
 
 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 11 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     15.11.2022 
  
Ottelu     Naisten F-liiga, PSS – Koovee, Porvoo 13.11.2022 
 
Asia PSS:n pelaajien nro 44 Noona Björkman ja Kooveen pelaajan nro 21 Anni Holo-

painen välinen kontakti, ottelun 3. erässä, peliajassa 54:20 (videotallenteen 
ajassa 1:47:07). 

 
 
 
Tiivistelmä Tilanteessa Kooveen Holopainen kamppailee pallosta PSS:n Björkmanin, Parran 

ja Holopaisen kanssa. Björkman ottaa kontaktin Kooveen Holopaiseen, joka jää-
tyään Björkmanin ja Parran väliin horjahtaa eteenpäin, minkä seurauksena Ho-
lopaisen ja Parran päät osuvat yhteen.  

 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä on normaali kamppailutilanne, jossa 
pelaajat pyrkivät pääsääntöisesti pelaamaan palloa. Björkmanin kontakti ei ole 
erityisen voimakas eikä Björkman työnnä Holopaista Partaa kohden.  
 
Kurinpitodelgaatio katsoo, että Björkman ei ole voinut pitää kovinkaan toden-
näköisenä sitä, että kontaktin seurauksena Holopainen jäätyään puristuksiin 
Björkmanin ja Kahilan väliin horjahtaa eteenpäin siten, että hänen ja Parran 
päät osuvat yhteen. Kurinpitodelegaatio katsoo siten, että kyse on lähinnä 
usean pelaajan kamppailutilanteessa syntyneestä valitettavasta vahingosta.  

 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Björkman ei syyllisty sellaiseen pelisäännöissä 
mainittuun rikkeeseen, josta tulisi määrätä pelirangaistus.  

 
Kurinpitodelegaatio ei määrää Björkmanille tilanteesta rangaistusta.  

 



 
 
Asian aineisto  Erotuomariraportti 13.11.2022 

”Tilanteessa näkemyksemme mukaisesti PSS:n pelaaja nro 44 kontakti Kooveen 
pelaajaan nro 21 oli pelisääntöjen vastainen. Näkemyksemme mukaan PSS:n 
nro 44syyllistyi tilanteessa pienen joukkuerangaistuksen arvoisestivaromatto-
maan rikkeeseen, pelisääntöjen kohdan 605/6 (909) mukaisesti. Näkemyk-
semme mukaan PSS:n nro 44 ei käyttänyt kontaktissa liiallista voimaa, mutta 
kontaktiosui hieman Kooveen pelaajan nro 21 selän puolelle. PSS:n nro 44:llä ei 
ollut riittävää pallofokusta tilanteessa, jonka vuoksi katsoimme, että rike on pie-
nen joukkuerangaistuksen arvoinen vapaalyönnin sijasta. Näkemyksemme mu-
kaisesti Kooveen pelaajan vakava loukkaantuminen tilanteessa ei ollut ennakoi-
tavissa rikkeen seurauksena.” 
 
PSS:n vastine 14.11.2022 
”Näkemyksemme mukaan kaikkien kolmen PSS:n pelaajan pelaaminen tilan-
teessa on tavanomaistapuolustavan joukkueen maalineduspelaamista. Björk-
manin kontakti Kooveen Holopaiseen tulee kylki kylkeä vasten ja huomioitavaa 
on myös se, että kontaktin osuessa irtopallo on myös Björkmanin pelattavissa, 
hänellä on molemmat kädet kiinni mailassa ja hänen katseensa on pallossa. Ti-
lanteessa PSS:n tiivis kolmen pelaajan puolustus vie vastustajan Holopaiselta ti-
lan pois ja tilanteen seurauksena Holopainen saa ikävän pääosuman. Kyseessä 
on ahdas maalinedustilanne, jossa kaikki tavoittelevat palloa, PSS:n pelaajat 
puolustavat omaa maaliaan sääntöjen mukaisesti ja Björkmanin kontakti Holo-
paiseen on sivusta tullut puhdas kylki kylkeä vasteen kontakti, eikä missään ni-
messä tarkoituksellinen selkään taklaus. Mielestämme tilanteesta ei tule mää-
rätä lisärangaistuksia.” 
 
Kooveen vastine 14.11.2022 
”Kooveen #21 Anika Holopainen kamppailee kahden puolustavan joukkueen pe-
laajan kanssa pallosta, kun kolmas PSS:n pelaaja #44 ottaa piittaamattoman 
fyysisen kontaktin Holopaiseen selän puolelta.  PSS:n pelaajalla #44 ei ole mah-
dollisuutta tilanteessa pelata palloa, tarkoituksena on vain tuupata hyökkäävän 
joukkueen pelaaja pois tilanteesta.  #21 Holopainen on keskittynyt palloon sekä 
kahteen muuhun tilanteessa olevaan PSS:n pelaajan, eikä hänellä ole minkään-
laista mahdollisuutta olla missään valmiudessa kontaktin selänpuolelta vas-
taanottamiseen. Piittaamattoman kontaktin seurauksena Holopainen kaatuu 
eteenpäin ja lyö päänsä edessään olevan PSS-pelaajan #42 päähän ja olkapää-
hän. Päähän kohdistuneen iskun seurauksena Holopainen joutui jättämään ot-
telun kesken ja hänet vietiin ambulanssilla lisätutkimuksiin, jossa todettiin paha 
aivotärähdys ja hän joutui jäämään yöksi Porvoon sairaalaan tarkkailtavaksi.” 
 
Otteluvalvojan videotutkintapyyntö 13.11.2022 
”Ottelun kolmannessa erässä ajassa 14.20 (54.20) syntyy kotijoukkueen (PSS) 
maalille usean pelaajan hässäkkä. PSS:n pelaaja #38 osuu lantiolla Kooveen pe-
laajaan #21 ja tilanteen seurauksena PSS:n #42 osuu olkapäällä Kooveen #21:n 
kasvoihin ja tämän iskun seurauksena Kooveen pelaaja #21 tuupertuu kentälle. 
Hoidon jälkeen hänet kannetaan suoraan pukuhuoneeseen.” 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne sekä videoleikkeet 



 
 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tehtyä tutkintapyynnön 

ja videotuomarin päätöksellä videotuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpi-
todelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. 
Tutkittavana oleva kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  

 
Tutkittava kontakti tapahtuu PSS:n maalialueen edessä. Tilanteessa PSS:n maa-
livahdin torjunnasta kimmonnut pallo päätyy pomppimaan maalialueen rajalle 
Kooveen Holopaisen ja PSS:n Björkmanin, Kahilan ja Parran jalkoihin. Tilan-
teessa PSS:n Björkman tekee taklaavan liikkeen Kooveen Holopaisen kylkeen. 
Koska Holopaisen toisella puolella on Kahila, Holopainen horjahtaa eteenpäin 
kontaktin voimasta kohti Partaa. Holopaisen ja Parran päät osuvat yhteen. Ho-
lopainen loukkaantuu tilanteessa eikä pelaa ottelua loppuun. Parta pystyy jat-
kamaan peliä. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin Holopaisen loukkaantumisen vuoksi ja tuomitse-
vat Björkmanille 2 min pienen joukkuerangaistuksen, varomattomasta fyysi-
sestä pelaamisesta (PS605/6). 
 
Holopainen kamppailee pallosta kahden PSS:n pelaajan kanssa eikä hän huo-
maa Björkmanin takaviistosta tulevaa kontaktia, eikä näin ollen ole valmistau-
tunut kontaktiin. Huomioitavaa on, että Björkmanin pelaa tilanteessa molem-
mat kädet kiinni mailassa ja hänen katseensa on pallossa.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo kuitenkin, että kyseessä on normaali kamppailuti-
lanne, jossa pelaajat pyrkivät pääsääntöisesti pelaamaan palloa. Björkmanin 
kontakti ei ole erityisen voimakas eikä Björkman työnnä Holopaista Partaa koh-
den.  
 
Kurinpitodelgaatio katsoo, että Björkman ei ole voinut pitää kovinkaan toden-
näköisenä sitä, että kontaktin seurauksena Holopainen jäätyään puristuksiin 
Björkmanin ja Kahilan väliin horjahtaa eteenpäin siten, että hänen ja Parran 
päät osuvat yhteen. Kurinpitodelegaatio katsoo siten, että kyse on lähinnä 
usean pelaajan kamppailutilanteessa syntyneestä valitettavasta vahingosta.  

 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Björkman ei syyllisty sellaiseen pelisäännöissä 
mainittuun rikkeeseen, josta tulisi määrätä pelirangaistus.  

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että PSS:n Björkmanille  
ei määrätä rangaistusta tapahtuneesta. 
 
 
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 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 karsintaotte-
luissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden (2) ottelun 
peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Salibandyliiton valitus-
lautakunnalta. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalautakunnasta on mahdol-
lista kaikkien päätösten osalta.”  
  
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”.  
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