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1. Yleistä videotarkistuksesta 
 
F-liigan miesten sarjassa on kaudella 2022-23 käytössä videotarkistusmahdollisuus. Videotarkistus 
on kauden mittainen pilottikokeilu, jonka jatkosta päätetään myöhemmin kokeilun tulosten 
perusteella. 
 
Otteluvalvoja raportoi jokaisen videotarkistuksen sarjajärjestäjälle nettilomakkeella. Erotuomarit 
tekevät erotuomariraportin, jos tarkastuksessa ilmenee jotain erityistä raportoitavaa (esim. 
tekninen ongelma tarkistuksessa). 
 
Kun tilanne tarkistetaan videolta ei tätä tilannetta saa näyttää hidastuksena hallin näytöiltä. 
 
Kotijoukkueen toimitsijoista yksi vastaa videotarkistuksissa yhteystyöstä erotuomareiden kanssa. 
Erotuomareilla tulee ennen ottelun alkua olla tiedossa, kuka tämä henkilö on. 
 
Kotijoukkue järjestää videotarkistuksia varten toimitsijapöydälle tai sen välittömään läheisyyteen 
nettiyhteydellä ja vähintään 13” näytöllä varustetun kannettavan tietokoneen, jossa on käynnissä 
Ruutu+-lähetys ottelusta, josta erotuomari/t tarkistavat tilanteen sekä puhelimen, jolla saa 
yhteyden lähetyksen ohjaajaan ja yhdet mikrofonilliset kuulokkeet erotuomareille. 
 
Jos pelikelloa siirretään videotarkistuksen perusteella taaksepäin, erotuomarit määrittävät mihin 
peliaikaan kello siirretään heidän käytettävissään olevan todennettavan tiedon perusteella 
seuraavassa järjestyksessä: 
1) Virallisen pelikellon aika 
2) Lähetyksessä näkyvän pelikellon aika 
3) Erotuomarit arvioivat oikean peliajan 
 
Jos pelaajan jäähy on päättynyt tällä välin, palautetaan hänet kärsimään jäljellä oleva 
rangaistusaika, ellei kyseinen jäähy ole päättynyt videotarkistuksessa hyväksyttyyn maaliin. 
 



 
2. Mitä tilanteita voidaan tarkistaa videolta 
 
Erotuomareilla on mahdollisuus tarkistaa ja joukkueilla mahdollisuus pyytä erotuomareita 
tarkistamaan maalin sääntöjen mukainen syntyminen. Tällöin kyseisestä tilanteesta tarkistetaan 
 
1) Onko koko pallo ylittänyt maaliviivan etupuolelta maalin tolppien merkkien välistä ja oletetun 
maalin yläriman korkeuden alta  
2) Oliko maalin tehneen joukkueen viimeinen aktiivinen kosketus palloon sääntöjen mukainen 
tapa tehdä maali 
 
Videomateriaalia ei voi maalinteon yhteydessä käyttää minkään muiden mahdolliseen maalin 
hylkäämiseen johtavien rikkeiden tarkasteluun. 
 
Maalin tarkistuksen perusteella ei voida määrätä pelitilannerangaistuksia. Jos erotuomarit ovat 
pelitilanteessa tuominneet maalin tehneen joukkueen viimeisestä aktiivisesta kosketuksesta 
jäähyn ja tarkistuksen perusteella todetaan, että jäähy on aiheeton, tämä jäähy perutaan. 
 
Rangaistuslaukauksessa ja rangaistuslaukauskilpailussa tarkistetaan ainoastaan onko koko pallo 
ylittänyt maaliviivan etupuolelta maalin tolppien merkkien välistä ja oletetun maalin yläriman 
korkeuden alta. Joukkueilla ei ole oikeutta pyytää tarkistusta rangiastuslaukauskilpailussa. 
 
Lisäksi erotuomareiden tulee tarkistaa videolta tilanne, joista he tuomitsevat suoran 
pelirangaistuksen (ei teknisiä pelirangaistuksia) ja erotuomarit voivat tarkistaa tilanteen, jossa he 
epäilevät mahdollisesti olevan perusteet pelirangaistuksen tuomitsemiseen. Joukkueilla ei ole 
mahdollisuutta pyytää videotarkistusta rangaistuksiin liittyen.  
 
 
3. Videotarkistuksen suorittaminen 
 
Ohjaaja näyttää lähetykseen hidastukset tarkistettavasta tilanteesta kaikista kameroista, joissa 
tilanne näkyy. Sen jälkeen erotuomarit voivat laitteella kelata hidastuksia. 
 
Jos ohjaaja ei tiedä (esim. pelirangaistusta tarkistettaessa) mitä tilannetta hänen pitäisi näyttää, 
hän ottaa puhelimella yhteyden kotijoukkueen videotarkistuksista vastaavaan toimitsijaan. 
 
Samoin, jos erotuomarit huomaavat, että näytettävä tilanne on väärä, videotarkistuksista vastaava 
toimitsija on yhteydessä ohjaajaan ja erotuomarit ohjeistavat oikean tilanteen löytämisessä. 
 
Erotuomarit tarkistavat tilanteet toimitsijapöydällä tai sen välittömästä läheisyydessä sijaitsevalta 
laitteelta Ruutu+ -lähetyssignaalista ja tekevät päätöksensä videomateriaalin perusteella.  
 
Vain ottelun erotuomareilla on oikeus tarkastella videomateriaalia videotarkistuksen yhteydessä. 
Joukkueiden tulee olla tarkistuksen aikana omilla vaihtoalueillaan. Erotuomarit voivat itse päättää, 
tarkastelevatko he videomateriaalia yhdessä, vain tekeekö tarkistuksen vain toinen 
erotuomareista. Jos pelaaja tai toimihenkilö tulee erotuomareiden läheisyyteen heidän 
tarkistaessaan tilannetta videolta, tuomitaan tästä 2 + 10 minuutin rangaistus epäurheilijamaisesta 



käytöksestä. 
 
Jos videon perusteella ei löydy perusteita erotuomareiden päätöksen muuttamiselle, jää 
erotuomareiden kentällä tekemä päätös voimaan. 
 
 
3.1 Erotuomarinäytöt videotarkistustilanteessa 
 
Videotarkistuspyynnön näyttäminen  
 
Jos videotarkistus suoritetaan erotuomarien aloitteesta erotuomarit viheltävät aikalisän ja 
näyttävät videotarkistusnäytön (tv-ruudun kehys). Jos videotarkistus suoritetaan joukkueen 
pyynnöstä, toimintamalli on sama mutta lopuksi näytetään kädellä sen joukkueen suuntaan, joka 
on pyynnön esittänyt. 
 
Videotarkistuksen lopputuloksen näyttäminen  
  
Ennen videotarkistuksen tuloksen näyttämistä näytetään videotarkistus -näyttö. 
 
Jos maali videotarkistuksen myötä todetaan syntyneeksi, erotuomarit siirtyvät toimitsijapöydän 
eteen, näyttävät videotarkistus -näytön, viheltävät pilliin ja osoittavat kohti keskipistettä. Jos 
videotarkistuksessa todetaan, että maalia ei ole syntynyt, erotuomarit siirtyvät toimitsijapöydän 
eteen, näyttävät videotarkistus -näytön ja”ei maalia”-näytön. Sen jälkeen erotuomarit siirtyvät 
paikkaan, josta peliä jatketaan ja näyttävät millä pelinjatkotavalla peli jälleen käynnistetään.  
 
Pelirangaistusta koskeva videotarkistuksen päätös ilmoitetaan joukkueille ja toimitsijoille 
suullisesti ja jos pelirangaistus tuomitaan näyttämällä videotarkistus -näytön ja pelaajalle punaista 
korttia. Kuuluttaja kertoo päätöksen yleisölle. 
  
Mikäli videotarkistuksessa todetaan, ettei tarkasteltavasta tilanteesta ole saatavilla riittävän 
laadukasta videomateriaalia päätöksenteon perustaksi tai esim. tekninen vika järjestelmässä estää 
suorittamasta videotarkistusta, erotuomarit viestivät tilanteen kapteeneille ja toimitsijoille ja 
toimivat muuten yllä kuvattujen näyttöohjeiden mukaisesti ilmaisten niillä sen voimaan jäävän 
päätöksen, jonka olivat tehneet ennen videotarkistuksen pyytämistä. Kuuluttaja kertoo asian 
yleisölle erotuomareiden ohjeiden mukaisesti. 
 
3.2. Erotuomareiden ja toimitsijoiden yhteistyö videotarkistustilanteessa 
 
Selkeä kommunikointi toimitsijoiden ja erotuomarien välillä on videotarkistustilanteissa 
ensiarvoisen tärkeää. Erotuomarin tulee tehdä toimitsijoille selväksi, onko videotarkistuspyyntö 
tehty jommankumman joukkueen pyynnöstä vai erotuomarien aloitteesta. Pelirangaistusta 
tarkistettaessa erotuomari kertoo toimitsijoille tarkistetaanko annettua pelirangaistusta vai 
mahdollisesti pelirangaistukseen johtavaa tilannetta. Erotuomarit varmistavat aina 
videotarkistusprosessin läpiviennin jälkeen, että toimitsijoille on selvää niin tarkistuksen 
lopputulos kuin siitä seuraavat mahdolliset jatkotoimet (peliajan korjaaminen, rangaistukset jne.)  
  
 



Kuulutukset ennen videotarkistuksen aloittamista  
  
Kun erotuomarit ovat osoittaneet, että videotarkistus suoritetaan, tulee kuuluttajan kuuluttaa: 
 
Maalin tarkistus 
 
”Maalitilanne tarkistetaan videolta erotuomarien aloitteesta” 
TAI  
”Maalitilanne tarkistetaan videolta joukkueen X pyynnöstä” 
 
Pelirangaistuksen tarkistus 
 
”Pelirangaistus tarkistetaan videolta” 
TAI 
”Mahdollinen pelirangaistukseen johtava tilanne tarkistetaan videolta” 
 
 
Kuulutukset videotarkistuksen suorittamisen jälkeen 
 
Sen jälkeen, kun erotuomarit ovat suorittaneet videotarkistuksen, kuulutetaan videotarkistuksen 
lopputuloksesta riippuen joko:  
 
Maalin tarkistus 
 
”Videotarkistuksen lopputulos, maali joukkueelle X (ja maalintekijä ja syöttäjä)”  
TAI  
”Videotarkistuksen lopputulos, ei maalia” 
 
Pelirangaistuksen tarkistus 
 
”Videotarkistuksen lopputulos, pelirangaistus pelaajalle x, syynä y” 
TAI 
”Videotarkistuksen lopputulos, pelaajalle x ei tuomita pelirangaistusta (ja sen jälkeen mahdollinen 
rangaistuskuulutus, jos tilanteesta tuomitaan jokin muu rangaistus)” 
 
Kuulutetaan myös, jos pelikellon aikaa korjataan tarkistuksen seurauksena. 
 
”Tarkistuksen jälkeen pelikello palautetaan aikaa xx:xx” 
 
Jos tarkistus ei ole teknisestä syystä ole mahdollinen kuulutetaan 
 
”Videotarkistus ei onnistunut teknisten ongelmien takia. Erotuomareiden kentällä tekemä päätös 
jää voimaan” 
 
 
 
 



4. Maalin sääntöjen mukaisen syntymisen tarkistaminen videolta 
 
 
Mikäli erotuomarit päättävät suorittaa videotarkistuksen hyväksymänsä maalin jälkeen, tulee 
tarkistus suorittaa ennen kuin peli aloitetaan uudelleen tai erä julistetaan päättyneeksi. 
 
Mikäli erotuomarit päättävät suorittaa videotarkistuksen tilanteessa, jossa he eivät ole todenneet 
maalia syntyneeksi ja peli on edelleen käynnissä, tulee heidän katkaista peli mahdollisimman pian 
kuitenkin niin, että mahdollinen välitön maalintekotilanne seurataan loppuun. Jos tästä 
välittömästä maalintekotilanteesta syntyy maali, niin edellinen tilanne kuitenkin tarkistetaan ja jos 
edellinen tilanne todetaan maaliksi se jää voimaan ja pelikello siirretään siihen aikaan, toista 
maalia ei hyväksytä. Jos jatkotilanteesta ei synny maalia ja aiempi tilanne todetaan tarkistuksen 
jälkeen maaliksi, pelikello siirretään tähän maalin syntyaikaan.  
 
Jos joukkue haluaa pyytää videotarkistusta erotuomarien jo hyväksymän maalin yhteydessä, tulee 
pyyntö tehdä erotuomareille ennen kuin peli on käynnistetty uudelleen keskialoituksella. Pyynnön 
voi tehdä joukkueen toimihenkilö tai kapteeni näyttämällä videotarkistus -näytön ja suullisesti 
kertomalla tarkistuspyynnöstä. Joukkue ei voi perua ilmoittamaansa videotarkistuspyyntöä. Pelin 
uudelleen käynnistämisen jälkeen joukkue ei enää voi pyytää videotarkistusta. 
 
Mikäli joukkue haluaa videotarkistuksen pelin edelleen käydessä tilanteesta, jossa erotuomarit 
eivät ole todenneet maalia syntyneeksi joukkueen toimihenkilön tai kapteenin tulee pyytää 
videotarkistusta viimeistään seuraavalla pelikatkolla. Jos maali hyväksytään videotarkistuksen 
jälkeen, pelikello siirretään maalin syntyaikaan. 
 
Ottelun aikana joukkueiden videotarkastuspyyntöjen määrää ei ole rajoitettu. Mikäli joukkueen 
videotarkastuspyyntö ei johda tuomarien alkuperäisen päätöksen muuttumiseen, seuraa 
joukkueelle pieni joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä.  
 
Mikäli videotarkistusjärjestelmä ei ole toiminnassa (esim. tekniset ongelmat), erotuomareiden 
alkuperäinen päätös jää voimaan, eikä videotarkistusta pyytäneelle joukkueelle tuomita 
rangaistusta pelin viivyttämisestä. 
 
Jos tilanteesta ei käytettävissä olevan videomateriaalin pohjalta voida tehdä päätöksiä maalin 
syntymisen suhteen (ei oikeaa kamerakulmaa, kameran kuvalinjalla näköesteitä yms.), 
erotuomarien alkuperäinen päätös jää voimaan, eikä videotarkistusta pyytäneelle joukkueelle 
tuomita rangaistusta pelin viivyttämisestä. 
 
Erotuomareiden videotarkistuksen perusteella päätös on kaikissa tilanteissa lopullinen eikä 
kummallakaan joukkueella ole oikeutta pyytä tarkistusta tilanteesta, josta päätös on tehty. 
 
Erotuomarit voivat halutessaan pyytää teknistä apua toimitsijoilta tai lähetysyhtiöltä 
videomateriaalin tarkastelun yhteydessä mutta lopullisen päätöksen videotarkistuksen 
lopputuloksesta tekevät aina erotuomarit  
 
 
 



4.1. Rangaistukset maalitilanteiden tarkistuksen yhteydessä 
 
Jos pelikatkon syynä on tuomittu rangaistus ja pelikatkon myötä suoritetaan joukkueen pyytämä 
maalitilanteen videotarkistus, toimitaan seuraavasti:  
  
- Jäähy määrätään ja osoitetaan erotuomarinäytöllä muttei kirjata pöytäkirjaan ennen pyydetyn 
videotarkistuksen suorittamista  
- Suoritetaan videotarkistus  
- Jos maalia ei todeta syntyneeksi hyväksytysti, rangaistus merkitään pöytäkirjaan ja peliä 
jatketaan pelikatkon syyn mukaisella pelinjatkotavalla  
- Jos maali todetaan syntyneeksi, toimitaan seuraavasti:  

• pieni joukkuerangaistus => Maali hyväksytään, rangaistusta ei määrätä  
• iso joukkuerangaistus, henkilökohtainen rangaistus tai pelirangaistus => Maali hyväksytään, 

rangaistus määrätään ja mitataan kuten normaalisti. Peliä jatketaan kiistapallolla 
keskipisteestä, pelikello korjataan osoittamaan maalin syntyaikaa, jossa ajassa myös 
rangaistus/rangaistukset kirjataan määrätyksi  

 
 
5 Pelirangaistuksen tarkistaminen videolta 
 
Erotuomareiden tulee tarkistaa videolta tilanne, joista he tuomitsevat pelirangaistuksen (ei teknisiä 
pelirangaistuksia) ja erotuomarit voivat tarkistaa tilanteen, jossa he epäilevät mahdollisesti olevan perusteet 
pelirangaistuksen tuomitsemiseen. Joukkueilla ei ole mahdollisuutta pyytää videotarkistusta rangaistuksiin 
liittyen. 
 
Erotuomarit eivät näytä pelaajalle punaista korttia ennen videotarkistusta, jos he määräävät kentällä 
pelirangaistuksen. Asia viestitään suullisesti joukkueille ja kuuluttajalle sekä kuulutuksen kautta yleisölle. 
 
Kun erotuomarit tarkistavat tuomitun pelirangaistuksen videolta erotuomarit päättävät tilanteesta 
seuraavista jäähyistä vapaasti videotarkistuksen jälkeen eli kentällä tehty päätös ei rajoita mahdollisten 
rangaistusten määräämistä tilanteesta. Tilanteesta voidaan tuomita myös vapaalyönti tai todeta, että 
tilanteessa ei ollut rikettä ja peliä jatketaan tilanteen mukaisella pelinjatkamistavalla. Tutkittavasta tilanteesta 
voidaan määrätä rangaistuksia videotarkistuksen jälkeen myös muille kuin tutkitulle pelaajalle. 
 
Jos pelaaja tai toimihenkilö vaatii erotuomareita tarkistamaan mahdollista pelirangaistusta videolta, pelaajalle 
tai toimihenkilölle tuomitaan 2+10 minuutin rangaistus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä.  
 
Jos videotarkistuksessa todetaan, että mahdollinen rikottu pelaaja on filmannut tilanteessa, hänelle 
tuomitaan 2+10 minuutin rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä. 
 
Jos erotuomarit päättävät suorittaa videotarkistuksen tilanteessa, jossa on epäilys mahdollisesta 
pelirangaistuksen aiheuttavasta rikkeestä ja peli on edelleen käynnissä, peliä jatketaan kuten kyseessä olisi 
siirretty rangaistus ja videotarkistus suoritetaan seuraavalla pelikatkolla. Jos pelirangaistusta ei tuomita, jää 
erotuomareiden kentällä tekemä päätös voimaan. 
 
 



Pelirangaistuksen tarkistaminen videolta tilanteessa, jota erotuomarit eivät ole havainneet  
 
Jos erotuomarit päättävät pelikatkolla tarkistaa mahdollisen pelirangaistuksen tilanteesta, jota he eivät ole 
havainneet pelin käydessä (esim. loukkaantunut pelaaja kentällä), niin tilanteesta voidaan tuomita ainoastaan 
PR tai 2+10 min. filmaamisesta tai molemmat. 
1) Jos tilanteesta ei tuomita rangaistuksia, peli jatkuu pelikatkon syyn mukaisella pelinjatkamistavalla 
2) Jos tilanteesta tuomitaan PR tai 2+10 minuuttia, niin rikkoneen joukkueen mahdollinen rikkeen jälkeen 
syntynyt maali hylätään, rikotun joukkueen mahdollinen maali hyväksytään ja kaikki rangaistukset jäävät 
voimaan (pl. siirretty pieni joukkuerangaistus, joka kumoutuu vastustajan maalin syntyessä) ja peli jatkuu 
pelikatkon syyn mukaisella pelinjatkamistavalla 
3) Jos tilanteesta tuomitaan toiselle pelaajalle PR ja toiselle 2 + 10 minuuttia, niin mahdollinen kumman 
tahansa joukkueen rikkeen jälkeen syntynyt maali hylätään ja kaikki rangaistukset jäävät voimaan ja peli 
jatkuu pelikatkon syyn mukaisella pelinjatkamistavalla 
 
 
 
  



6 Taulukot mahdollisista tilanteista, tarkastuksen tuloksista ja pelinjatkamistavasta 
 
6.1. Maalin tarkistaminen 
 
Videotarkistus tilanteessa, jossa erotuomarit ovat alun perin todenneet maalin syntyneeksi  
 

PÄÄTÖS TARKISTUKSEN JÄLKEEN EROTUOMARINÄYTTÖ PELIN 
JATKAMISTAPA 

Maali syntyi hyväksytysti 810 Kiistapallo 
keskipisteestä 

Maali ei syntynyt hyväksytysti 811 

Kiistapallo 
lähimmästä pisteestä 
tai rikkeen 
mukaisella 
pelinjatkamistavalla 

 
Videotarkistus tilanteessa, jossa erotuomarit eivät alun perin todenneet maalia syntyneeksi ja peli jatkui  
 

PÄÄTÖS TARKISTUKSEN JÄLKEEN EROTUOMARINÄYTTÖ PELIN 
JATKAMISTAPA 

Maali syntyi hyväksytysti 810 

Kiistapallo 
keskipisteestä ja 
pelikello korjataan 
osoittamaan maalin 
syntyaikaa 
(jatkoajalla peli 
loppuu, ei aloitusta)  

Maali ei syntynyt hyväksytysti 811 

Kiistapallo 
lähimmästä 
kiistapallopisteestä 
(jos erotuomarit 
katkaisivat pelin 
suorittaakseen 
videotarkistuksen) tai 
pelinjatkotapa 
määräytyy pelikatkon 
syyn perusteella  

  



Videotarkistus tilanteessa, jossa erotuomarit eivät ole alun perin todenneet maalia syntyneeksi ja seuraavan 
pelikatkon syy on maalin syntyminen  
 

PÄÄTÖS TARKISTUKSEN JÄLKEEN EROTUOMARINÄYTTÖ PELIN 
JATKAMISTAPA 

Maali syntyi hyväksytysti 810 ja 811 

Kiistapallo 
keskipisteestä ja 
pelikello korjataan 
osoittamaan maalin 
syntyaikaa 
(jatkoajalla peli 
loppuu, ei aloitusta).  

Maali ei syntynyt hyväksytysti 811 ja 810 

Tarkistettu maali 
osoitetaan ei-
hyväksytyksi ja 
pelikatkon 
aiheuttanut maali 
osoitetaan 
hyväksytyksi, 
kiistapallo 
keskipisteestä.  

 
Videotarkistus rangaistuslaukauskilpailun aikana 
 

PÄÄTÖS TARKISTUKSEN JÄLKEEN EROTUOMARINÄYTTÖ PELIN 
JATKAMISTAPA 

Maali syntyi hyväksytysti 810 
RL-kilpailua jatketaan 
pelisääntöjen 
mukaisella tavalla  

Maali ei syntynyt hyväksytysti 811 
RL-kilpailua jatketaan 
pelisääntöjen 
mukaisella tavalla  

 
 
 
  



6.2. Pelirangaistuksen tarkistaminen 
 
Videotarkistus tilanteessa, jossa erotuomarit ovat tuominneet pelirangaistuksen tilanteessa.  
 
 

PÄÄTÖS TARKISTUKSEN JÄLKEEN EROTUOMARINÄYTTÖ PELIN 
JATKAMISTAPA 

Pelirangaistus tuomitaan Kortti 

Peli jatkuu 
pelisääntöjen 
mukaisella pelin 
jatkamistavalla 

Pelirangaistusta ei tuomita Ei näyttöä 

Peli jatkuu 
pelisääntöjen 
mukaisella pelin 
jatkamistavalla. 

 
 
7. Rangaistukset videotarkistusmääräysten laiminlyönnistä 
 
Sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka rikkoo näitä Videotarkistusmääräyksiä.  
 
Jos kotijoukkue ei ole järjestänyt otteluun videotarkistusmahdollisuutta, määrätään kotijoukkueelle 150 
euron sakko. Toistuvasta rikkomuksesta on seurauksena maksun kaksinkertaistuminen, kuitenkin enintään 
600 euroon asti. Pudotuspeleissä tästä laiminlyönnistä määrätään 600 euron sakko ja toistuvasta tapauksesta 
1200 euron sakko. 


