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JOHDANTO
Seuraavassa johtosäännössä määritellään Salibandyliiton erotuomaritoimintaa ja siihen liittyviä
määräyksiä sekä ohjeita.
Salibandyliiton
toimihenkilöt
sekä
Salibandyliiton
erotuomarivaliokunta
päivittävät
erotuomaritoiminnan johtosäännön sarjakausittain. Salibandyliiton liittohallitus hyväksyy keväisin
seuraavan sarjakauden erotuomaritoiminnan johtosäännön seuraavalle kaudelle.
Johtosääntö on voimassa 1.5.2019 – 30.4.2020.

PÄÄSARJOJEN EROTUOMARITOIMINTA
Salibandyliiton kilpailusäännöt määrittävät sen, mitä sarjoja pääsarjoihin sarjakausittain kuuluu.
Sarjakauden 2019-2020 pääsarjat määritellään Salibandyliiton kilpailusäännöissä (2§) seuraavasti:
Pääsarjat: Liiton pääsarjoja ovat miesten SM-sarja eli miesten salibandyliiga, naisten SM-sarja eli
naisten salibandyliiga ja miesten 1. divisioona eli Divari.
Pääsarjojen erotuomaritoiminnan kokonaisvastuu on erotuomarivaliokunnalla. Erotuomarivaliokunta
määrittää jäsenen, joka keskittyy pääsarjojen erotuomaritoiminnan kokonaisvastuun organisointiin.
Erotuomarivaliokunta valitsee pääsarjojen erotuomariryhmien vastuuhenkilöt sarjakausittain.

ALUEIDEN EROTUOMARITOIMINTA
Alueiden erotuomaritoiminnan johtosääntö sisältää seuraavat osiot
- Alueiden johtoryhmien ohjesäännöt
- Alueiden erotuomarivastaavien ohjesäännöt
- Alueiden erotuomarikoulutusvastaavien ohjesäännöt
- Alueiden erotuomarivalmennusvastaavien ohjesäännöt
- Paikkakuntavastaavien tehtävämäärittelyn
- Alueellinen budjetti

Näissä määritellään alueellista erotuomaritoimintaa ja siihen liittyviä vastuita.
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ALUEIDEN EROTUOMARIJOHTORYHMIEN SÄÄNNÖSTÖ 2019 - 2020
Salibandyliiton Erotuomarivaliokunta nimeää alueen erotuomarijohtoryhmän sarjakaudeksi kerrallaan.
Alueen erotuomarijohtoryhmän tehtävä on alueensa erotuomaritoiminnan ylläpito ja kehittäminen ja
yhteistyö Salibandyliiton toimihenkilöiden kanssa.
Alueen erotuomarijohtoryhmä käyttää ylintä toimivaltaa alueellisessa erotuomaritoiminnassa.
Erotuomarijohtoryhmään kuuluvat alueen erotuomarivastaavan lisäksi erotuomarikoulutusvastaava,
erotuomarivalmennusvastaava
sekä
erotuomarivaliokunnan
erikseen
hyväksymä(t)
paikkakuntavastaava(t)/sektorivastaava(t) ja tapauskohtaisesti myös alueiden erotuomariasettelijat.
Alueen
erotuomarijohtoryhmän
puheenjohtajana
toimii
alueen
erotuomarivastaava.
Alueen erotuomarijohtoryhmä yhdessä alueen erotuomariasettelijoiden kanssa seuraa ja valvoo
erotuomariasettelujen ja erotuomarivalmennuksien toteutumista sekä erotuomarien laiminlyöntejä.
Erotuomarijohtoryhmän velvollisuutena on ilmoittaa erotuomareiden laiminlyönneistä Salibandyliiton
nimeämälle sarjavastaavalle / aluevastaavalle.
Alueen erotuomarijohtoryhmän tulee ehdottaa tarpeellinen määrä päteviä toimijoita liiton alueelliseen
erotuomaritoimintaan (esim. alueelliset erotuomarikouluttajat ja alueelliset erotuomarivalmentajat) ja
Salibandyliiton järjestämiin erotuomareiden valtakunnallisiin koulutustapahtumiin niiden koulutuksien
osalta, joihin erotuomarivaliokunta pyytää alueilta esityksiä. Esityksiä varten laaditaan vuosikello, josta
aikataulu on luettavissa.
Alueen erotuomarijohtoryhmän on vuosittain esitettävä erotuomarivaliokunnalle alueensa
erotuomaritoiminnan yleinen toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus. Kauden aikana on
toimitettava raportit alueen erotuomaritoiminnan keskeisistä toiminnoista ja tunnusluvuista liiton
erotuomaripäällikölle.
Alueen erotuomarijohtoryhmän on toimittava yhteistyössä alueensa joukkueiden, seurojen,
sarjavastaavien sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Alueen erotuomarijohtoryhmän on yhteisessä kokouksessaan päätettävä ainakin seuraavat asiat
• Erotuomareiden luokitusmuutokset
• Esitykset valtakunnallisiin koulutusryhmiin, sekä muut mahdolliset Erotuomarivaliokunnan
pyytämät asiat
Erotuomarijohtoryhmän päätöksistä on tehtävä muistio, joka on toimitettava Erotuomarivaliokunnan
nimeämälle yhteyshenkilölle.
Erotuomarikoulutusvastaava,
erotuomarivalmennusvastaava,
erotuomaritoiminnan
paikkakuntavastaavat,
ja
erotuomariasettelijat
ovat
vastuussa
tehtävistään
alueen
erotuomarivastaavalle.
Alueiden
erotuomarivastaavat
ovat
vastuussa
tehtävistään
erotuomarivaliokunnalle.
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TIEDOTUS
Alueen erotuomarijohtoryhmä on velvollinen tiedottamaan alueensa erotuomareita alueen toimintaan
liittyvistä asioista.
Virallisia tiedostuskanavia ovat sbet.fi -uutisikkunat ja sähköposti.

ALUEIDEN EROTUOMARIVASTAAVIEN OHJESÄÄNTÖ 20192020
Salibandyliiton erotuomarivaliokunta nimeää alueen erotuomarivastaavan sarjakaudeksi kerrallaan.

1. TOIMINNAN TARKOITUS

Alueen erotuomarivastaavan tehtävän tarkoituksena on vastata ja valvoa alueen erotuomaritoimintaa
kaikilla tavoin
•
toimimalla alueensa erotuomarijohtoryhmän puheenjohtajana ja valvomalla, että sille osoitetut
tehtävät tulee suoritettua.

2. TEHTÄVÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimia alueen erotuomaritoiminnan johtoryhmän puheenjohtajana ja osallistua sen kokouksiin
osallistua tarvittaessa alueen koulutustilaisuuksiin
valvoa alueen toimintasuunnitelmien toteutumista
valvoa, että alueen toiminta vastaa liiton antamia ohjeita
osallistua liiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja alueiden johtoryhmien kehitysviikonloppuun
toimia erotuomarivaliokunnan alaisen alueiden erotuomarivastaavien työryhmän jäsenenä
toimia johtoryhmän yhteyshenkilönä erotuomarivaliokunnan, erotuomaripäällikön ja muiden
Salibandyliiton toimihenkilöiden suuntaan
pyrkiä edistämään alueen erotuomaritoimintaa yleisesti
Huolehtia liiton kanssa sovituista erillisistä tehtävistä
vastata alueellisesta budjetista (määritellään tarkemmin Budjetti -osiossa)

3. VALINTA

Salibandyliiton erotuomarivaliokunta valitsee alueen erotuomarivastaavan. Nimeäminen tapahtuu
toimintavuodeksi kerrallaan.
Alueen erotuomarivastaavalle maksetaan erotuomaritoiminnan johtosäännössä määritelty palkkio.
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ALUEEN EROTUOMARIKOULUTUSVASTAAVAN
OHJESÄÄNTÖ 2019-2020
1. TOIMINNAN TARKOITUS
Alueen erotuomarikoulutusvastaavan työn tarkoituksena on kehittää alueen erotuomarikoulutusta.
Tukemalla erotuomareiden kehittymistä
•
valvomalla ja kehittämällä Salibandyliiton erotuomarikoulutusta
•
järjestämällä Salibandyliiton koulutustapahtumia

2. TEHTÄVÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimia alueen erotuomaritoiminnan johtoryhmän jäsenenä ja osallistua sen kokouksiin sekä pitää
erotuomaritoiminnan johtoryhmä ajan tasalla oman vastuualueensa toiminnasta
noudattaa alueen toimintasuunnitelmaa
kouluttaa alueensa erotuomarikouluttajia
osallistua tarvittaessa alueen erotuomareiden koulutustilaisuuksiin
laatia alueen koulutussuunnitelmia ja valvoa suunnitelmien toteutuminen
valvoa, että alueen koulutustapahtumien sisältö ja ohjelmat noudattavat liiton koulutuslinjauksia
ja ovat sisällöltään liiton antamien ohjeiden mukaisia
ohjeistaa ja valvoa, että kouluttajat merkitsevät toteutuneiden erotuomarikoulutusten läsnäolo- ja
suoritusmerkinnät liiton sähköiseen järjestelmään
osallistua liiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja alueiden johtoryhmien kehitysviikonloppuun
toimia erotuomarivaliokunnan alaisen alueiden erotuomarikoulutusvastaavien työryhmän
jäsenenä
pyrkiä edistämään alueen erotuomarikoulutusta
huolehtia alueen erotuomarivastaavan ja liiton kanssa sovituista erillisistä tehtävistä
vastata alueellisen erotuomarikoulutuksen aluebudjetista yhdessä alueen erotuomarivastaavan
kanssa

3. VALINTA

Salibandyliiton erotuomarivaliokunta valitsee alueen erotuomarivastaavan ja tämän esityksen
perusteella alueen erotuomarikoulutusvastaavan.
Nimeäminen tapahtuu toimintavuodeksi kerrallaan.
Alueen erotuomarikoulutusvastaavalle maksetaan erotuomaritoiminnan johtosäännössä määritelty
palkkio.
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ALUEEN EROTUOMARIVALMENNUSVASTAAVAN
OHJESÄÄNTÖ 2019-2020
1. TOIMINNAN TARKOITUS
Alueen et -valmennusvastaavan työn tarkoituksena on kehittää alueen erotuomarivalmennusta
kaikella tavoin
•
•
•

tukemalla alueellista erotuomarivalmennusta
valvomalla ja kehittämällä Salibandyliiton erotuomarivalmennusta
järjestämällä Salibandyliiton erotuomarivalmennusta alueella

2. TEHTÄVÄT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimia alueen et –toiminnan johtoryhmän jäsenenä ja osallistua alueellisen sen kokouksiin, sekä
pitää erotuomaritoiminnan johtoryhmä ajan tasalla oman vastuualueensa toiminnasta ja
noudattaa alueen toimintasuunnitelmaa
kouluttaa alueensa erotuomarivalmentajia
osallistua tarvittaessa alueen erotuomarivalmentajien palavereihin
laatia alueen erotuomareiden valmennussuunnitelmia ja valvoa suunnitelmien toteutuminen
ylläpitää rekisteriä alueen erotuomarivalmennuksesta –kuka, milloin ja kenelle
valvoa, että alueen erotuomarivalmennuksen sisältö ja ohjelmat noudattavat liiton koulutus- ja
valmennuslinjauksia ja ovat sisällöltään liiton antamien ohjeiden mukaisia
osallistua liiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja alueiden johtoryhmien kehitysviikonloppuun
toimia erotuomarivaliokunnan alaisen alueiden erotuomarivalmennusvastaavien työryhmän
jäsenenä
pyrkiä osaltaan edistämään alueen erotuomarikoulutusta
huolehtia alueen erotuomarivastaavan ja liiton kanssa sovituista erillisistä tehtävistä esim.
yhdessä alueen erotuomarivastaavan kanssa alueellisen erotuomarivalmennuksen määrällinen ja
taloudellinen seuranta

3. VALINTA

Salibandyliiton erotuomarivaliokunta valitsee alueen erotuomarivastaavan ja tämän esityksen
perusteella alueen erotuomarivalmennusvastaavan.
Nimeäminen tapahtuu toimintavuodeksi kerrallaan.
Alueen erotuomarikoulutusvastaavalle maksetaan erotuomaritoiminnan johtosäännössä määritelty
palkkio.
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ET-PAIKKAKUNTAVASTAAVAN TEHTÄVÄMÄÄRITTELY
2019-2020
Alueen erotuomarijohtoryhmä esittää alueelleen tarpeellisen määrän et -paikkakuntavastaavia.
Erotuomarivaliokunta hyväksyy sarjakausittain et-paikkakuntavastaavat.
Et -paikkakuntavastaavat toimivat alueen erotuomarijohtoryhmän tuki- ja yhteyshenkilöinä sekä
tiedottavat paikkakunnan erotuomareita alueellisesta erotuomaritoiminnasta. Et -paikkakuntavastaava
voi toimia myös et –kouluttajana ja tarvittaessa järjestää paikkakunnallaan koulutustapahtumia tai
toimia muissa alueen erotuomarijohtoryhmän erikseen valtuuttamissa tehtävissä.
Erotuomarivaliokunnan hyväksymä(t) paikkakuntavastaava(t) voi(vat) osallistua (-vat) alueen
erotuomaritoiminnan johtoryhmän toimintaan ja tälle (näille) voidaan maksaa erotuomaritoiminnan
johtosäännössä määriteltyä palkkiota.
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ALUEELLINEN BUDJETTI
Alueen erotuomarijohtoryhmälle on varattu erotuomaritoiminnan budjetissa määritelty summa
alueellisen erotuomaritoiminnan johtoryhmän toimintaan kalenterivuosittain.
Alueen erotuomarivastaava huolehtii kulujen laskutuksien tapahtuvan Sbet.fi -järjestelmässä
annettujen ohjeiden mukaan ja huolehtii budjetin seurannasta. Kuluista tulee toimittaa raportit kerran
vuodessa Salibandyliiton erotuomaripäällikölle sekä erotuomarivaliokunnan vastuuhenkilölle.
Vuosilaskelma tulee toimittaa kalenterivuoden loppuun menneessä (joulukuussa).
Laskut johtoryhmän toiminnasta toimitetaan alueen erotuomarivastaavalle, joka tarkastaa ne ja
huolehtii niiden oikein laskuttamisesta Sbet.fi -järjestelmässä.
Alueelliselle erotuomarivalmennukselle osoitetaan erotuomaritoiminnan budjetissa määritelty summa.
Alueellista erotuomarivalmennuksen kuluja voi seurata Sbet.fi -järjestelmän avulla. Alueellisen
erotuomarivalmennuksen palkkiolaskut muodostetaan sbet.fi -järjestelmässä.
Alueen erotuomarivastaava ja/tai alueen erotuomarivalmennusvastaava tarkastaa järjestelmästä
palkkiolaskut ja vastaa budjettiseurannasta. Määriteltyä alueellisen erotuomarivalmennuksen budjettia
ei saa ylittää.
Taloudellisen
seurannan
suorittavat
alueiden
erotuomarivastaavat
ja
alueiden
erotuomarivalmennusvastaavat yhdessä ETV:n nimeämän alueellisesta et –toiminnasta / et –
valmennuksesta vastaavan henkilön kanssa.
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ALUEELLINEN EROTUOMARIKOULUTUS
Erotuomarikoulutusta
- on järjestettävä uusille juniorierotuomareille ja uusille erotuomareille vähintään yksi (1)
koulutus vuodessa erotuomarivaliokunnan toimittaman ohjeistuksen mukaisesti. Peli- ja
erotuomarimäärältään suuremmilla alueilla tulee järjestää useita kursseja.
-

on järjestettävä vuosittain ennen kauden alkua 1 - 4 jatkokurssia aiemmin erotuomareina
toimineille

-

on järjestettävä erotuomarivaliokunnan ohjeiden mukaisesti A4-koulutusryhmän vaadittavat
koulutukset

-

alueella voidaan tarpeen mukaan järjestää myös muita kursseja esim. naisille tai
talenttiryhmälle suunnattuja kursseja. Järjestettävät kurssit tulee hyväksyttää etukäteen
erotuomarivaliokunnalla.

Alueen erotuomarivastaava ja et -koulutusvastaava osallistuvat valtakunnalliseen et -kouluttajien
koulutukseen. Lisäksi erotuomarivaliokunta kutsuu alueellisia erotuomarikouluttajia valtakunnalliseen
kouluttajien koulutukseen. Alueen et-koulutusvastaava kouluttaa alueen ne et -kouluttajat, jotka eivät
osallistu valtakunnalliseen koulutukseen. Alueen et -kouluttajat ovat vapautettuja kauden
erotuomarikoulutusmaksusta.
Erotuomarikoulutusvastaava suunnittelee alueellisen koulutuksen yhdessä alueen et -kouluttajien sekä
alueensa muun erotuomaritoiminnan johtoryhmän kanssa. Koulutuksien pitopaikat ja ajankohdat
kirjataan erikseen ohjeistetun mukaisesti välittömästi niiden selviydyttyä. Kirjaaminen tulee ilmoittaa
myös liiton sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän vastuuhenkilölle sekä erotuomarivaliokunnan
nimeämälle erotuomarikoulutuksen vastuuhenkilölle / vastuuhenkilöille. Alueellisissa koulutuksissa
tulee hyödyntää valtakunnallisia verkkokoulutuksia.
Alueen et -koulutussuunnitelma (paikat ja ajat) on ilmoitettava myös Salibandyliiton
erotuomaripäällikölle ja liiton ko. aluevastaavalle elokuun 2.päivään mennessä. Uusien
erotuomareiden kursseja järjestetään alueittain alueelliset eroavaisuudet huomioon ottaen.
Alueen erotuomarikoulutusvastaava / erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaava yhdessä vastaa
koulutuspaikkojen ja -tilaisuuksien järjestämisestä, mikäli kurssit järjestetään muussa ympäristössä
kuin verkkoympäristö, sekä tiedottamisesta.
Alueen erotuomarikoulutusvastaava / erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaava myös ylläpitää näistä
tiedostoa. Koulutustilojen kartoittamisessa tulee tehdä yhteistyötä aluevastaavan kanssa, jotta
taloudellisimmat sopivat koulutustilat hyödynnettäisiin.
Alueen erotuomarivastaava / erotuomarikoulutusvastaava kontrolloi myös alueensa erotuomareiden
koulutustilaisuuksiin osallistumista ja ylläpitää näistä tiedostoa. Koulutustilaisuuksien sähköinen
läsnäololista on päivitettävä pidetyn koulutuksen yhteydessä tai heti sen jälkeen.
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EROTUOMARIVALMENNUS
Erotuomarivaliokunta
ja
sen
työryhmät
huolehtivat
pääsarjojen
otteluvalvojien
(erotuomarivalmentajien) koulutuksen järjestämisestä. Erotuomarivalmentajat toimivat otteluissa
myös olosuhdetarkkailijoina / otteluvalvojina.
Kunkin alueen erotuomarivastaavan on yhdessä erotuomarivalmennusvastaavan kanssa huolehdittava
siitä, että erotuomarivalmentajia esitetään erotuomarivaliokunnan järjestämään pääsarjojen
otteluvalvoja koulutukseen erotuomarivaliokunnan ohjeiden mukaisesti.
Erotuomarivaliokunta pitää yllä tiedostoa valmennusraporteista sähköisessä järjestelmässä.
Erotuomarivalmentajien palkkiolaskut voidaan muodostaa sbet.fi-järjestelmässä sen jälkeen, kun
ottelun valmennusraportti on liitetty otteluun, mistä palkkiolasku muodostetaan.
Alueellisten otteluiden erotuomareiden valmennusraportit muodostetaan sbet.fi -järjestelmässä, josta
alueen erotuomarivastaava tai alueen erotuomarivalmennusvastaava hyväksyy palkkiolaskut.
Erotuomarivalmennus on osa erotuomarikoulutusta. Alueen erotuomarivalmennusvastaava osallistuu
valtakunnalliseen erotuomarivalmentajien koulutukseen ja suunnittelee alueen erotuomarivalmentajien
koulutuksen
yhdessä
alueen
erotuomarivastaavan,
erotuomarikoulutusvastaavan
ja
erotuomarikouluttajien kanssa sekä toimii tiedottajana erotuomarivalmennuksesta. Alueen etvalmennusvastaava vastaa alueen erotuomarivalmentajien koulutuksesta ja yhdessä muun alueen
johtoryhmän kanssa nimeää alueen erotuomarivalmentajat alueen yksittäisiin ja turnausmuotoisiin
otteluihin kaudeksi kerrallaan.
Erotuomarivalmennussuunnitelman määrittely
johtoryhmien koulutuspäivien yhteydessä.

tehdään

sarjakausittain

kesäkuussa

alueiden

Erotuomarivalmennusta on järjestettävä maantieteellisesti tasaisesti koko alueelle budjetin sallimissa
rajoissa. Erotuomarivalmennus kohdennetaan alueiden määrittelemien tarpeiden mukaan.
Pääperiaatteena kohdennuksena on kohdentaa valmennusta erityisesti aloittaville / kokemattomille
sekä liitto- ja A4-ryhmän erotuomareille.
Turnausmuotoisessa erotuomarivalmennuksessa erotuomarivalmentaja voi osallistua turnauksen
tuomaritehtäviin pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun erotuomarivalmennus keskusteluineen on
suoritettu. Turnauksessa on valmennettava vähintään kaksi ottelua, annettava niistä suullinen palaute
sekä lähetettävä kirjalliset erotuomarivalmennuspalautteet liiton ohjeiden mukaisesti.
Kauden aikana erotuomarivalmennusta on annettava sekä suullisesti että kirjallisesti alueen alueerotuomareille ja näistä on ylläpidettävä tiedostoa.
Alueen erotuomarivastaavan on yhdessä erotuomarivalmennusvastaavan kanssa tehtävä taloudellista
seurantaa kauden aikana alueella suoritetusta erotuomarivalmennuksesta. Koosteet on toimitettava
erotuomarivaliokunnan nimeämälle erotuomarivalmennuksen vastuuhenkilölle sekä Salibandyliiton
erotuomaripäällikölle kahdesti yhden kalenterivuoden aikana.
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EROTUOMARIASETTELU
Erotuomarivaliokunta nimeää pääsarjojen erotuomarityöryhmät ja erotuomarivaliokunnan valtuuttama
henkilö asettelee pääsarjat sekä muut erikseen määritellyt sarjat. Erotuomarivaliokunnan nimeämien
pääsarjojen vastuuhenkilöiden johtamat työryhmät asettelevat pudotuspeli–, karsinta- ja cupin
loppuvaiheen ottelut (miesten puolivälieristä ja naisten välieristä lähtien).
Alueen erotuomaritoiminnan johtoryhmä esittää tarpeellisen määrän erotuomariasettelijoita
alueeltaan erotuomarivaliokunnalle. Alueen erotuomarivastaavat yhdessä Salibandyliiton
erotuomaripäällikön kanssa valvovat ja ohjaavat asettelutoimintaa.
Alueiden erotuomariasettelijat asettelevat heille asettelutehtäviksi
Erotuomariasettelijoiden tulee toimia kilpailusääntöjen mukaisesti.

määritellyt

ottelut.

Uudet erotuomarit tulee asetella otteluihin aluksi kokeneiden erotuomareiden kanssa.
Asettelussa on huomioitava taloudellisuus. Erotuomarit eivät saa tehdä asetteluihin sellaisia
muutoksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia liitolle. Erotuomarivastaavan tai asettelijan on
mahdollisuuksiensa mukaisesti kontrolloitava vaihtoja.
Kaikkiin otteluihin asetellaan kaksi erotuomaria. Peli- ja KisaMaailman otteluissa on tarvittaessa
mahdollisuus myös yhden erotuomarin käyttöön sarjavastaavan luvalla.
Erotuomariasettelu tehdään otteluohjelmaan Asettelija –ohjelmalla, jossa se on julkaistava
Kilpailusääntöjen määräämässä aikataulussa. Julkaistut erotuomariasettelut julkaistaan salibandy.fi sivuston tai muun Salibandyliiton viestintäkanavan kautta.
Alueen erotuomarivastaava ja alueen erotuomariasettelija(t) on velvollinen seuraamaan
erotuomareiden laiminlyöntejä, selvittämään niiden syyt sekä avustamaan Salibandyliiton
toimihenkilöitä mahdollisissa sanktiokysymyksissä.
Syyskauden erotuomariasettelut on laskutettava 30. joulukuuta mennessä ja kevätkauden
erotuomariasettelut 30. toukokuuta mennessä.
Erotuomarivaliokunnan nimeämien pääsarjojen vastuuhenkilöiden johtamat työryhmät tekevät
erotuomarivalmennusasettelut pudotuspeli–, karsinta- ja cupin loppuvaiheen otteluissa (miesten
puolivälieristä ja naisten välieristä lähtien).
Muiden otteluiden erotuomarivalmennusasetteluista vastaa alueen erotuomarivalmennusvastaava
yhdessä asettelijan ja erotuomarivastaavan kanssa. Erotuomarivalmennuksen määrän tulee pohjautua
sille osoitetun taloudellisen resurssin puitteisiin. Asettelussa on huomioitava tarkoituksellisuus ja
taloudellisuus.
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EROTUOMARILUOKITUKSET
Erotuomariluokitukset määritellään sarjakausittain erotuomarivaliokunnan toimesta. Ne julkaistaan
erotuomaritoiminnan johtosäännön erillisenä liitteenä.
Alueen erotuomarijohtoryhmä määrittelee alueellisten sarjojen erotuomareiden luokitukset
sarjakausittain (KilpS 58§). Luokituksia voidaan muuttaa (nostaa ja laskea) myös kauden aikana
perustelluista syistä alueen erotuomarijohtoryhmän päätöksellä. Kauden aikana tehtävän
luokitusmuutoksen tulee perustua arvioon erotuomarin kyvystä selviytyä luokituksen vaatimista
erotuomaritehtävistä. Erotuomarille on tiedotettava hänen luokitusmuutoksestaan kirjallisesti
(esimerkiksi sähköpostilla). Tiedotteessa on kerrottava, että erotuomarilla on oikeus ilmaista
tyytymättömyytensä päätöksestä erotuomarivaliokunnalle.
Alueen erotuomariasettelija voi asetella erotuomareita myös harkinnan ja tarpeen mukaan yli
luokitusrajojen (esimerkiksi näytön paikan tarjoaminen kehittyvälle tuomarille tai tilanteessa, jossa
luokituksen omaavia tuomareita ei ole saatavilla kohtuullisella kustannuksella). Asettelijan tulee toimia
näissä
tapauksissa
yhteistyössä
alueen
erotuomarijohtoryhmän
kanssa
tai
toimia
erotuomarijohtoryhmän
antamien
ohjeiden
mukaisesti.
Alueellisten yksittäisten otteluiden kohdalla erotuomarivaliokunta määrittää luokitusrajojen ylityksen
rajaus/reunaehdot. Mikäli alueella joudutaan tilanteeseen, jossa näitä reunaehtoja joudutaan
ylittämään, tulee alueen erotuomariasettelijan / alueen erotuomarivastaavan ottaa yhteyttä
erotuomarivaliokunnan määrittämiin vastuuhenkilöihin.
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KAUSIMAKSUT JA PALKKIOT
Tässä luvussa kootaan erotuomaritoimintaan liittyviä kausimaksuja ja palkkioita.
Tässä luvussa määritellään seuraavien erotuomariryhmien kausimaksut:
§ uudet erotuomarit
§ alueelliset jatkavat erotuomarit
§ A4-erotuomariryhmän erotuomarit
§ liittoerotuomarit
§ miesten pääsarjaerotuomarit
§ naisten liigaa ja tyttöjen ASM-sarjaa viheltävät erotuomarit
§ pääsarjojen otteluvalvojat
§ alueelliset otteluvalvojat
Tässä luvussa määritellään seuraavien tehtävien / vastuutoimien palkkiot:
• erotuomarivaliokunnan jäsenten vastuupalkkiot
• alueiden erotuomaritoiminnan johtoryhmän vastuupalkkiot
• erotuomarikouluttajapalkkiot
• otteluvalvojapalkkiot
• erotuomariasettelijapalkkiot

KAUSIMAKSUT SARJAKAUDELLE 2019-2020
§

uudet erotuomarit, 0 euroa

§

Jatkavat juniorierotuomarit, 30 euroa

§

alueelliset jatkavat erotuomarit, 47 euroa

§

A4-erotuomariryhmän erotuomarit, 65 euroa

§

liittoerotuomarit, 100 euroa

§

miesten pääsarjaerotuomarit, 100 euroa

§

naisten liigaa ja tyttöjen ASM-sarjaa viheltävät erotuomarit, 100 euroa

§

pääsarjojen otteluvalvojat, 0 euroa

§

alueelliset otteluvalvojat, 0 euroa

§

Alueelliset jatkavat erotuomarit ja A4-erotuomariryhmän erotuomarit, jotka ovat käyneet
kouluttajakoulutuksen, 0 euroa
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PALKKIOT SARJAKAUDELLE 2019-2020
Kaikki palkkiot ovat veronalaista tuloa. Vastuupalkkiot maksetaan huhti-toukokuussa 2020. Laskuttaa
voi maaliskuusta lähtien.
•

erotuomarivaliokunnan jäsenten vastuupalkkiot
o Erotuomarivaliokunnan jäsenen vastuupalkkiot (pelkkä valiokuntaan kuuluminen ei
oikeuta palkkioon) on 2000 euroa. Erotuomarivaliokunnan puheenjohtajisto määrittää
raportoinnit sekä mahdolliset muut velvoitteet, mitä vastuupalkkioon liittyy.
Valiokunnan jäsenet raportoivat vastuualueestaan puolivuosittain ja laskuttavat
vastuupalkkion samassa rytmissä.

•

alueiden erotuomaritoiminnan johtoryhmän vastuupalkkiot
o Alueen erotuomarivastaava, Etelä-Suomi: 1700 euroa
o Alueen erotuomarivastaavat, muut alueet: 1000 euroa
o Alueen erotuomarikoulutusvastaava, Etelä-Suomi: 700 euroa
o Alueen erotuomarikoulutusvastaavat, muut alueet: 400 euroa
o Alueen erotuomarivalmennusvastaava, Etelä-Suomi: 700 euroa
o Alueen erotuomarivalmennusvastaavat, muut alueet: 400 euroa
o Erotuomarivaliokunnan hyväksymät paikkakuntavastaavat/sektorivastaavat: 120 euroa
o Lisäksi alueen erotuomarivastaavien puhelinkustannuksia voidaan korvata erikseen
sovittavalla tavalla.

•

erotuomarikouluttajapalkkiot
o Salibandyliitto maksaa erotuomarikouluttajille 30 euroa / tunti koulutuspalkkiota. Yksi
tunti sisältää 50 minuuttia koulutusta ja 10 minuuttia taukoa. Koulutuspalkkiot
määräytyvät kuitenkin seuraavilta kokonaisilta erotuomarikursseilta seuraavasti:
§ A4-koulutusosa (4h lähiopetus): 120 euroa
§

Fyysisten testien valvonta: 30 euroa / tunti (testin oletusaika on yksi tunti)

§

Jatkokurssi (3h lähiopetus): 90 euroa

§

Jatkokurssi – valtakunnallinen live-verkkokoulutus: 180 euroa
• edellyttää kahta kouluttajaa

§

Peruskurssi (8h lähiopetus + verkko) 16 osallistujaa tai vähemmän: 340 euroa
• peruskursseilla on syytä käyttää kahta kouluttajaa, jolloin
palkkiolaskutus jakautuu kahdelle kouluttajalle
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§

o

Peruskurssi (8h lähiopetus + verkko) 17 osallistujaa tai enemmän: 440 euroa
• peruskursseilla on syytä käyttää kahta kouluttajaa, jolloin
palkkiolaskutus jakautuu kahdelle kouluttajalle

Erotuomarikouluttajille voidaan maksaa Salibandyliiton kouluttajien matkustusäännön
(matkustusääntö päivittyy kalenterivuosittain) mukaisesti matkakorvauksia. Muista
korvauksista on sovittava tapauskohtaisesti Salibandyliiton erotuomaripäällikön
kanssa.

•

Kokemattoman erotuomarin mentorointi: 10 euroa

•

Otteluvalvojapalkkiot
o Pääsarjojen yksittäinen ottelu: 80 euroa
o Yksittäinen ottelu: 70 euroa
o Tekninen valvoja (miesten salibandyliiga): 50 euroa
o Turnausmuotoinen ottelu / tehokas peliaika 3*15 minuuttia: 50 euroa
o Turnausmuotoinen ottelu / peliaika 2*15 minuuttia: 20 euroa
o Turnausmuotoinen ottelu / muut ottelut: 40 euroa

•

erotuomariasettelijapalkkiot
o Pääsarjojen erotuomariasettelijoille (pääsarja-asettelijalle) Salibandyliitto maksaa
sarjakausittain erikseen sovitun korvauksen pääsarjojen erotuomariasettelusta sekä
pääsarjojen erotuomarilaskutuksiin liittyvistä muista tehtävistä.
o Muille erotuomariasettelijoille Salibandyliitto maksaa erotuomariasettelusta palkkiota
1,70 euroa / turnausmuotoinen ottelu ja 1,90 euroa / yksittäinen ottelu.
§ Erikseen määrätyt erotuomareiden/ otteluvalvojien/ toimitsijaesimiesten
palkkiolaskutukseen liittyvät tehtävät sisältyvät asettelupalkkioon.

