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Sääntömuutokset 2022 
 

Yhteenveto sääntömuutoksista 
 

Tässä listassa on esitetty lyhyt yhteenveto olennaisimmista sääntömuutoksista. 

Muutokset, jotka vaikuttavat useampaan sääntöön 

Huomautuksia – metriset yksiköt 
• Selvennetty, että mikäli metristen ja brittiläisen yksikköjärjestelmän yksiköiden välillä on 

eroja, metriset yksiköt ovat määrääviä 

Säännöt 4, 5, 12 ja VAR-protokolla – väkivallaton sopimaton käytös 
• Jotta tietty väkivallaton sopimaton käytös voidaan tulkita ’hävyttömäksi, loukkaavaksi tai 

solvaavaksi’ ja johtaa kentältäpoistoon, termi ”eleet” on korvattu termillä ”toiminta” 

asiaankuuluvissa kuvauksissa 

Säännöt 1,2 ja 4 – FIFA Quality Programme 
• Tietoa koskien FIFA Quality Programme -ohjelmaa on lisätty VAR-protokollan perään – 

yksityiskohdat on poistettu sääntötekstistä 

Sääntömuutokset 

Sääntö 1 – Pelikenttä 
• Maalitolppien ja yläriman (sekä maalien) tulee olla samanmuotoiset 

• GLT-signaali voidaan lähettää videohuoneeseen (VOR) 

Sääntö 6 – Muu erotuomaristo 
• Nyt on olemassa FIFAn nimeämät videoerotuomarit (VMO) 

Sääntö 7 – Peliaika  
• Lisäaika liittyy ’menetettyyn’ peliaikaan 

Sääntö 11 – Paitsio  
• Lisätty säännön 12 määritelmä siitä, mihin käsivarsi päättyy (kainaloon) paitsioaseman 

määrittämiseksi 
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Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös 
• Käsivirhe:  

o Jokainen kosketus palloon kädellä/käsivarrella ei ole rikkomus 
o Pelaajan käden/käsivarren asentoa pitäisi tulkita suhteessa pelaajan vartalon 

liikkeeseen kyseisessä tilanteessa 

o Poistettu rikkomus pallon osuessa tahattomasti hyökkääjän käteen, kun viitataan 

kanssapelaajaan ja maalipaikan luomiseen 

• Rikkomus, jossa käytetään tarkoituksellista kikkaa kiertääkseen sääntöä, joka kieltää 

maalivahtia koskemasta palloon käsin/käsivarrella kanssapelaajan tarkoituksellisesti 

syötettyä sen, koskee myös maalipotkuja; aloitteellista pelaajaa tulee varoittaa 

• Vapaapotku/rangaistuspotku voidaan tuomita vain rikkomuksesta, joka kohdistuu 

ottelupöytäkirjaan kuuluvaan henkilöön tai erotuomaristoon  

VAR protokolla  
• Kirjallinen lupa VAR:n käyttöön tarvitaan vain FIFAlta 

• On laadittu periaatteet tilanteille, joissa videoerotuomari (VAR) tai video-operaattori (RO) on 

kykenemätön aloittamaan tai jatkamaan ottelua 

 

 


