
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 3 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     21.9.2022 
  
Ottelu     F-liiga miehet, Jymy-Classic, Nurmo 18.9.2022 
 
Asia Jymyn Eemeli Karjanlahden (#80) ja Classicin Ville Lastikan (#36) välinen 

kontakti, ottelun jatkoajalla peliajassa 62:15 (videotallenteen ajassa 
2:31:30). 

 

 
Tiivistelmä 

Tilanteessa Lastikka saa pallon laitaan, mistä hän lähtee kanttaamaan 
pallon kanssa keskelle. Puolustamassa oleva Karjanlahti pysähtyy otta-
maan Lastikkaa vastaan, pyrkien estämään tämän liikettä keskustaan 
sekä peittämään syöttöä tai laukausta. Yrittäessään estää Lastikan syöt-
töä tai laukausta työntää Karjanlahti mailaansa Lastikan syötön tielle. 
Karjanlahden peliasento on tilanteessa matalahko, kun hän ensin jarrut-
taa juoksuvauhdista ja sitten kurottaa mailallaan kohti palloa.  
 
Lastikan syöttäessä Karjanlahden lavan ohi, joutuu hän pelaamaan pal-
loa läheltä omia jalkojaan, jolloin kädet nousevat pelinomaisesti  ylös lä-
hemmäksi kehoa.  

 
Vaikka Lastikan käsivarren osuma Karjanlahden päähän on kiistaton, ei 
Lastikan pelinomaisessa toiminnassa ole tilanteessa ainakaan sellaista 
pelisääntöjen tarkoittamaa rikettä, josta rangaistuksena olisi peliran-
gaistus.  

 
Lastikalle ei tuomita rangaistusta. 

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomarien vastine 19.9.2022 

 

”Erotuomarit eivät havainneet kyseistä kontaktia pelitilanteessa.” 
 
Otteluvalvojan vastine 19.9.2022 
 
”Jatkoajan pelitilanteessa ajassa 62:15 Classicin pelaaja nro 36 Ville Las-
tikka saa pallon hyökkäysnurkkaan ja lähtee kantille pallollisena. Jymyn 
pelaaja nro 80 Eemeli Karjanlahti on melkein paikallaan hakien peittoa 
tilanteessa.  Lastikka kääntää vedon syötöksi toiseen laitaan nostaen kyy-
närpäänsä syöttöliikkeessä.  Kyynärpää osuu Karjanlahtea päähän. Peli 
jatkuu ja Karjanlahti kaatuu lattialle osumasta ja nousee sen jälkeen jat-
kamaan peliä.” 
 
Jymyn vastine 20.9.2022 
 
”Olemme lukeneet otteluvalvojan (Ronny Brännbacka) lähettämän vi-
deotutkintapyynnön, sekä Pääsarjojen videotuomarin (Rainer Ehro) pää-
töksen asiasta. Käytössämme on Ruudun lähetyksestä tehty videopätkä.  
 
Kyseisessä tilanteessa Classic lähtee suoraan hyökkäykseen, jonka aikana 
pallo pelataan Lastikalle Jymyn maalista katsottuna vasempaan taskuun. 
Lastikka lähtee pallon haltuun otettuaan liikkeelle kohti keskustaa, ja 
puolustamassa oleva Karjanlahti reagoi tähän. Karjanlahti ehtii asettu-
maan Lastikan juoksulinjalle siten, että Lastikka ehtii havainnoida Kar-
janlahden, ja näin ollen muuttaa omaa juoksulinjaansa tarkoituksenaan 
väistää kontakti. Väistön aikana, Lastikka pyrkii syöttämään pallon Kar-
janlahden jalkojen välistä tyhjään tilaan, tässä onnistuen. Syöttöliikkeen 
seurauksena Lastikan oikean käden kyynärpää tekee nousevan liikkeen, 
joka osuu hieman eteenpäin kumartunutta Karjanlahtea päähän. Tilanne 
on selkeästi nähtävissä videotallenteelta.  
 
Tuomarit eivät vihellä peliä poikki, vaikka pelaaja kaatuu maahan pää-
tään pidellen. Osasyynä tähän on Karjanlahden valinta pyrkiä jatkamaan 
peliä osumasta huolimatta. Tilannetta ei tarkasteltu videolta ottelun ai-
kana.  
 
Kiistatonta asiassa on se, että kontakti on osunut Karjanlahtea päähän. 
Näkemyksemme mukaan tilanne on johdantoa seuraavista tekijöistä: Ky-
seessä on kontakti, jonka syntymistä edesauttaa Karjanlahden peliasen-
non madaltuminen hetkellisesti. Lastikan pelillisen valinnan (syöttäminen 
Karjanlahden jaloista) johdosta tapahtunut kyynärpään nousu  
 
  
 



 
 

Mielestämme Lastikka ei tee mitään sellaista elettä / toimintaa, mikä 
viittaisi törkeään tai vaaralliseen peliin. Lastikan toiminta on näkemyk-
semme mukaan pelinomainen, ja kontaktia edesauttaa myös pallotto-
man pelaajan toiminta.  
 
Näkemyksemme mukaan ottelun aikana tilanteessa olisi voinut soveltaa 
pelisääntöjen pykälää 605/6 pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen 
peliin, josta rangaistuksena olisi ollut pieni joukkuerangaistus (2min). 
Muut mahdolliset rangaistuksen muodot olisivat näkemyksemme mu-
kaan kohtuuttomia suhteessa nähtyyn tilanteeseen. Karjanlahti jatkoi ot-
telua normaalisti kontaktin jälkeen.  
 
Lisäksi haluamme korostaa, että vaikka ottelu oli intensiivinen ja kovan 
vauhdin peli, molempien joukkueiden pelaajat osoittivat vastustajan kun-
nioitusta tilanteissa esimerkillisesti.” 
 
Classicin vastine  
 
”Tilanteessa Lastikka pyrkii syöttämään läheltä omia jalkoja Konsta tyk-
kyläiselle  
 
Pelin luonteeseen kuuluu maalinteko ja maalintekoon hyvät syötöt no-
peissa pelitilanteissa. Tämän tyyppinen syöttö on teknisesti mahdoton 
muualla tavalla mahdoton toteuttaa.   
 
Lastikan tilanteen nostaminen pelkästään kurinpidon tutkintaan osoit-
taa, että liigan kurinpidon linjaukset ovat lajia urheilullisesti ja markki-
noinnillisesti vahingoittavalla tiellä” 
 
Videotallenteet 
 
Kurinpitodelegaation käytössä on ollut ottelutallenne. 
 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä, pää-

sarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. Tutkittavana 
oleva kontaktitilanne on videolta nähtävissä 
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Jymyn kenttäpuoliskolla. Tilanteessa 
Lastikka saa pallon laitaan, mistä hän lähtee kanttaamaan pallon kanssa 
keskelle. Puolustamassa oleva Karjanlahti pysähtyy ottamaan Lastikkaa 
vastaan, pyrkien estämään tämän liikettä keskustaan sekä peittämään 
syöttöä tai laukausta. Yrittäessään estää Lastikan syöttöä tai vetoa, työn-
tää Karjanlahti mailaansa Lastikan syötön tielle. Karjanlahden peliasento 
on tilanteessa matalahko, kun hän ensin jarruttaa juoksuvauhdista ja sit-
ten kurottaa mailallaan kohti palloa.  



 
 

Lastikan syöttäessä Karjanlahden lavan ohi, joutuu hän pelaamaan palloa 
läheltä omia jalkojaan, jolloin kädet nousevat pelinomaisesti  ylös lähem-
mäksi kehoa.  
 
Vaikka Lastikan käsivarren osuma Karjanlahden päähän on kiistaton, ei 
Lastikan pelinomaisessa toiminnassa ole tilanteessa ainakaan sellaista 
pelisääntöjen tarkoittamaa rikettä, josta rangaistuksena olisi pelirangais-
tus. Lastikka on pakotettu syöttämään pallo läheltä omia jalkojaan Kar-
janlahden tullessa lähes kiinni häneen. Syöttöliikkeen seurauksena Lasti-
kan oikean käden kyynärpää tekee nousevan liikkeen, joka osuu hieman 
eteenpäin kumartunutta Karjanlahtea päähän. 

 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Lastikka ei syyllisty tilanteessa ainakaan 
sellaiseen rikkeeseen, josta salibandyn pelisäännöt määräävät peliran-
gaistuksen.  

 
 
Kurinpitodelegaation päätös 
 
 

Päätämme, että Classicin Ville Lastikalle ei tuomita rangaistusta.  

  
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  
  
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  
  
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 2022–2023 45–54 §. 
 
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2022–30.4.2023 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 

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

Salibandyliiton valituslautakunnalta. Muutoksenhaku urheilun oikeusturva-
lautakunnasta on mahdollista kaikkien päätösten osalta.”  
  
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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