
 

 

FYYSISEN PELIN LINJAUKSET PÄÄSARJOISSA KAUDELLA 2022-2023 

 

 

Selän puolelta tapahtuvat rikkeet 

Kautta 2021-22 edeltäneissä sidosryhmäpalavereissa päädyttiin salibandyn pääsarjojen osalta yhteiseen 

tahtotilaan sen suhteen, että jos pelaajaan kohdistuu fyysinen rike/kontakti selän puolelta ja pelaaja 

ajautuu vaaralliseen tilanteeseen tämän johdosta, niin silloin sanktio tilanteesta on kova ja 

sanktioitaessa huomioidaan myös rikkeen myötä pelaajaturvallisuuteen vaikuttavat seuraukset. 

Erotuomarikoulutuksen koulutuslinja tämän tyyppisiin rikkeisiin KAUDELLA 2022-23 muodostetaan 

seuraavasti: 

 

Video 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=opF4t3XLlVs&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=1 

Tämän kaltaiset rikkeet, joissa vastustaja työntää/horjuttaa pallollista pelaajaa selästä, ilman että 

tilanteesta aiheutuu rikotulle pelaajalle vaaraa, sanktioidaan PeliS 507/6 mukaisesti vapaalyönnillä (tai 

edellytysten täyttyessä rangaistuslaukauksella). 

”Palloa pelaava tai sitä tavoitteleva pelaaja pakottaa tai työntää vastapelaajaa muuten kuin olkapäällä 

olkapäätä vasten.” 

 

Video 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJeilVQ7CyM&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=2 

Tämän kaltaiset rikkeet, joissa vastustaja, taklaa pallotonta pelaajaa selän puolelta sanktioidaan PeliS 

605/6 mukaisesti pienellä joukkuerangaistuksella (2min).  

”Pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen peliin” 

Tilanteessa ei aiheudu rikotulle pelaajalle vaaraa vastustajaan tai objektiin törmäämisen muodossa. Rikkova 

pelaaja ei tavoittele palloa, eikä rikottu pelaaja pysty varautumaan fyysiseen kontaktiin, sen tapahtuessa 

selän puolelta. Oletus on, että tilanteessa ei pelata piittaamattomasti tai väkivaltaisesti, eikä taklaus 

tapahdu maalia tai kaukalon laitaa vasten. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opF4t3XLlVs&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MJeilVQ7CyM&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=2


 

 

 

Video 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=vHS4YQPlkms&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=3 

Rikkeissä, joissa vastustaja muuten vapaalyönnin arvoisella työntämisellä (ei taklaamalla) horjuttaa 

pallollista pelaajaa selän puolelta aiheuttaen rikotun pelaajan törmäämisen maaliin, kaukalon laitaan, hallin 

rakenteisiin tai toiseen pelaajaan, on pelisääntöjen puolesta mahdollista pohtia sanktiota seuraavien 

sääntökohtien pohjalta.  

605/5 Pelaaja pakottaa tai työntää vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalin kehikkoa vasten 

605/6 Pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen peliin 

607/4 Pelaaja syyllistyy piittaamattomaan fyysiseen peliin 

614/3 Pelaaja syyllistyy väkivaltaiseen fyysiseen peliin 

614/12 Pelaaja tai toimihenkilö tekee tai yrittää tehdä raa’an rikkomuksen 

Tällaiset, videon 3 kaltaiset tilanteet, tulkitaan väkivaltaiseksi fyysiseksi pelaamiseksi, josta määrätään 

rangaistukseksi PR. Rikottu pelaaja voi tämän kaltaisissa tilanteissa olettaa, että häneen saattaa kohdistua 

jonkinlaista fyysistä kontaktia pallon riistämisen yhteydessä. Vaikka rikkovalla pelaajalla on tilanteessa 

yritys pelata myös palloa, hänen voi olettaa pystyvän tilanteeseen tullessaan hahmottamaan pelikenttää ja 

-tilannetta siinä määrin, että tunnistaa horjuttamisen aiheuttavan mahdollisesti vastapelaajan turvallisuutta 

vaarantavan törmäämisen toiseen pelaajaan tai muuhun esteeseen. 

On myös huomioitava, että tämän kaltaisessa tilanteessa myös se pelaaja, johon jo selän puolelta rikottu 

pelaaja törmää, voi tilanteessa tehdä pelisääntöjen pohjalta sanktioitavan rikkeen ja tällöin myös hänen 

toimintansa voi johtaa rangaistukseen eli samasta tilanteesta voidaan tuomita sanktioita kahdelle 

pelaajalle. 

 

Video 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=ORjVKpWKd2Y&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=4 

1) Tällaiset pallottomaan pelaajaan kohdistuvat selän puolelta tapahtuvat vauhdikkaat ja 

voimakkaat/iskevät taklaukset sanktioidaan PeliS 607/4 mukaisesti isolla joukkuerangaistuksella (2+2min), 

vaikkei tilanteessa aiheutuisi rikotulle pelaajalle vaaraa törmätä toiseen pelaajaan. 

”Pelaaja syyllistyy piittaamattomaan fyysiseen peliin” 

https://www.youtube.com/watch?v=vHS4YQPlkms&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ORjVKpWKd2Y&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=4


 

 

Rikkova pelaaja ei tavoittele palloa, eikä rikottu pelaaja pysty mitenkään varautumaan fyysiseen kontaktiin, 

sen tapahtuessa selän puolelta. 

2) Mikäli tilanteessa rikkova pelaaja aiheuttaa törmäystilanteen päin toista pelaajaa, katsotaan tämä 

väkivaltaiseksi fyysiseksi pelaamiseksi ja sanktioidaan PeliS 614/3 pohjalta PR. Rikkovan pelaajan voi olettaa 

pystyvän tilanteeseen tullessaan hahmottamaan pelikenttää ja -tilannetta siinä määrin, että tunnistaa 

rikkeensä aiheuttavan mahdollisen vastapelaajan turvallisuutta vaarantavan törmäämisen toiseen 

pelaajaan. Turvallisuuden vaarantumisen elementit saattavat täyttyä myös muiden esteiden kuin 

vastapelaajien läheisyydessä (rakenteet, kaukalon laidat, maalikehikko jne). 

 

Video 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjVrP1EIhI8&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=5 

Tällaiset pallolliseen tai pallottomaan pelaajaan selän puolelta kohdistuvat väkivaltaiset kontaktit, joista 

vääjäämättä aiheutuu törmäys toiseen pelaajaan, sanktioidaan PeliS 614/12 mukaisesti PR. 

”Pelaaja tekee raa’an rikkomuksen” 

Rikottu pelaaja ei voi varautua tällaiseen voimakkaaseen selän puolelta tulevaan kontaktiin mitenkään. 

Rikkova pelaaja ei tavoittele palloa. Rikkovan pelaajan tulee tilanteeseen tullessaan hahmottaa pelikenttää 

ja -tilannetta siinä määrin, että ymmärtää rikkeensä aiheuttavan erittäin vaarallisen voimakkaan 

törmäämisen toiseen pelaajaan. Merkittävän turvallisuuden vaarantumisen elementit saattavat täyttyä 

myös muiden esteiden kuin vastapelaajien läheisyydessä (rakenteet, kaukalon laidat, maalikehikko jne).  

 

Pään seudulle osuvat fyysiset kontaktit 

Yhteinen pelikäsitys -palavereissa keskusteltiin jälleen paljon pään seudulle osuvista fyysisistä 

kontakteista. Näiden pohjalta todetaan, että kentällä esiintyy edelleen tilanteita, joissa pään seudulle 

osuva fyysinen kontakti on seurausta sattumanvaraisesta törmäyksestä eikä tilanteessa aina tapahdu 

sanktioitavaa sääntörikkomusta. Myöskin on huomioitava, että kaikki pään seudulle tapahtuvat 

kontaktit eivät ole pelirangaistuksella sanktioitavia rikeitä, ne voivat olla myös varomatonta tai 

piittaamatonta fyysistä pelaamista. Näin ollen kaikki pään seudulle osuvat kontaktit eivät 

automaattisesti johda pelirangaistuksella sanktiointiin kentällä tai kurinpidolliseen tutkintaan. 

Pään seudulle osuvien fyysisten kontaktien kohdalla erotuomarit ja kurinpito arvioivat muun muassa 

seuraavia seikkoja:  

- kontaktin ottavan pelaajan vauhti 

- kontaktin ottavan pelaajan tulokulma tilanteeseen ja liikkeen leikkaavuus 

- pelaajan ottaman kontaktin kohdistus 

https://www.youtube.com/watch?v=bjVrP1EIhI8&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=5


 

 

- onko kontaktin ottavan pelaajan liikkeessä havaittavissa taklaavaa liikettä, kasvamista tai muuta 

ylimääräistä liikettä 

- kontaktin ottavan pelaajan käsien positio/-liike 

- kontaktin ottavan pelaajan pallofokus/pallon tavoittelu ja mahdollisuus pelata palloa 

turvallisesti 

- kontaktin kohteen liike ja asento 

- voisiko tilanteen pelata turvallisesti/voiko kontaktin välttää, onko osapuolilla aikaa ja 

mahdollisuutta reagoida vastustajan liikkeisiin 

 

Pään seudulle osuvien fyysisten kontaktien osalta erotuomarien koulutuslinjaus: 

Video 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7XGWHQV6TU&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=

6 

Mustan pelaajan fokus on pallossa, peliasento on pelinomainen, eikä hän tee kontaktitilanteessa mitään 

ylimääräistä liikettä vartalollaan tai käsillään edesauttaakseen kontaktin syntymistä. Musta pelaaja ei 

syyllisty tilanteessa pelisääntöjen vastaiseen rikkeeseen ja näin ollen tilanteesta ei määrätä sanktiota. 

Keltaisella pelaajalla on mahdollisuus havaita mustan pelaajan liike ja välttää kontaktin syntyminen.  

 

Video 7: 

https://www.youtube.com/watch?v=6UYSqIJAFOk&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=7 

Mustan pelaajan fokus on pallossa, sen pelaamisessa ja suojaamisessa vartalollaan. Hänen peliasentonsa on 

pelinomainen, eikä hän tee kontaktitilanteessa mitään ylimääräistä liikettä tai kasvamista vartalollaan tai 

käsillään edesauttaakseen kontaktin syntymistä. Musta pelaaja ei syyllisty tilanteessa pelisääntöjen 

vastaiseen rikkeeseen ja näin ollen tilanteesta ei määrätä sanktiota. Valkoinen pelaaja ottaa itse riskin 

törmäämisestä valitessaan omaa pelitapaansa tilanteessa.  

 

Video 8: 

https://www.youtube.com/watch?v=LCA_tTv80ek&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=8 

Valkoinen pelaaja tulee tilanteeseen liikkeellä, joka on risteävä vastustajan liikesuuntaan nähden ja 

kohdistaa kontaktinsa suoraan vastustajaa päin, tämän päätä kohti, osuen taklaavalla liikkeellä vastustajaa 

päähän. Kyseessä on raaka rikkomus, josta sanktioidaan PeliS 614/12 mukaisesti PR. Valkoisella pelaajalla ei 

ole mahdollisuutta pelata tilannetta puhtaasti vastapelaajaa vaarantamatta ja kontakti kohdistuu 

vastapelaajaan tämän jo luovuttua pallosta.  

https://www.youtube.com/watch?v=v7XGWHQV6TU&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=v7XGWHQV6TU&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6UYSqIJAFOk&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=LCA_tTv80ek&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=8


 

 

Video 9: https://www.youtube.com/watch?v=3LlnkxTA-

cY&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=9 

Musta pelaaja juoksee tilanteeseen kovalla vauhdilla tavoitellen palloa ja valmistautuen tilanteessa 

tapahtuvaan kontaktiin. Mustan pelaajan liikkeessä tapahtuu selvästi havaittava ylimääräinen liike 

(leikkaava liike) kohti vastustajaa ja hän nostaa samalla oikeaa kättänsä. Näiden yhteisvaikutuksesta 

kontakti osuu vastustajan päähän ja kyseessä on raaka rikkomus, josta sanktioidaan PeliS 614/12 mukaisesti 

PR. Valkoisella pelaajalla ei ole palloa tavoitellessaan realistista mahdollisuutta varautua mustan pelaajan 

leikkaavaan liikkeeseen. 

Tämän lisäksi joukkueille tiedoksi: 

Kurinpitokäsittelyssä minimirangaistus on kahden ottelun pelikielto, kun pelirangaistuksella sanktioitava 

kontakti osuu päähän, raskauttavat asianhaarat muodostavat skaalan kovempaan suuntaan. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LlnkxTA-cY&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3LlnkxTA-cY&list=PLuZYf9x_xPGlK3f3S_TcXiwWmeRfFIzhS&index=9

