
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 12 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     16.11.2022 
  
Ottelu     F-liiga naiset, TPS – SSRA, Turku 13.11.2022 
 
Asia SSRA:n Jonna-Liina Variksen (#11) ja TPS:n Laura Rantasen (#28) välinen 

kontakti ottelun 1. erässä, peliajassa 17:11. 
 
 

 
Tiivistelmä 
 

Tapauksessa TPS:n Rantanen pyrkii ohittamaan SSRA:n Variksen. Ranta-
nen pelaa pallon Variksen ohi, mutta ei saa sitä enää haltuunsa. Varis ei 
pyri pelaamaan palloa, vaan taklaa Rantasta.  
 
Kurinpitodelegaatio ei voi videotallenteen perusteella kiistattomasti to-
deta Variksen kontaktin osuneen Rantasta päähän.  
 
Koska kontaktin ei voida kiistatta katsoa osuneen Rantasta päähän eikä 
kontakti ole muuten väkivaltainen, kurinpitodelegaatio katsoo, ettei ky-
seessä ole sellainen rike, josta tulisi määrätä pelirangaistus.  
 
Tilanteesta ei määrätä rangaistusta.  
 

 



 
 

Asian aineisto  TPS:n videotutkintapyyntö 

”TPS:n pelaaja numero 28 Laura Rantanen etenee pallollisena pelaajana 
laitaa pitkin SSRA:n pelaajien painostamana. SSRA:n pelaaja numero 11 
Jonna-Liina Varis on lähellä tilannetta ja pyrkii katkaisemaan Rantasen 
etenemisen ja riistämään pallon. Rantanen pyrkii kurottaen siirtämään 
pallon eteenpäin, kun Jonna-Liina Varis hakee Rantaseen kontaktin. Kon-
taktihetkellä Rantasen pää on hieman normaalia pelitilannetta alem-
pana, mutta Variksen hakemassa kontaktissa kyynärpää irtoaa selvästi 
muusta vartalosta, nousee korkealle ja iskeytyy Rantasta päähän aiheut-
taen Rantaselle loukkaantumisriskin. Katsomme, että Varis on kontaktia 
hakevana pelaajana vastuussa omista raajoistaan. Vaikka Rantasen pää 
on normaalia pelitilannetta alempana, Varis ei lähesty tilannetta turval-
lisesti vaan kyynärpää edellä.” 
 
Erotuomarien vastine 15.11.2022 
”Noin ajassa 17:10 TPS #28 Laura Rantanen saa pallon ja lähtee ohitta-
maan SSRA #11 Jonna-Liina Varis siirtämällä pallon sivuun. Pelaajien 
juostessa pallolle SSRA #11 on vähän edellä ja hakee olka-olka-kontaktia 
TPS #28 kanssa. Havaintomme pelissä on että SSRA #11 hakee kontaktia 
puhtaasti ja TPS #28 häviää tilanteen johtuen matalasta peliasennosta ja 
siitä että hän ei ollut täysin valmis ottamaan kontaktia vastaan.” 
 
SSRA:n vastine 16.11.2022 
”SSRA:n näkemys tarkasteltavana olevasta tilanteesta: 
Kyseessä on normaali pallontavoittelutilanne vauhdikkaassa ottelussa. 
Kyseisessä tilanteessa pelaajamme Jonna-Liina Varis on vastustajan pe-
laajaa Laura Rantasta edellä ja pyrkii saamaan kuvassakin näkyvän pal-
lon hallintaansa ennen vastustajaa. Vauhdikkaassa juoksutilanteessa, 
jossa pelaajien linja on samansuuntainen, pelaajamme Jonna-Liina Varis 
pyrkii Laura Rantasen edelle siirtymällä hänen juoksulinjalleen, koska on 
Rantasta edellä ja pallo on näin tavoitettavissa. Rantanen kurottaa pal-
loa, jolloin hänen päänsä painuu alas ja osuu Variksen käden olkavar-
teen, ei kyynärpäähän.  
 
Tilanteessa syntynyttä kontaktia ei voi millään pitää tahallisena ja Jonna-
Liina Varis kiistää jyrkästi hakeneensa tahallista kontaktia Laura Ranta-
sen kanssa, vaan kyseessä on vauhdikkaaseen tilanteeseen liittynyt sat-
tuma.       
 
Yhteenveto: 
SSRA kiistää jyrkästi syytökset Jonna-Liina Variksen pyrkimyksestä tarkoi-
tukselliseen kontaktiin vastustajan Laura Rantasen kanssa. Tarkastelta-
vana oleva tapahtuma liittyy vauhdikkaan pelin pallontavoittelutilantee-
seen, johon liittyvä kontakti tapahtuu Rantasen kurottaessa palloa, jol-
loin hänen päänsä painuu alas. Varis ei lähesty tilannetta tahallisesti 



 
 

kyynärpää edellä, vaan käsien liikkeet ovat juostessa luonnollisesti ta-
pahtuvia liikkeittä vailla vahingoittamistarkoitusta.  
 
Tilanteesta tuomarit eivät katkaisseet peliä ja Rantanen pelasi pelin lop-
puun. 
 
Lisärangaistusten vaatimus SSRA:n pelaajalle tuosta tilanteista jälkeen-
päin tuntuu kohtuuttomalta. Se ei myöskään olisi linjassa aiemmin an-
nettuihin tuomioihin, tästä esimerkkinä miesten liigan ottelu Nurmon 
Jymy – Classic 18.9.20, jossa tapahtuneessa kulmatilanteessa oli vauhtia 
paljon enemmän ja kontakti huomattavasti rajumpi. Tästä tilanteesta ei 
tuomittu lisärangaistuksia. Nyt tarkasteltavana oleva tilanne on kaukana 
mainitusta miesten pelissä olleesta tilanteesta, joten linjan yhtenäisyy-
den vuoksi nyt tarkasteltavana olevasta tilanteesta ei voi antaa rangais-
tusta jälkeenpäin.” 
 
Otteluvalvojan vastine 16.11.2022 
”En nähnyt riittävästi käsittelyssä olevaa tilannetta, koska istuin kentän 
vastakkaisella puolella ja tilanteessa pelaajien vartalot peittivät tilan-
netta.” 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn TPS:n tekemällä videotutkinta-

pyynnöllä. Videotuomari on päätöksellään siirtänyt asian eteenpäin ku-
rinpitodelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n pe-
rusteella. Tutkittavana oleva kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tilanne tapahtuu keskialueella laidan vieressä. TPS:n Rantanen kuljettaa 
palloa kohti vastustajan kenttäpuoliskoa ja pelaa palloa laidan kautta 
eteenpäin yrittäen ohittaa SSRA:n Variksen. Rantanen ei yletä palloon. 
Varis ei ota karannutta palloa haltuunsa, vaan taklaa Rantasta.  Erotuo-
marit eivät katkaisseet peliä eikä tilanteesta tuomittu rangaistusta.  
 
Tilanteessa Varis ei pyri pelaamaan palloa, vaan tekee selvän taklaavan 
liikkeen Rantasta kohti. Varis on tilanteessa Rantasen etupuolella ja Ran-
tanen pysähtyy kontaktin voimasta.  
 
Kurinpitodelegaatio ei kuitenkaan voi videotallenteen perusteella kiistat-
tomasti todeta Variksen kontaktin osuneen Rantasta päähän. Kurinpito-
delegaatio pitää mahdollisena, että Varis on osunut olkavarrellaan Ran-
tasta olkapäähän. Kurinpitodelegaatio katsoo lisäksi, että kyseessä on  
 



 
 

Koska kontaktin ei voida kiistatta katsoa osuneen Rantasta päähän eikä 
kontakti ole muuten väkivaltainen, kurinpitodelegaatio katsoo, ettei ky-
seessä ole sellainen rike, josta tulisi määrätä pelirangaistus.  
 

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Päätämme, että SSRA:n Varikselle ei määrätä rangaistusta. 
 
 
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 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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


	”Noin ajassa 17:10 TPS #28 Laura Rantanen saa pallon ja lähtee ohittamaan SSRA #11 Jonna-Liina Varis siirtämällä pallon sivuun. Pelaajien juostessa pallolle SSRA #11 on vähän edellä ja hakee olka-olka-kontaktia TPS #28 kanssa. Havaintomme pelissä on e...

