
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 10 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     17.10.2022 
  
Ottelu     SPV – Nokian KrP, Miesten F-liiga, Seinäjoki 15.10.2022 
 

Asia Nokian KrP:n pelaajan nro 23, Kaapo Kettunen ja SPV:n pelaajan nro 14, 
Juuso Keskinen välinen kontakti ottelun 3. erässä peliajassa 48:28. 

 

 
Tiivistelmä 
 

Tilanteessa Keskinen juoksee täyttä vauhtia keskiviivalta eteenpäin pe-
laamaansa palloa tavoitellen. Myös Kettunen lähtee maaliltaan juosten 
tavoittamaan häntä kohti tulevaa palloa. Kettunen saa pelattua pallon 
jalallaan Keskiseltä, jonka jälkeen Kettusen vasen olkavarsi osuu Keski-
seen ja tämä kaatuu kentän pintaan. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä on yhteentörmäys, jossa Ket-
tusen toiminta ei sisällä mitään sellaista, minkä perusteella tilanteesta 
tulisi tuomita salibandyn pelisääntöjen tarkoittama pelirangaistus. 
 
Kurinpitodelegaatio kumoaa Kettuselle määrätyn pelirangaistuksen.  

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 15.10.2022 

”Ajassa 48:28 Nokian KrP:n maalivahti nro 23, Kaapo Kettunen, juoksee 

SPV:n nro 14, Juuso Keskistä kohden tavoitellessaan palloa. Tilanteen 

seurauksena Kettusen olkapää osuu Keskistä leukaan. Katsoimme Kettu-

sen syyllistyneen väkivaltaiseen fyysiseen peliin sääntökohdan 614/3 

mukaisesti. Tuomitsimme Kettuselle pelirangaistuksen ja jatkoimme pe-

liä SPV:n rangaistuslaukauksella.” 

 
SPV:n vastine  
SPV ei toimittanut vastinetta asiassa. 
 
Nokian KrP:n vastine 16.10.2022 ja 17.10.2022 
”Katsomme, että 15.10.2022 pelatussa SPV - Nokian KrP ottelussa tapah-
tunut Kaapo Kettusen, ja Juuso Keskisen välinen törmäystilanne on kah-
den pelaajan välinen pallon tavoittelutilanne, jossa ei ole rikettä. Mieles-
tämme tilanne on verrattavissa viime kevään KrP - Classic finaalissa näh-
tyyn KrP:n Tomas Estovirran ja Classicin Tuukka Salon väliseen törmäyk-
seen, jota on tämän kauden erotuomarikoulutusmateriaaleissa hyödyn-
netty, linjaten että kyseisen kaltaisissa tilanteissa peli jatkuu kiistapal-
lolla, eikä kummalekaan joukkueelle tule tuomita rangaistusta. 
 
Kettusen ja Keskisen törmäystilanteessa SPV:n Juuso Keskinen osuu pal-
loon puolen kentän tuntumassa, ja lähtee tavoittelemaan karannutta 
palloa. KrP-maalilla oleva Kettunen havaitsee samanaikaisesti kohtitule-
van irtopallon, ja lähtee tilanteessa vastaan osuen palloon ensimmäi-
senä, juuri ennen kuin Keskinen osuu Kettusen kylkeen/olkavarteen. Vi-
deotallenteesta voidaan myös huomata, kuinka Kettunen vetää kätensä 
kiinni kehoonsa, välttääkseen mahdollista kyynärpää tms. osumaa Keski-
seen. Keskinen ehtii myös itse laittamaan käden eteen tilanteessa peh-
mentääkseen osumaa. Keskisen osuessa Kettuseen, tulee osuma enem-
mänkin Keskisen rintaan, eikä leuan alueelle, ja videolla käy myös ilmi, 
että Keskinen ehtii kääntämään kasvonsa oikealle ja tekemään hienoisen 
väistävän liikkeen, jottei osuma tule kasvoihin/pään alueelle. Kyseisessä 
tilanteessa ei ole mielestämme rikettä kummankaan pelaajan osalta, 
saatika kyseessä vakivaltainen fyysinen pelaaminen, vaan kyseessä on 
pallon tavoittelutilanne, jossa molempien pelaajien fokus on täysin pal-
lossa, ja havaitessaan törmäävänsä toisiinsa, molemmat pyrkivät keven-
tämään osumaa.” 
 
” Haluamme tehdä vielä lisäyksen vastineeseemme kysyen videomateri-
aaliin viitaten;  
 
1. Onko molempien pelaajien ainoa tarkoitus pelata vain ja ainoastaan 
palloa tilanteessa? 



 
 

2. Kumpi pelaajista on ensimmäisenä pallossa, ja täten toinen myö-
hässä?` 
 
Kantamme mukaan molemmilla pelaajilla fokus on ainoastaan pallon pe-
laamisessa. Kettunen on ensimmäinen pelaaja, joka palloon osuu, joten 
tällöin SPV:n Keskinen on tilanteessa pelaaja, joka on myöhässä. Mainit-
semme vielä säännöstön 303§ pykälän kohdan 2 mukaisen ’mikäli maa-
livahti pelin aikana jättää kokonaan maalialueensa, hänet rinnastetaan 
paluuseen asti kenttäpelaajaan, joskaan hänellä ei ole mailaa’.” 
 
Otteluvalvojan vastine 
Ottelussa ei ollut otteluvalvojaa. 
 
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.  
 
Tutkittava kontakti tapahtuu KrP:n maalialueen edustalla. Tilanteessa 
SPV:n Keskinen juoksee täyttä vauhtia keskiviivalta eteenpäin pelaa-
maansa palloa tavoitellen. Myös KrP:n Kettunen lähtee maaliltaan juos-
ten tavoittamaan häntä kohti tulevaa palloa. Kettunen saa pelattua pal-
lon jalallaan Keskiseltä, jonka jälkeen Kettusen vasen olkavarsi osuu Kes-
kiseen ja tämä kaatuu kentän pintaan. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin Keskisen loukkaantumisen vuoksi ja mene-
vät tarkastamaan tilannetta videolta. Videotarkastuksen jälkeen he tuo-
mitsevat tilanteesta pelirangaistuksen (PS 614/3: Väkivaltainen fyysinen 
peli). 
 
Tilanteessa molemmat pelaajat tavoittelevat palloa. Keskinen ehtii tilan-
teessa palloon ja pyrkii pelaamaan sen Kettusen ohi, joka onnistuu kui-
tenkin pysäyttämään pallon ja potkaisemaan sen itsestään katsottuna 
kohti oikeaa laitaa. Samalla Keskinen ja Kettunen törmäävät. Videolta on 
nähtävissä, että Kettusen vasen olkavarsi osuu tilanteessa Keskisen rin-
takehän alueelle. 
 
Kettusen fokus tilanteessa on pallossa, eikä hän tee mitään sellaista lii-
kettä, jonka perusteella voisi katsoa hänen hakevan kontaktia Keskiseen. 
Kettusen kädet ovat alhaalla ja hänen asentonsa on pelitilanteen mukai-
nen. 
 



 
 

Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä on yhteentörmäys, jossa Ket-
tusen toiminta ei sisällä mitään sellaista, minkä perusteella tilanteesta 
tulisi tuomita salibandyn pelisääntöjen tarkoittama pelirangaistus. 
  
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 päättää pelaajalle tuomitun pelirangaistuk-
sen kumoamisesta kolmen hengen kokoonpanolla.  
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että Nokian KrP:n Kaapo Kettu-
selle määrätty pelirangaistus kumotaan.  
 

 

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. 
 
 
 

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

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”.  

  
 


