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PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 5/2019-2020

Päätöspäivä

7.10.2019

Asia

KRP:n pelaajan nro 44 Mikko Laakson kontakti Oilersin maalivahdin nro
41 Joonas Kaltiaiseen.

Ottelu

Miesten liiga: KRP, Nokia – Oilers, Espoo 4.10.2019

Päätöslauselma

KRP:n pelaajalle Mikko Laaksolle annetaan ottelussa määrätyn
pelirangaistuksen lisäksi, kahden (2) ottelun pelikielto.
KRP:lle määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Peliajassa 24:32 pallo ajautuu Oilersin maalin taakse, jolloin KRP:n
pelaaja Mikko Laakso (jatkossa: Laakso) juoksee maalin sivuitse kohti
päädyssä olevaan palloon. Oilersin maalivahti Joonas Kaltiainen lähtee
samaan aikaan tavoittelemaan päädystä kimmonnutta palloa, jolloin
Laakson oikea jalka osuu Kaltiaisen kypärään.
Laaksolle määrätään tilanteessa PR0 rangaistus.

Päätöksen perustelut
Kurinpitäjän toimivalta

Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan kilpailusääntöjen mukaiset
kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen
asettama elin tai toimihenkilö.
Kurinpitäjänä katson sarjajärjestäjän kanssa sopimamme keskinäisen
työnjaon ja sarjamääräysten perusteella olevani toimivaltainen
käsittelemään ottelutapahtumaan liittyvän asian.

Asianosaisten kuuleminen, muu materiaali

Asiaa ratkaistaessa on käytössä ollut seuraava materiaali:
-

Erotuomarirapotti
Otteluvalvojan vastine
Oilersin vastine
KRP:n vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Erotuomariraportti:
” Ottelun ajassa 24:32 Nokian KRP:n #44 Mikko Laakso oikaisee nopeassa
tilanteessa maalivahdin alueen läpi osuen polven seudulla Oilersin
maalivahtia Joonas Kaltiaista päähän. Joonas Kaltiainen oli oman
alueensa sisällä matalassa asennossa seuraten palloa, joka pelattiin
päätylankkuun. Kaltiainen ei voinut varautua kontaktiin. Mikko Laaksolla
olisi ollut tilanteessa mahdollisuus valita juoksulinjansa maalivahtia
vaarantamatta. Nykyisen ohjeistuksen mukaan tuomitsimme tilanteessa
pelirangaistuksen. Tuomitsimme pelirangaistuksen säännön: 617:2
mukaisesti (PR3).”
Otteluvalvojan vastine:
”Yhdyn ottelun erotuomareiden raportissaan esittämään näkemykseen
tapahtumien kulusta, eikä minulla ole siihen lisättävää.”

Oilersin vastine:
”Esport Oilersilla ei ole lisättävää video- ja erotuomarien näkemyksiin”
KRP:n vastine:
”Pääsarjojen videotuomarin Rainer Erhon päätöksessä 10 / 2019-20
videotuomari lausuu, että Mikko Laakso juoksee maalivahdin aluetta
rikkoen ja törmää maalivahdinalueella polvillaan olevan Kaltiaisen päähän
oikealla polvellaan. Videotuomarin lausuman mukaan Laakso tulee
tilanteeseen piittaamattomasti siten, että hänellä olisi ollut mahdollisuus
välttää kontakti. Videotuomarin mukaan kyse ei ole vahingossa
tapahtuvasta yhteentörmäyksestä. Olemme Nokian KrP:ssä kuulleet
Mikko Laakson kertoman tapahtuneesta ja olemme tutkineet tarkasti
käytettävissä olevat videotallenteet. Olemme pilkkoneet videon kuva
kuvalta ja tutkineet kuvat. Näiden kaikkien perusteella Nokian KrP:n
esittää hyvin eriävän näkemyksen videotuomarin havainnoista ja
päätöksestä. Tapahtumien kulku ja Mikko Laakson kertomat on kerrottu
liitteenä olevissa kuvissa 1-10 kuva kuvalta. Mikko Laakso lähtee
hakemaan Kaltiaisen päätyyn torjumaa palloa paikaltaan maalialueen
rajata neljä (4) metrin päästä maalista. Laaksolla on täysin esteetön
etenemislinja maalin taakse. Kaltiainen pysyy tiukasti maalin edessä
etutolpan vieressä, kun Laakso on liki maalivahdinalueen etureunan
tasalla, jolloin Laakson etäisyys maaliviivan on vajaa yksi metri ja Laakson
juoksunopeudella ajassa n. 0,2-0,3 sekuntia. Laakso ei missään vaiheessa
astu maalivahdin alueelle tai leikkaa sitä – Laakson oikea jalka kulkee
maalivahdinalueen reunaa pitkin. Kaltiainen päätti lähteä katkaisemaan
pallon nousua maalin takaa maalin eteen siinä vaiheessa, kun Laakso oli
jo puolivälissä maalivahdinaluetta juoksemassa alueen ohi. Kaltiainen
kumartui Laakson juoksulinjalle ja Laakson mukaan hän tunsi kevyen
kosketuksen reidessään eteen tulleen Kaltaisen kypärään, mutta ei
törmäystä. Laakso ehti ensimmäisenä pelaajana palloon ja ehti syöttää
sen vielä takaa nousevalle Mikko Immoselle. Erittäin lyhyen ajan
Kaltiainen oli kuitenkin normaalissa torjunta - asennossa ja seuraa pallon
kulkua maalin taakse. Hänen kypäränsä pysyy päässä koko nopean
tilanteen ajan. Laakson syötettyä pallon jo eteenpäin, Kaltiainen heittää
kypärän päästään ja jää maahan makaamaan. Vasta tässä vaiheessa
ottelun erotuomari nostaa käden ylös rikkeen merkiksi. Toisin kuin
videotuomari lausuu, Laaksolla ei todellakaan ollut aikaa välttää
kontaktia. Kontakti – tai pelaajien kosketus – aiheutui maalivahti
Kaltiaisen aivan viime hetkellä tehdystä kumartumisesta Laakson
juoksulinjalle ja maalivahdinalueen rajalle tai ulkopuolelle. Jos kontaktia
oli, kyseessä oli molemmin puolin vahingossa tapahtuneesta

kosketuksesta. Nokian KrP ymmärtää ja arvostaa todella paljon
nykysuuntausta suojata maalivahtia torjuntatyössä, mutta KrP:ssä ei
myöskään toivota, että tämä vähentää maalivahtien omaa vastuuta tai
johtaa jopa rangaistuksien kalastamiseen vastustajilta. Nokian KrP:n
näkemyksen mukaan kyseessä oli tahaton pelitilanteessa maalivahdin
alueen ulkopuolella tapahtunut kosketus, josta ulosajo ja 5 minuutin
rangaistus oli jo sellaisinaan erittäin kova tuomia. Lisärangaistuksia tästä
ei KrP:n näkemykseen voida tuomita. Nokian KrP toivoo joka tapauksessa
asian nopeaa käsittelyä. Pelit jatkuvat nopeasti ja Mikko Laakso on
erittäin tärkeä pelaaja KrP-kokoonpanossa ja erikoistilanteissa.
Epävarmuus pelioikeudesta vaikuttaa alkuviikon harjoituksiin.”
Videotallenne:
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi, mutta pelaajien
sijoittumisen vuoksi varsinainen osumakohta ei näy.
Laakso lähtee tavoittelemaan päädystä kimmonnutta palloa. Hänellä on
esteetön näkyvyys palloon ja maalivahtiin. Ohittaessaan maalivahdin,
Laakson vasen jalka on aivan maalivahdin alueen viivan vieressä.
Osuessaan maalivahtiin, maalivahdin ylävartalo on selkeästi maalivahdin
rajojen sisällä, jolloin Laakson oikea jalka osuu maalivahtiin.

Tapauksen arviointi
Kiistatonta tapauksessa on, että Laakson jalka osuu Kaltiaisen kypärään.
Vastaavia pelitilanteita esiintyy pelissä usein. Pallon kimmottua
päätyseinästä, maalivahti lähtee tavoittelemaan sitä maalinkulmalta.
Laaksolla oli esteetön näkyvyys maalivahtiin, eikä Laakson valitsemaan
liikesuuntaan ollut muita vaikuttavia tekijöitä, joten hän sai vapaasti valita
juoksulinjansa. Hänen olisi pitänyt ymmärtää, että maalivahti lähtee
tavoittelemaan päädystä kimmonnutta palloa maalinkulmalta.
Päinvastoin kuin KRP:n vastineessa sanotaan, Laakso leikkaa vartalollaan
maalivahdinalueen ilmatilan. Laakson vasen jalka on aivan maalivahdin
alueen viivan vieressä, jolloin oikean jalan on liikuttava maalivahdin
alueen ilmatilan kautta. Kaltiainen ei videotallenteen mukaan missään
vaiheessa kurottaudu maalivahdinalueen ulkopuolelle.

Kaltiaisella ei ollut mahdollisuutta reagoida takaviistosta tulevan pelaajan
kontaktiin, joten kontaktia maassa pelaavaan maalivahtiin voidaan pitää
potentiaalisesti vaarallisena.
Katson, että Laakso on toiminnallaan osoittanut merkittävää
piittaamattomuutta toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä
kohtaan ja täten syyllistynyt pelisääntöjen 617:2 kohdan raakaan
rikkomukseen.
Aikaisemman rangaistuskäytännön mukaan, maalivahdin
maalivahdinalueella tapahtuviin päähän kohdistuneista kontakteista on
annettu kahden ottelun pelikielto. Katson, että tässä tapauksessa ei ole
lieventäviä eikä ankaroittavia seikkoja rangaistusta mitattaessa.
Edellä olevin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan ratkaisuun.
Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2019 - 30.4.2020 1 §, 3 §, 4 §,
62–64 §, 66–71 §

Jussi Wahe
pääsarjojen kurinpitäjä

Taustamateriaali
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
Muutoksenhaku
Pääsarjojen sarjamääräysten 54§ mukaisesti pääsarjoissa tai niiden
karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin
korkeintaan kahden (2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei
voi hakea muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen
voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnasta.

