
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 4 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     24.9.2022 
  
Ottelu     F-liiga miehet, FBC Turku – TPS, Turku 23.9.2022 
 
Asia FBC Turun Pyry Kauppisen (#66) ja TPS:n Jere Niemelän (#3) välinen kon-

takti ottelun 2. erässä, peliajassa 39:11. 
 
 

 
Tiivistelmä 

 
Tilanteessa FBC Turun Kauppinen kuljettaa palloa kulmasta maalin 
taakse. TPS:n Niemelä pyrkii riistämään pallon Kauppiselta. Kaksinkamp-
pailun aikana Niemelä horjahtaa Kauppisen kylkeen takaviistosta. Nie-
melän horjahtaessa Kauppista kylkeen Kauppisen oikea käsivarsin heilah-
taa taaksepäin ja hänen kyynärpäänsä osuu Niemelää kasvoihin. 
 
Kuluvan kauden linjauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota päähän 
kohdistuviin kontakteihin. Linjaus ei kuitenkaan tarkoita, että päähän 
kohdistunut kontakti johtaisi automaattisesti pelirangaistukseen. Edel-
leen rangaistavuuden edellytyksenä on, että pelaaja tekee sellaisen rik-
keen, josta tulee pelisääntöjen mukaisesti tuomita pelirangaistus.  
 
Kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, että Kauppinen toimii varomatto-
masti heilauttaessaan kättään taaksepäin siten, että hänen kyynär-
päänsä osuu Niemelää kasvoihin.  
 
Arvioitaessa Kauppisen toimintaa tilanteessa on huomattava, että ky-
seessä on fyysinen kaksinkamppailutilanne, jossa Niemelä horjuttaa 
Kauppisen tasapainoa. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Kauppisen te-
ossa on kyse enemmän kamppailutilanteessa syntyneestä vahingosta 
kuin tahallisesta huitaisusta. Vaikka Kauppisen teko on rangaistava, ku-
rinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä ei ole sellainen välivaltainen fyy-
sinen pelaaminen, josta tulisi pelisääntöjen mukaan määrätä peliran-
gaistus.  
 
Kurinpitodelegaatio kumoaa Kauppiselle määrätyn pelirangaistuksen. 
Päätös syntyi äänin 2–1. 

 



 
 

Asian aineisto  FBC Turun vastine 24.9.2022 

”Haluamme oikoa ensiksiksikin, että väite Kauppisen tahallisesta kyyner-
pääkontaktista Niemelän kasvoihin on kohtuuton. Kyseessä on kaksin-
kamppailutilanne joita huippusalibandyssa tapahtuu kaikissa peleissä 
useita. Toki on ikävää, että Kauppisen käsivarsi osuu nyt Niemelän kas-
voihin, joka kiistatta myös videotallenteelta näkyy. Osuma on kuitenkin 
suhteellisen kevyt, joka näkyy myös seurauksista. Pelaaja jää kentälle 
makaamaan, mutta tämän näemme kuitenkin enemmän dramatisoin-
tina isomman rangaistuksen toivossa vastustajalle. Tämän voi todeta 
myös videotallenteella myöhemmin esiintyvien vierasjoukkueen kanssa-
pelaajien reaktioista. Mikäli kyseessä olisi ollut väitetty voimakas kyyner-
pääosuma, niin tuskin penkilläkään olisi naureskellen asiaan reagoitu? 
Nyt välittyy iloinen fiilis, että saatiinpahan tuomariparille myytyä isompi 
rangaistus jolla kaverin paras pistemies suihkuun. Niemelä osallistuu 
myös heti tilanteesta seuranneeseen ylivoimapeliin, mikä kertonee paljon 
kontaktin kovuudesta. 
 
Kauppisen käsivarren kontaktiin Niemelän kasvoihin vaikuttaa isosti 
myös suhteellisen pitkä kovassa vauhdissa tapahtuva vääntötilanne, 
jossa Niemelän vartalokontakti vaikuttaa suurilta osin Kauppisen tasa-
painoon. Tilanteessa Kauppinen on koko ajan pallollisena ja Niemelän ku-
rottaessa kohti palloa hänen peliasentonsa ei ole mitenkään normaali, 
joka myös vaikuttaa suuresti kontaktiin. Puolustavalla pelaajalla pitää 
olla tilanteissa myös oma vastuunsa mihin väliin oman päänsä voi tai 
kannattaa tunkea. 
 
Näkemyksemme mukaan tilanteesta tuomittu punainen kortti oli jo yli-
mitoitettu rangaistus, joten mahdollinen pidentynyt pelikieltokaan ei ole 
millään tavalla perusteltu. Haluamme että pelit ratkaistaan oikeudenmu-
kaisesti kentällä ja näytelmäkerhotaidot tai kylmäpussien koko ei peliti-
lanteissa vaikuta rangaistusten kovuuteen.” 
 
TPS:n vastine 24.9.2022 
”TPS:n Jere Niemelä (3) ja FBC Turun Pyry Kauppinen (66) kamppailevat 
ja tavoittelevat palloa. Molemmat pelaajat juoksevat maalin taakse, 
rinta rinnan hieman matalassa asennossa palloa kurottaessaan. FBC Tu-
run Kauppinen on tilanteessa hieman edellä. Kauppisen käsivarsi osuu 
Niemelää pään alueelle. Osuma on varsin kevyt ja Niemelä pystyy jatka-
maan ottelua normaalisti.” 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä video-

tuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen 



 
 

sarjamääräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva kon-
taktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tilanne tapahtuu TPS:n maalin takana. FBC Turun Kauppinen kuljettaa 
palloa kulmasta maalin taakse. TPS:n Niemelä pyrkii riistämään pallon 
Kauppiselta. Kauppinen pyrkii estämään Niemelän pääsemisen hänen 
rinnalleen työntämällä kädellään Niemelän vatsasta. Pallon karattua hie-
man kauemmas Kauppinen suoristaa selkäänsä ja ottaa käden pois Nie-
melän vatsalta. Tämän jälkeen pelaajien jalat osuvat yhteen ja Niemelä 
horjahtaa Kauppisen kylkeen takaviistosta. Niemelän horjahtaessa Kaup-
pista kylkeen Kauppisen oikea käsivarsin heilahtaa taaksepäin ja hänen 
kyynärpäänsä osuu Niemelää kasvoihin. 
 
Erotuomarit tuomitsivat tilanteesta videotarkistuksen jälkeen Kauppi-
selle pelirangaistuksen pelisääntöjen kohdan 614/3 mukaisesta väkival-
taisesta fyysisestä pelistä.  
 
Videotallenteelta käy selvästi ilmi Kauppisen kyynärpään osuvan Nieme-
lää kasvoihin. Kuluvan kauden linjauksissa on kiinnitetty erityistä huo-
miota päähän kohdistuviin kontakteihin. Linjaus ei kuitenkaan tarkoita, 
että päähän kohdistunut kontakti johtaisi automaattisesti pelirangaistuk-
seen. Edelleen rangaistavuuden edellytyksenä on, että pelaaja tekee sel-
laisen rikkeen, josta tulee pelisääntöjen mukaisesti tuomita pelirangais-
tus.  
 
Kurinpitodelegaation tehtävänä on siten arvioida, onko kyseessä peliran-
gaistuksen arvoinen rike. Jos rike on rangaistava pelirangaistuksella, ku-
rinpitodelegaation tulee arvioida rangaistuksen pituus. Jos rikkeestä on 
tuomittava pelirangaistus, kauden linjauksen mukaan rikkeen kohdistu-
essa vastustajan päähän, minimirangaistus on kahden pelin pelikielto.  
 
Käsillä olevassa tapauksessa on kyse lähtökohtaisesti tavanomaisesta 
kaksinkamppailutilanteesta, jossa pelaajat ottavat kontaktia toisiinsa. 
Niemelän horjahdettua Kauppista päin on luonnollista, että Kauppinen 
pyrkii kädellä suojaamaan itseään. Kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, 
että Kauppinen toimii varomattomasti heilauttaessaan kättään taakse-
päin siten, että hänen kyynärpäänsä osuu Niemelää kasvoihin.  
 
Arvioitaessa Kauppisen toimintaa tilanteessa on huomattava, että ky-
seessä on fyysinen kaksinkamppailutilanne, jossa Niemelä horjuttaa 
Kauppisen tasapainoa. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Kauppisen te-
ossa on kyse enemmän kamppailutilanteessa syntyneestä vahingosta 
kuin tahallisesta huitaisusta. Vaikka Kauppisen teko on rangaistava, ku-
rinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä ei ole sellainen välivaltainen fyy-
sinen pelaaminen, josta tulisi pelisääntöjen mukaan määrätä pelirangais-
tus.  



 
 

 
Pääsarjojen sarjamääräysten 49 §:n mukaan pääsarjojen pelirangaistuk-
set etenevät kurinpitokäsittelyyn. Sarjamääräysten 63 §:n mukaan sarja-
järjestäjä voi täydentää sarjamääräyksiä ja antaa erillisiä ohjeita. Saliban-
dyliitto on antanut pelirangaistusten kumoamisesta seuraavan ohjeen: 
 
”Jos kurinpitodelegaatio päättää, että tilanteessa, jossa ottelussa on tuo-
mittu pelirangaistus, kyseessä ei ole pelirangaistuksen arvoinen rikko-
mus, sen tulee tehdä päätös kolmen hengen kokoonpanolla. Jos kurinpi-
todelegaatio päättää, että rike ei ole pelirangaistuksen arvoinen, pelaaja 
ei kärsi pelisääntöjen mukaista seuraavan ottelun pelikieltoa rikkeestä.” 
 
Kurinpitodelegaatio voi siten kumota pelaajalle tuomitun pelirangaistuk-
sen kumoamisesta kolmen hengen kokoonpanolla.  
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että FBC Turun Kauppiselle an-
nettu pelirangaistus kumotaan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 
2–1. Jäsen Timosen eriävä mielipide on liitteenä. 
 
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  
  
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  
  
kurinpito@salibandy.fi  

 

Jäsen Timosen eriävä mielipide 
 
Kurinpitodelegaation enemmistön näkemyksestä eroten katson, että 
Kauppinen on tilanteessa syyllistynyt sellaiseen salibandyn pelisääntöjen 
määräämään rikkeeseen, josta tulisi tuomita pelirangaistus. 
 
Vaikka käsiteltävässä tapauksessa on kyse lähtökohtaisesti tavanomai-
sesta kaksinkamppailutilanteesta, jossa pelaajat ottavat kontaktia toi-
siinsa, Kauppinen syyllistyy pelisääntöjen pykälän 614/3 tarkoittamaan 
väkivaltaiseen fyysiseen peliin tehdessään vapaana mailasta olevalla kä-
dellään terävän liikkeen takaviistoon. Kauppisella on tietenkin kamppai-
lutilanteessa oikeus pyrkiä suojaaman itseään ja palloa, mutta hän on 
myös vastuussa toiminnastaan. Tilanteessa videotallenteelta nähtävissä 
oleva käden käyttö, joka johtaa osumaan Niemelän kasvoihin, on pelin-
omaisuudestaan huolimatta rangaistavaa. 
 

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

Kauden linjausten mukaisesti tilanteesta, jossa pelirangaistuksella sank-
tioitava kontakti osuu päähän, tuomitaan vähintään kahden ottelun pe-
likielto. 
 
Näin ollen katson, että Lindholmille olisi pelisäännöistä seuraavan auto-
maattisen yhden ottelun pelikiellon lisäksi tullut tuomita yhden ottelun 
pelikielto.  
 
 
 
 
 
 
 

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 Sali-
bandyliiton valituslautakunnalta. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalau-
takunnasta 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”.  

 


