhäällä kohti Mattilan päätä ja osuu todella 
vaarallisesti Mattilaa päänalueelle, aiheuttaen Mattilalle avohaavan 
kasvoihin. Mattilan peliasento tilanteessa on pelitilanteen mukainen, 
eikä hän voi valmistautua vaaralliseen kontaktiin." 

 
Oilersin vastine 4.4.2022 
 
"Oilers pelaaja Rasmus Kainulainen #76 pyrkii maalintekotilanteeseen 
haastamalla 1v1 tilanteessa Nokian KrP pelaajan Jere Mattilan #33. 
Kainulaisen harhautusyrityksen jälkeen Mattila muuttaa oman 
sijoittumisen Kainulaisen liikesuunnan eteen estääkseen Kainulaisen 
liikkeen kohti maalia. Mattilan kontakti Kainulaiseen tapahtuu matalassa 
peliasennossa lonkka edellä. Samaan aikaan Kainulainen on nostanut 
videotuomarin lausunnon mukaisesti kädet ylös ohittaakseen Mattilan. 
Mattilan pyrkiessä estämään liikesunnan matalassa asennossa 
lonkkaedellä, menettää Kainulainen hetkellisesti tasapainon, jonka 
seurauksena kädet osuvat Mattilan hartia-alueelle. 
  
Mattila tekee tilanteessa poikkeuksellisen pelivalinnan, muuttaessa 
tarkoituksenmukaisesti omaa liikesuuntaa estääkseen ohitusyrityksen. 
Tämän johdosta Kainulaisella ei ollut mahdollisuutta väistää 
kontaktitilannetta. Tarkoituksenmukaisuutta puoltaa jo edellisessä 
kaksinkamppailussa pallotonta Santeri Lindforsia #11 kohtaan tapahtuva 
kontakti selän puolelle välittömästi videotallenteen alussa." 
 
Erotuomarien vastine 4.4.2022 
 
Erotuomarit eivät toimittaneet vastinetta. 
 
Otteluvalvojan vastine 4.4.2022 
 
"Ottelun toisessa erässä peliajassa 27.30 KrP:n kenttäpäädyn kulmassa 
Oilersin Rasmus Kainulainen lähti pallollisena pelaajana pelinomaisesti 
haastamaan 1 vs 1 -tilanteessa KrP:n Jere Mattilaa ja pyrkimään tästä 
ohi siten, että pelaa pallon Mattilan toiselta puolelta/längistä ja kiertää 
Mattilan itse toiselta puolelta. Samalla liikkeellä Kainulainen pyrki 
viemään mailansa ilmassa Mattilan yli. Seuranneessa tilanteessa 
pelaajien liikesuunnat risteävät ja syntyneen törmäyksen ohessa, kesken 
mailan ylivientiliikkeen, Kainulainen työntää ylhäällä olevalla 
käsivarrellaan hänen eteensä kääntyvää Mattilaa, osuen tätä 



 
 

käsivarrella niskan seudulle. Erotuomarit tuomitsivat tilanteesta 
Kainulaiselle 2min rangaistuksen ja peliä jatkettiin KrP:n vapaalyönnillä. 
Mattila pystyi hetkellisestä loukkaantumisesta huolimatta jatkamaan 
pelaamista ottelussa." 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
- Ottelutallenne 

- KrP:n toimittama videotallenne sisältäen päätykameran kuvan  

Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn KrP:n tekemällä 
videotutkintapyynnöllä. Videotuomari on päätöksellään siirtänyt asian 
eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n 
sekä 48 §:n perusteella. Tutkittavana oleva kontaktitilanne on videolta 
nähtävissä. 

 
 Tilanteessa Kainulainen saa pallon KrP:n puolustusalueen kulmassa ja 

lähtee etenemään kohti maalia. Hänen edessään on Mattila, joka pyrkii 
puolustamaan tilannetta. Molempien pelaajien rintamasuunta on kohti 
vastustajaa. Mattilan pysähtyessä Kainulaisen eteen on hänen asentonsa 
takapainoinen ja hän on koukistanut jalkansa. 

 
 Mattila pyrkii mailallaan häiritsemään Kainulaisen pallollista pelaamista 

ja Kainulainen pyrkii pelaamaan pallon Mattilan ohi tai längistä ja samalla 
ohittamaan tämän itsestään katsottuna oikealta puolelta. Kainulainen 
nostaa samalla mailansa kädet normaalissa peliotteessa ylös pystyyn 
pyrkien viemään sen Mattilan ohi/yli edetessään tämän ohi. 

 
 Kainulaisen yritys ujuttaa pallo Mattilan ohi epäonnistuu ja pallo osuu 

Mattilan jalkaan kimmoten siitä ylöspäin. Samalla Mattila, palloa 
tavoitellakseen ja suojatakseen, kääntää rintamasuuntaansa siten, että 
hänen vasen kylkensä on kohti Kainulaista ja hänen 
takapuolensa/keskivartalonsa siirtyy Kainulaisen ohitukseen valitsemalle 
juoksulinjalle, jolloin pelaajat törmäävät. 

 
 Törmäyshetkellä Kainulaisen kohotetut kädet osuvat Mattilaa niskan 

vasemmalle puolelle. Tämän jälkeen Kainulainen irrottaa vasemman 
kätensä mailasta ja työntää vasemmalla kyynärvarrellaan Mattilaa 
osumakohdasta eli niskan vasemmalta puolelta. Erotuomarit 
tuomitsevat Kainulaiselle tilanteesta 2 minuutin rangaistuksen. 

 
 Kyseessä on nopeahko pelinomainen tilanne, jossa Kainulainen haastaa 

Mattilaa ja pyrkii ohittamaan tämän. Haasto epäonnistuu ja Kainulaisen 
ohituksen mahdollistamiseksi nostamat kädet osuvat Mattilaan. 
Osumaan vaikuttaa osaltaan se, että Mattila pyrkii tilanteessa pelaamaan 
palloa ja kääntyy siten, että joutuu Kainulaisen juoksulinjalle. Mattilan 



 
 

asento tilanteessa on myös puolustajalle tällaisessa pelitilanteessa 
ominaisen matala. 

 
 Kainulaisella on tilanteessa esteetön näkyvyys Mattilaan, mutta tätä ei 

voida tilanteessa tulkita merkiksi törmäyksen tahallisuudesta, kun 
Kainulainen pyrkii kuitenkin pelaamaan tilanteessa siten, että hän 
ohittaisi Mattilan. Itse törmäys johtuu molempien pelaajien 
pelinomaisesta toiminnasta tilanteessa eikä ole enää kummankaan 
vältettävissä nopeassa tilanteessa. 

 
 Törmäyksen jälkeen Kainulainen työntää jo Mattilassa kiinni olevalla 

kädellään Mattilaa niskan alueelta ja syyllistyy näin tehdessään 
pelisääntöjen tarkoittamaan rikkeeseen. Vaikka kyseessä lienee ainakin 
osittain Kainulaisen luonnollinen reaktio törmäykseen, ts. hän pyrkii 
irrottautumaan ja jatkamaan peliä, syyllistyy hän näin tehdessään 
varomattomaan peliin, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa 
vastustajalle. Kainulainen olisi voinut myös välttää tämän, ts. hän olisi 
voinut jättää ylimääräisen työntöliikkeen tekemättä. 

 
 Vaikka Kainulainen syyllistyy tilanteessa varomattomaan pelitapaan ja 

rikkeeseen, ei kyseessä ole kuitenkaan sellainen pelisääntöjen 
tarkoittama raaka rikkomus, josta tulisi tuomita lisärangaistuksia 

 
 
 
 
Kurinpitodelegaation päätös 

Tilanteesta ei määrätä lisärangaistuksia. 
 

 
 

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”.  

  
  
  
  
  
  
  


