
Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Päivitämme ohjeistusta tarpeen vaatiessa 
pandemiatilanteen muuttuessa. 

Salibandytoiminnassa tulee noudattaa 
valtioneuvoston 
aluehallintoviraston (AVI:n) sekä 
THL:n ohjeistuksia 

Salibandyliiton alaisessa ottelussa ei tule toimia erotuomarina tai otteluvalvojana (sisältäen 
myös teknisen valvojan tehtävät), mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita.  

Ohjeita riskiryhmille (THL) täällä. 

Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan. 

  

YLEISTÄ 

Tämä ohjeistus koskee soveltuvin osin myös Salibandyliiton otteluiden 
otteluvalvojia. 

Mikäli erotuomari/otteluvalvoja saapuu Suomeen ulkomailta pitää hänen ehdottomasti 
noudattaa viranomaisten maahantulomääräyksiä koronan suhteen ja tarvittaessa ohjeiden 
mukaisesti välttää kontakteja muihin ihmisiin. Mikäli viranomaiset ohjeistavat 
erotuomarin/otteluvalvojan kohdalla välttämään kontakteja muihin ihmisiin tietyn 
ajanjakson ajan, ei erotuomari/otteluvalvoja voi osallistua Salibandyliiton 
erotuomaritoimintaan tuona ajanjaksona. Lisätietoa THL:n sivuilta. 

Kootusti kaikki Salibandyliiton koronainfo. 

  

ENNEN TUOMAROINTIPÄIVÄÄ 

Jos sinulla on hengitystieoireita ja olet saanut negatiivisen koronatestituloksen, niin et silti 
saa oireisena toimia erotuomarina. 

Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio – vähänkään oireisena/sairaana 
ei koskaan osallistuta otteluihin. 

Mikäli erotuomarilla/otteluvalvojalla on poikkeavia havaintoja omasta terveydentilastaan, 
tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi alueen erotuomariasettelijalle. 
* Erotuomarin on pyrittävä hankkimaan itselleen sijainen otteluihin 
* Otteluvalvojan tulee aina ottaa yhteyttä erotuomariasettelijaan 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://salibandy.fi/fi/info/koronapandemia/


  

YLEISIÄ OHJEITA / PÄIVÄNÄ, JOLLOIN SINULLA ON EROTUOMARITEHTÄVIÄ 

• Perheessäsi on hengitystieoireinen henkilö (ei koronatestin tulosta 
tiedossa/koronatestitulos negatiivinen). 
1. Suositeltavaa on etsiä mahdollisuuksien mukaan sijainen otteluihin. 
2. Otteluihin voi mennä itse erotuomariksi, ellei sijaista löydy 

• Erotuomarit havaitsevat oman näkemyksensä mukaan ottelussa pelaavan 
pelaajan/ottelussa toimivan toimihenkilön olevan selvästi hengitystieoireinen. 
1. Viranomaismääräyksistä: ” Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai 
julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos 
on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.” 
2. Toimintaohje tähän tilanteeseen: 
– Jokainen yksilö/jokainen joukkue on vastuussa omasta toiminnastaan 
– Erotuomari ilmoittaa asian joukkueelle ohjeistuksen kaltaisena ja pyytää 
joukkueen poistavan hengitystieoireisen pelaajan/toimihenkilön pois yleisestä 
kokoontumisesta 
– Joukkueella ei ole velvollisuutta toimia ohjeen mukaan, vaan tämä on 
ohjaava toimenpide 
–> Ottelun jälkeen asiasta tehdään erotuomariraportti 

• Vastajoukkueen edustaja vihjaa erotuomarille, että tietyllä vastustajan pelaajalla tai 
toimihenkilöllä on todettu COVID-tartunta. 
1. Toimintaohje tilanteeseen, kun kyseessä oireeton pelaaja/toimihenkilö: 
* Erotuomarit eivät ryhdy mihinkään toimenpiteisiin 
–> Ottelun jälkeen asiasta tehdään erotuomariraportti 
2. Toimintaohje tilanteeseen, kun todetaan, että kyseisellä vastustajan 
pelaajalla/toimihenkilöllä on selvästi hengitystieoireita (erotuomareiden näkemys): 
* Toimitaan ohjeistuksen (erotuomarit havaitsevat omasta näkemyksestään selvästi 
hengitystieoireisen pelaajan) mukaan 
–> Ottelun jälkeen asiasta tehdään erotuomariraportti 

COVID-19-viruksella uhkailu: 

Salibandyliiton erotuomarivaliokunnan kansallisen pelisääntötulkinnan mukaan tämä on 
väkivaltaista käytöstä, josta tuomitaan pelisääntöjen 617:4 pykälän mukaisesti PR3 -
rangaistus. 

Uhkailua on esimerkiksi: Pelaaja/toimihenkilö yskäisee toisen pelaajan kasvoille ja kertoo, 
että minulla on koronavirus. 

  

TUOMAROINTIPÄIVÄN JÄLKEEN 

JOKAINEN EROTUOMARI/OTTELUVALVOJA ON VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ JOS SAA 
14 VUOROKAUDEN SISÄÄN TAPAHTUMASTA HENGITYSTIEOIREITA, NIIN TULEE 
HAKEUTUA KORONATESTIIN. 
* Testin ollessa positiivinen, tästä tulee ilmoittaa Salibandyliitolle välittömästi (alueen 
erotuomariasettelijalle ja on suositeltavaa ilmoittaa asiasta myös tuomitsemiensa pelien 



sarjavastaavalle  
* Kun erotuomaritoimijalla on todettu COVID-19 -tartunta tai erotuomaritoimija joutuu 
terveysviranomaisten toimien kohteeksi, niin erotuomaritoimijan on toimittava vastuullisesti 
terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen 

  

OTTELU-/TURNAUSPÄIVÄN TOIMINTAOHJEET (miten ottelu-/turnauspäivän aikana 
toimitaan vastuullisesti) 

1. YLEISTÄ 

Erotuomaritoimijoille suositellaan Koronavilkku -applikaation käyttöä. 

Erotuomareille/otteluvalvojille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana 
kuljettamista. 

Jokaisella erotuomarilla oma henkilökohtainen juomapullo, joka on pestävä turnauspäivän 
jälkeen. Muiden henkilöiden pulloista juominen on kiellettyä. 

Jokainen erotuomari vastaa omista erotuomariasuistaan. 

Erotuomariasut suositellaan pestäväksi jokaisen ottelupäivän jälkeen. 

Erotuomarit/otteluvalvojat noudattavat Salibandyliiton erotuomaritoimijoiden 
matkustussääntöä.  

2. ENNEN OTTELUA 

Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien 
välttäminen jne.), lisätietoja luettavissa THL:n sivuilta. 

3. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA 

Erityisesti pelihalleilla, joissa pelataan paljon otteluita, kannattaa välttää turhan aikaista 
ottelupaikalle saapumista. 

Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti. 

Mahdollinen otteluvalvojan palaute suositellaan annettavaksi jälkikäteen etäyhteyksin 
(otteluvalvoja ja erotuomarit sopivat tästä tapauskohtaisesti). Palautteen voi antaa myös 
muuten, kun palautetilaisuudessa noudatetaan turvavälejä ja muita hygieniaohjeita. 
* Kaikissa tapauksissa ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti 

4. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT 

Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään. 
* jos niitä käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhytaikaisesti 
-> Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa ja sieltä lähdettäessä 
* pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat laitetaan roskikseen 

http://www.koronavilkku.fi/
https://salibandy.fi/uploads/2021/05/c0d34b50-erotuomaritoimijoidenmatkustussaanto2021_2022.pdf
https://salibandy.fi/uploads/2021/05/c0d34b50-erotuomaritoimijoidenmatkustussaanto2021_2022.pdf
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus


Varusteiden pukeminen, peseytyminen ja vaatteiden huolto ottelun/turnauksen jälkeen 
mahdollisuuksien mukaan kotona. 

5. TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELUPAIKALLA 

Erotuomarit huomioivat hygieniaohjeet niin hyvin kuin otteluissa on mahdollista näitä 
noudattaa. 

Headset-laitteiden käyttö, kun näitä on tarjolla, on suositeltavaa. Tällöin erotuomareiden ei 
tarvitse kokoontua fyysisesti missään vaiheessa ottelua. 

6. TOIMINTA PELITAPAHTUMASSA 

Kenttäalueella vain pelaajat, joukkueiden toimihenkilöt, erotuomarit ja ottelun toimijat 
(toimitsijat ja mahdolliset muut ottelussa toimivat [kuten mahdolliset kaukalonsuoristajat]). 

Ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun. 

Tarvittavien toimitsijoiden sekä mahdollisen kuuluttajan ja/tai, kaukalonsuoristajien 
sijoittaminen turvaetäisyydet huomioiden. 

Loukkaantumistilanteessa huolehditaan, että tilanteessa ei ole turhia henkilöitä paikalla (ei 
joukkokoontumista). 

Vaihtoalueilla sylkemistä vältetään ottelutapahtumassa. HUOMAUTA PELAAJAA / 
PELAAJIA, jos sylkemistä esiintyy vaihtoalueella. 

Ottelun päätyttyä molemmat joukkueet ja erotuomarit poistuvat mahdollisimman ripeästi 
pois kenttäalueelta turvavälit säilyttäen. 

Näiden ohjeiden rikkomiseen puututaan suullisesti huomauttamalla pelaajia ja 
toimihenkilöitä. 

*Jos mahdollista, pyri välttämään kasvojesi koskettelua käsilläsi. Pyyhi hihaan tai 
hikinauhaan. 
* Jos turnauksessa erotuomarilla on otteluiden välillä tauko/taukoja, pyri aina viettämään 
tämä aika ulkona ja muista säilyttää turvaetäisyydet kaikissa tilanteissa 
* Otteluiden seuraamista katsomosta käsin (yleisön joukosta) ei tällä hetkellä suositella 

  

7. YLEISET SUOSITUKSET 

Yleiset suositukset tartunnan leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa. 

* Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä 
* Yski kainaloon 
* Vältä koskemasta kasvojasi käsilläsi 
* Pyri kaikissa tilanteissa 2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen 



-> käytä kasvomaskia, kun turvavälin käyttäminen ei ole mahdollista (esimerkiksi 
julkisessa liikenteessä) 

Joukkueiden ohjeistukseen pääset tutustumaan Salibandyliiton koronainfo-sivun kautta. 

Ohjeita tullaan päivittämään viranomaisten ja Salibandyliiton 
ohjeistusten/määräysten muuttuessa tai tarkentuessa. 

Pääsarjaerotuomaritoimija! Tutustu ohjeeseen pääsarjaotteluiden järjestämisestä (liittyen 
myös erotuomaritoimijoihin) koronapandemian aikana Salibandyliiton extranetin kautta. 

 

https://salibandy.fi/fi/info/koronapandemia/
http://www.salibandy.fi/extranet

