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ASIA  

HIFK:n anomus pelaajansa Sakari Mattilan pelikiellon poistamiseksi. 

TAUSTAA  

Mattila sai 28.9.2020 pelatussa Veikkausliigan ottelussa SJK - HIFK punaisen kortin, 
jonka seurauksena oli kentältäpoisto ja kahden ottelun pelikielto.  

Sähköpostiviestillä 30.9.2020 HIFK on anonut, että Palloliitto poistaa Mattilan 
kentältäpoiston aiheuttaman kahden ottelun pelikiellon Varoitukset ja kentältäpoistot – 
säännöstön K-kohdan mukaan. Anomuksensa tueksi HIFK on lähettänyt 
videotallenteen kyseisestä tilanteesta. 

PERUSTELUT 

 Varoitukset ja kentältäpoistot – säännön K-kohdan mukaan kentältäpoiston aiheuttama 
pelikielto voidaan poistaa, mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin 
varmaa, että kyseinen pelaaja ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa 
punainen tai keltainen kortti. Ryhmä ei voi ottaa kantaa erotuomarin tekemiin 
tulkinnallisiin päätöksiin. Vaikka ryhmä poistaisi pelikiellon, ei se voi poistaa saatua 
punaista tai keltaista korttia. Ryhmällä ei ole mahdollisuutta lieventää pelikieltoa. Se voi 
vain joko hylätä anomuksen tai poistaa pelikiellon kokonaan. 

 Tapauksen arviointi perustuu videotallenteeseen sekä tuomarin kuulemiseen. 
Erotuomari on lähettänyt asiasta erillisen raportin ja suullinen kuuleminen on 
tapahtunut aikataulusyistä puhelimitse. Erotuomarin kuulemisen peruste on Varoituksia 
ja kentältäpoistoja koskevan säännön K-kohdan 2 kohdan sääntö, jonka mukaan 
ennen asiaa (= kiellon poistamista) koskevaa päätöstä ryhmän on kuultava 
erotuomaria / avustavia erotuomareita asiasta ja asiaa koskeva päätös tulee saattaa 
ottelun erotuomaristolle tiedoksi.  

 Raportissaan, jonka erotuomari vahvistaa myös puhelimitse tapahtuneessa 
kuulemisessa, hän toteaa tapahtuneesta seuraavaa:  

”Ottelun lisäajalla 90+4 minuutilla HIFK nro 3 Sakari Mattila ja SJK nro 22 de Araujo 
Santos Murilo Henrique kamppailivat pallosta. Pelaajat kaatuvat tilanteesta. 

Vihelsin vapaapotkun SJK.lle. Mattila jää pelaajista alimmaiseksi ja työntää Murilon 
päältään pois molempia käsiä käyttäen. Kädet osuvat ensin olkapäähän ja toinen käsi 
myös osuu Muriloa yläkroppaan kaulan alueelle. Maassa ollessaan Mattila potkaisee 
Muriloa yläselän alueelle. Murilo jäi tapahtumien jälkeen kentän pintaan verta 
vuotavana ja poistin Mattilan kentältä väkivaltaisen käytöksen vuoksi.” 
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Perusteellisen arvioinnin jälkeen liiton pääsihteerin nimeämä kolmihenkinen työryhmä 
toteaa, että asiassa esitetyn materiaalin perusteella ei ole käynyt ilmi sääntöjen 
määräämällä tavalla täysin varmasti, että kyseinen pelaaja ei olisi syyllistynyt 
sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa punainen kortti. Ryhmän näkemyksen mukaan 
tilanteessa Mattila syyllistyy rikkeeseen ja on tuomarin tulkintaa antaako hän siitä 
keltaisen vai punaisen kortin.  

Työryhmä korostaa, että kysymys on siis nimenomaisesti tulkinnallisesta tilanteesta ja 
kuten edeltä kävi ilmi, niin ao. sääntökohdassa selvästi todetaan, että ryhmä ei voi 
ottaa kantaa erotuomarin tekemiin tulkinnallisiin päätöksiin. Edelleen työryhmä haluaa 
lisäksi korostaa, että sääntöjen edellyttämä täyden varmuuden kynnys on korkea. Nyt 
puheena olevassa tapauksessa ao. täyden varmuuden kynnys siitä, että pelaaja ei olisi 
syyllistynyt tekoon, josta voidaan antaa punainen tai keltainen kortti ei esitetyllä 
materiaalilla täyttynyt ja näin erotuomarin ratkaisusta seurannutta pelikieltoa ei ole 
sääntöjen mukaan mahdollista poistaa.  

Edellä kuvatuilla perusteilla työryhmä on päätynyt seuraavaan: 

PÄÄTÖS  

Sakari Mattilan kentältäpoiston aiheuttamaa kahden ottelun pelikieltoa ei poisteta. 

HIFK:n maksamaa käsittelymaksua ei palauteta. 

 

 Helsingissä 1. päivänä lokakuuta 2020 
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