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JOHDANTO 
 
Seuraavassa johtosäännössä määritellään Salibandyliiton pelaamisen ja kilpailutoiminnan sektorin 
erotuomaritoimintaa ja siihen liittyviä määräyksiä sekä ohjeita. 
 

Suomen Salibandyliiton toimihenkilöt sekä erotuomarivaliokunta päivittävät erotuomaritoiminnan 
johtosäännön sarjakausittain. Salibandyliiton hallitus hyväksyy keväisin seuraavan sarjakauden 
erotuomaritoiminnan johtosäännön seuraavalle kaudelle. 
 
Johtosääntö on voimassa 1.6.2022 - 30.4.2023. 
 
 

EROTUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTA 

 
Salibandyliiton toimintasäännöt 11§ (Salibandyliiton hallitus): ”nimittää Salibandyliiton tarvitsemat 
valiokunnat ja toimielimet”. Tällä hetkellä valiokunnat nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yksi 
Salibandyliiton tarvitsema valiokunta on erotuomarivaliokunta. 
 
Erotuomarivaliokunnan toimintaa johtaa valiokunnan puheenjohtajisto, johon kuuluvat 
erotuomarivaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä Salibandyliiton erotuomaripäällikkö. 
 
Salibandyliiton erotuomaripäällikkö toimii erotuomarivaliokunnan sihteerinä ja hänellä ei ole äänioikeutta 
valiokunnan päätöksissä. 
 
Erotuomarivaliokunta johtaa Salibandyliiton pelaamisen ja kilpailusektorin erotuomaritoimintoja yhdessä 
Salibandyliiton toimihenkilöiden kanssa. Erotuomarivaliokunta määrittää jäsenilleen vastuualueet ja 
vastuualueen hoitamisen kautta valiokunnan jäsen on oikeutettu vastuupalkkioon toimesta. 
Erotuomarivaliokunnan jäsen voi toimia valiokunnassa myös ilman vastuualuetta, mutta tällöin hänellä ei ole 
oikeutta vastuupalkkioon. 
 
Valiokunnan toimintaa ohjaa Salibandyliiton toiminnan vuosikalenteri ja taloudellista toimintaa tälle 
kustannuspaikalle määritelty kalenterivuosittainen budjetti.  
 
 

KANSAINVÄLINEN EROTUOMARITOIMINTA 

 
Salibandyliitto toimii salibandyssa myös kansainvälisesti. Salibandyliiton erotuomaritoiminnot ovat mukana 
kansainvälisessä toiminnassa seuraavin osa-aluein: 

• Suomalaisten erotuomareiden, otteluvalvojien ja erotuomarikouluttajien vierailut ulkomailla 

• Ulkomaalaisten erotuomareiden, otteluvalvojien ja erotuomarikouluttajien vierailut Suomessa 

• Suomalaisten erotuomaritoimijoiden osallistuminen Kansanvälisen Salibandyliiton (IFF) nimeäminä 
erilaisiin otteluihin ja turnauksiin 

• Suomalaisten erotuomaritoimijoiden osallistuminen Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) 
valiokuntatyöhön (RC) sekä sen alaisten työryhmien toimintaan 

• Suomessa järjestettävien kansainvälisten turnausten erotuomaritoiminnot yhdessä Kansainvälisen 
Salibandyliiton (IFF) kanssa, kun kyseessä on Salibandyliiton alainen tapahtuma 
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• Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) työryhmät, joilla kehitetään yhteistä pelikäsitystä ja muuta 
salibandya kehittävää toimintaa. 

• Muut kansainväliset toiminnot, joita tapauskohtaisesti järjestetään 
 
Suomen Salibandyliitto on mukana Ruotsin, Sveitsin, ja Tšekin salibandyliittojen kanssa yhteisessä projektissa, 
jossa maiden välillä järjestetään yhteisesti johdettuja erotuomaritoimijavaihtoja. 
 
Suomen Salibandyliitto esittää kansainväliselle Salibandyliitolle (IFF) erotuomaripareja sekä otteluvalvojia 
kansainvälisiksi toimijoiksi (kaksivuotiskaudet). Nimeämisprosessissa erotuomarivaliokunta valmistelee 
esitykset erotuomaripareista ja otteluvalvojista Salibandyliiton hallitukselle, joka päättää kansainväliselle 
Salibandyliitolle (IFF) esitettävät erotuomariparit ja otteluvalvojat. Kansainvälinen Salibandyliitto (IFF) 
nimeää kansainväliset erotuomariparit ja otteluvalvojat itsenäisesti kansallisten lajiliittojen esitysten 
pohjalta. 
 
Suomen Salibandyliitto on EachOneTeachOne -kumppani Viron, Ukrainan ja Kanadan salibandyliitoille. 
Tämän ohjelman kautta voi tulla erillisiä projekteja, jotka koskevat myös erotuomaritoimintaa. 
 
 

PÄÄSARJOJEN EROTUOMARITOIMINTA 
 
Salibandyliiton kilpailusäännöt määrittävät sen, mitä sarjoja pääsarjoihin sarjakausittain kuuluu. Sarjakauden 
2022-2023 pääsarjat määritellään Salibandyliiton kilpailusäännöissä (2§) seuraavasti: Pääsarjat: Liiton 
pääsarjoja ovat miesten SM-sarja eli F-liigan miesten sarja, naisten SM-sarja eli F-liigan naisten sarja ja 
miesten 1. divisioona eli Divari.  
 
Pääsarjojen erotuomaritoiminnan kokonaisvastuu on erotuomarivaliokunnalla. Erotuomarivaliokunta 
määrittää keskuudestaan jäsenen, joka keskittyy pääsarjojen erotuomaritoiminnan kokonaisvastuun 
organisointiin. 
 
Erotuomarivaliokunta valitsee pääsarjojen erotuomariryhmien ja pääsarjojen otteluvalvojaryhmän 
vastuuhenkilöt sarjakausittain. Vastuuhenkilö esittää sarjakausittain toimintaa organisoimaan johtoryhmän. 
Johtoryhmä vastaa toiminnastaan erotuomarivaliokunnalle. 
 
Pääsarjojen erotuomariryhmiä ovat sarjakaudella 2022-2023 F-liigan naisten sarjan erotuomariryhmä ja 
miesten pääsarjojen erotuomariryhmä. 
 

MUU VALTAKUNNALLINEN EROTUOMARITOIMINTA 
 
Liittoerotuomariryhmän toiminnan kokonaisvastuu on erotuomarivaliokunnalla. Erotuomarivaliokunta 
määrittää vuosittain keskuudestaan vastuuhenkilön, joka keskittyy liittoerotuomaritoiminnan organisointiin. 
Vastuuhenkilö esittää sarjakausittain toimintaa organisoimaan johtoryhmän.  
 
Johtoryhmä vastaa toiminnastaan erotuomarivaliokunnalle. 
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ALUEIDEN EROTUOMARITOIMINTA 
 
Salibandyliiton kilpailusäännöt määrittävät sen, mitä valtakunnallisiin ja alueellisin sarjoihin sarjakausittain 
kuuluu. Sarjakauden 2022–2023 valtakunnalliset ja alueelliset sarjat määritellään Salibandyliiton 
kilpailusäännöissä pykälässä 2§. 
 
Alueiden erotuomaritoiminnan johtosääntö sisältää seuraavat osiot 

- Alueiden johtoryhmien ohjesäännöt 
- Alueiden erotuomarivastaavien ohjesäännöt 
- Alueiden erotuomarikoulutusvastaavien ohjesäännöt 
- Alueiden erotuomarivalmennusvastaavien ohjesäännöt  
- Paikkakuntavastaavien tehtävämäärittelyn 
- Alueellisen budjetin 

 
Näissä määritellään alueellista erotuomaritoimintaa ja siihen liittyviä vastuita. 
 
 

ALUEIDEN EROTUOMARIJOHTORYHMIEN SÄÄNNÖSTÖ 2022–2023 

 
Salibandyliiton Erotuomarivaliokunta nimeää alueiden erotuomarijohtoryhmät sarjakaudeksi kerrallaan. 
Sarjakaudella 2022–2023 alueita ja alueiden erotuomatoiminnan johtoryhmiä on seitsemän kappaletta.  
 
Alueen erotuomarijohtoryhmän tehtävä on alueensa erotuomaritoiminnan ylläpito, 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 
määräämälle kurinpidosta vastaavalle toimihenkilölle, mikäli laiminlyönti tulee ilmi muun kuin pöytäkirjaan 
kirjaamisen kautta. 
 
Alueen erotuomarijohtoryhmän tulee ehdottaa tarpeellinen määrä päteviä toimijoita Salibandyliiton 
alueelliseen erotuomaritoimintaan (esim. alueelliset erotuomarikouluttajat ja alueelliset 
erotuomarivalmentajat [otteluvalvojat]) 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 taholle, jonka 
erotuomarivaliokunta sarjakausittain määrittää.  
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Alueen erotuomarijohtoryhmän on toimittava yhteistyössä alueensa joukkueiden ja seurojen, Salibandyliiton 
sarjapäälliköiden ja –vastaavien sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Alueen erotuomarijohtoryhmän on yhteisessä kokouksessaan päätettävä ainakin seuraavat asiat 

• Erotuomareiden luokitusmuutokset  

• Esitykset valtakunnallisiin koulutusryhmiin 

• Muut mahdolliset erotuomarivaliokunnan pyytämät asiat 
 
Erotuomarijohtoryhmän päätöksistä on tehtävä muistio, joka on toimitettava erotuomarivaliokunnan 
nimeämälle yhteyshenkilölle. 
 
Erotuomarikoulutusvastaava, erotuomarivalmennusvastaava, alueellisen erotuomaritoiminnan 
työryhmävastaavat, erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaavat ja alueelliset erotuomariasettelijat ovat 
vastuussa tehtävistään alueen erotuomarivastaavalle.  
 
Alueiden erotuomarivastaavat ovat vastuussa tehtävistään erotuomarivaliokunnalle. 
 
 

TIEDOTUS 

 
Erotuomarijohtoryhmät ovat velvollisia tiedottamaan alueensa erotuomareita alueen toimintaan liittyvistä 
asioista.  
 
Virallisia tiedostuskanavia ovat sbet.fi -uutisikkunat ja sähköposti. Virallisia, kaikkia alueen/koko Suomen 
erotuomareita koskevia, tiedotteita tulee viestiä sekä sbet.fi -uutisikkunoiden että sähköpostin avulla.  
 
Lisäksi erotuomaritoiminnan johtoryhmät voivat käyttää viestinnän apuna muita kanavia, esimerkiksi alueen 
erotuomareille perustettuja WhatsApp- tai Signal-ryhmiä.  
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ALUEIDEN EROTUOMARIVASTAAVIEN OHJESÄÄNTÖ 2022-2023 
 
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 tiimin vetäjänä ja valvomalla, että sille osoitetut tehtävät 

tulee suoritettua.  
 

2. TEHTÄVÄT 
 
• toimia alueen erotuomaritoiminnan johtoryhmän puheenjohtajana ja osallistua sen kokouksiin 
• osallistua tarvittaessa alueen koulutustilaisuuksiin 
• huolehtia alueen toimintasuunnitelman tekemisestä ja valvoa alueen toimintasuunnitelmien 

toteutumista 
• valvoa, että alueen erotuomaritoiminta vastaa Salibandyliiton antamia ohjeita 
• osallistua Salibandyliiton 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 Salibandyliiton 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 2022-2023 
 

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 Salibandyliiton 

koulutuslinjauksia ja ovat sisällöltään Salibandyliiton antamien ohjeiden mukaisia 
• ohjeistaa ja valvoa, että kouluttajat merkitsevät toteutuneiden erotuomarikoulutusten läsnäolo- ja 

suoritusmerkinnät Salibandyliiton sähköiseen järjestelmään 
• osallistua Salibandyliiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja alueiden johtoryhmien 

kehitysviikonloppuun 
• toimia erotuomarivaliokunnan alaisen alueiden erotuomarikoulutusvastaavien työryhmän jäsenenä 
• pyrkiä edistämään alueen erotuomarikoulutusta 
• huolehtia alueen erotuomarivastaavan ja Salibandyliiton 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 2022-2023 
 

1. TOIMINNAN TARKOITUS 
 
Alueen erotuomarivalmennusvastaavan työn tarkoituksena on kehittää alueen erotuomarivalmennusta 
kaikella tavoin 
  
• tukemalla alueellista erotuomarivalmennusta 
• valvomalla ja kehittämällä Salibandyliiton erotuomarivalmennusta 
• järjestämällä Salibandyliiton erotuomarivalmennusta alueella 

 

2. TEHTÄVÄT 
 
• toimia alueen erotuomaritoiminnan johtoryhmän jäsenenä ja osallistua 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 
• Johtaa alueen erotuomarivalmennuksen asettelua ja seurata toteutettua toimintaa  
• valvoa, että alueen erotuomarivalmennuksen sisältö ja ohjelmat noudattavat Salibandyliiton koulutus- 

ja valmennuslinjauksia ja ovat sisällöltään Salibandyliiton antamien ohjeiden mukaisia 
• osallistua Salibandyliiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja alueiden johtoryhmien 

kehitysviikonloppuun  
• toimia erotuomarivaliokunnan alaisen alueiden erotuomarivalmennusvastaavien työryhmän jäsenenä 
• pyrkiä osaltaan edistämään alueen erotuomarikoulutusta keskittyen erotuomarivalmentajien 

koulutukseen 
• 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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ALUEEN EROTUOMARITOIMINNAN PAIKKAKUNTAVASTAAVAN 
TEHTÄVÄMÄÄRITTELY 2022-2023 
 
 
Alueen erotuomarijohtoryhmä esittää alueelleen tarpeellisen määrän alueen erotuomaritoiminnan 
paikkakuntavastaavia. Erotuomarivaliokunta hyväksyy sarjakausittain et-paikkakuntavastaavat.  
 
Alueen erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaavat toimivat alueen erotuomarijohtoryhmän tuki- ja 
yhteyshenkilöinä, sekä tiedottavat paikkakunnan erotuomareita alueellisesta erotuomaritoiminnasta. Alueen 
erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaava voi toimia myös erotuomarikouluttajana ja tarvittaessa järjestää 
paikkakunnallaan koulutustapahtumia tai toimia muissa alueen erotuomarijohtoryhmän erikseen 
valtuuttamissa tehtävissä.  
 
Erotuomarivaliokunnan hyväksymä(t) paikkakuntavastaava(t) voi(vat) osallistua alueen 
erotuomaritoiminnan johtoryhmän toimintaan ja tälle (näille) voidaan maksaa erotuomaritoiminnan 
johtosäännössä määriteltyä palkkiota. 
 

 

ALUEEN EROTUOMARITOIMINNAN SEKTORIVASTAAVAN TEHTÄVÄMÄÄRITTELY 2022-
2023 
 
Alueen erotuomarijohtoryhmä esittää alueelleen tarpeellisen määrän alueen erotuomaritoiminnan 
sektorivastaavia. Erotuomarivaliokunta hyväksyy sarjakausittain alueen erotuomaritoiminnan 
sektorivastaavat.  
 
Alueen erotuomaritoiminnan sektorivastaavat toimivat alueen erotuomarijohtoryhmän tuki- ja 
yhteyshenkilöinä, sekä tiedottavat tietyn ryhmän erotuomareita alueellisen erotuomaritoiminnan asioista, 
jotka koskevat kyseistä ryhmää.   
 
Erotuomarivaliokunnan hyväksymä(t) sektorivastaava(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. Kalenterivuoden 2022 budjetin suuruus 
on 900 € / alue. 
 
Alueen erotuomarivastaava vastaa ja huolehtii alueellisen erotuomaritoiminnan toimintabudjetin 
seurannasta. Kuluista tulee toimittaa seurantaraportti kahdesti vuodessa Salibandyliiton 
erotuomaripäällikölle sekä erotuomarivaliokunnan vastuuhenkilölle.  
 
 
Laskut johtoryhmän toiminnasta laskutetaan Sbet.fi-järjestelmän kautta ja Salibandyliiton 
erotuomaritoimisto tarkastaa ja hyväksyy laskut yhteistyössä alueen erotuomarivastaavan kanssa.  
 
Alueelliselle erotuomarivalmennukselle osoitetaan erotuomaritoiminnan budjetissa määritelty summa. 
Alueellisen 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/tai alueiden 
erotuomarivalmennusvastaavat yhdessä ETV:n nimeämän alueellisesta erotuomaritoiminnasta / 
erotuomarivalmennuksesta vastaavan henkilön kanssa. 
 
 

ALUEELLINEN EROTUOMARIKOULUTUS 

 
Alueen  
- on järjestettävä uusille erotuomareille vähintään yksi (1) koulutus vuodessa erotuomarivaliokunnan 

toimittaman ohjeistuksen mukaisesti. 
 

- on huolehdittava vuosittain, että alueen jatkavilla erotuomareilla on mahdollisuus osallistua 
jatkavien erotuomarien koulutukseen 

 
- on järjestettävä erotuomarivaliokunnan ohjeiden mukaisesti A4-koulutusryhmän vaadittavat 

koulutukset 
 

- alueella voidaan tarpeen mukaan järjestää myös muita koulutuksia, esim. naisille tai talenttiryhmälle 
suunnattuja koulutuksia. Järjestettävät koulutukset tulee hyväksyttää etukäteen erotuomari-
valiokunnalla. 

 
Alueen erotuomarivastaava ja et -koulutusvastaava osallistuvat valtakunnalliseen alueiden johtoryhmien 
kehitysviikonloppuun. Lisäksi erotuomarivaliokunta voi kutsua alueellisia erotuomarikouluttajia 
valtakunnalliseen kouluttajien koulutukseen.  
 
Alueen erotuomarikoulutusvastaava vastaa siitä että, alueen erotuomarikouluttajat kouluttavat riittävällä 
osaamisella ja Salibandyliiton määrittelemien koulutussisältöjen mukaisesti. 
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Erotuomarikoulutusvastaava suunnittelee alueellisen koulutuksen yhdessä alueen et -kouluttajien sekä 
alueensa muun erotuomaritoiminnan johtoryhmän kanssa. Koulutuksien pitopaikat ja ajankohdat kirjataan 
erikseen ohjeistetun mukaisesti välittömästi niiden selvittyä. Kirjaaminen tulee ilmoittaa myös Salibandyliiton 
sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän vastuuhenkilölle sekä erotuomarivaliokunnan nimeämälle 
erotuomarikoulutuksen vastuuhenkilölle / vastuuhenkilöille. Alueellisissa koulutuksissa tulee hyödyntää 
valtakunnallisia verkkokoulutuksia. 
 
Alueen et-koulutussuunnitelma on ilmoitettava myös Salibandyliiton erotuomaritoimistolle viimeistään 
30.päivä kesäkuuta. Uusien erotuomareiden koulutuksia järjestetään alueittain, alueelliset eroavaisuudet 
huomioon ottaen. 
 
Alueen erotuomarikoulutusvastaava / erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaava/sektorivastaava yhdessä 
vastaavat koulutuspaikkojen ja -tilaisuuksien järjestämisestä, mikäli koulutukset järjestetään muussa 
ympäristössä kuin verkkoympäristö, sekä tiedottamisesta.  

Alueen erotuomarikoulutusvastaava / erotuomaritoiminnan paikkakuntavastaava/sektorivastaava myös 
ylläpitää näistä koulutuskalenteria. Koulutustilojen kartoittamisessa tulee tehdä yhteistyötä Salibandyliiton 
toimihenkilöiden kanssa, jotta taloudellisimmat sopivat koulutustilat hyödynnettäisiin. 
 
Alueen kouluttajat vastaavat koulutustilaisuuksiin osallistumisten kirjaamisesta sähköisiin rekistereihin. 
Koulutustilaisuuksien sähköinen läsnäololista on päivitettävä pidetyn koulutuksen yhteydessä tai heti sen 
jälkeen. 
 
 

EROTUOMARIVALMENNUS 

 
Erotuomarivaliokunta ja sen johtoryhmät huolehtivat pääsarjojen otteluvalvojien (erotuomarivalmentajien) 
koulutuksen järjestämisestä. Erotuomarivalmentajat toimivat otteluissa myös olosuhdetarkkailijoina / 
otteluvalvojina. 
 
Kunkin alueen johtoryhmän on huolehdittava siitä, että erotuomarivalmentajia esitetään 
erotuomarivaliokunnan järjestämään pääsarjojen otteluvalvojakoulutukseen erotuomarivaliokunnan 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Lisäksi alueen johtoryhmä huolehtii siitä, että alue esittää tarpeellisen määrän teknisiä valvojia alueeltaan 
pääsarjatoimintaan. 
 
Erotuomarivalmentajien palkkiolaskut voidaan muodostaa sbet.fi-järjestelmässä sen jälkeen, kun ottelun 
valmennusraportti on liitetty otteluun, josta palkkiolasku muodostetaan. 
 
Alueellisten otteluiden erotuomareiden valmennusraportit muodostetaan sbet.fi-järjestelmässä, josta 
alueen erotuomarivastaava, alueen erotuomarivalmennusvastaava tai muu sovittu henkilö hyväksyy 
palkkiolaskut. 
 
Erotuomarivalmennus on osa erotuomareiden kehittämistä. Alueen erotuomarivalmennusvastaava 
osallistuu valtakunnalliseen erotuomarivalmentajien seminaariin, joka järjestetään alueiden johtoryhmien 
kehitysviikonlopun yhteydessä. Alueen erotuomarivalmennusvastaava, yhdessä muun alueen johtoryhmän 
kanssa, nimeää alueen erotuomarivalmentajat alueelle kaudeksi kerrallaan. Alueen 
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erotuomarivalmennusvastaava organisoi myös alueellisten erotuomarivalmentajien koulutuksen ennen 
kauden alkua. Tämä voidaan järjestää paikallisesti tai keskitettynä verkkokoulutuksena. 
 
Erotuomarivalmennussuunnitelman määrittely tehdään sarjakausittain kesäkuussa alueiden johtoryhmien 
kehitysviikonlopun yhteydessä.  
 
Erotuomarivalmennusta, sisältäen mentoroinnin, on järjestettävä maantieteellisesti tasaisesti koko alueelle 
budjetin sallimissa rajoissa. Erotuomarivalmennus kohdennetaan alueiden määrittelemien tarpeiden 
mukaan. Pääperiaatteena kohdennuksena on kohdentaa valmennusta erityisesti aloittaville / kokemattomille 
sekä talentti- 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 Salibandyliiton ohjeiden mukaisesti. Mentoroinnista annetaan 
erilliset ohjeet sarjakausittain. 
 
Kauden aikana erotuomarivalmennusta on annettava sekä suullisesti että kirjallisesti alueen alue-
erotuomareille 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 kahdesti yhden 
kalenterivuoden aikana. Nimetty valiokunnan jäsen esittelee koosteet erotuomarivaliokunnalle erikseen 
sovitulla mallilla. 
 
 

EROTUOMARIASETTELU 

 
Erotuomarivaliokunta nimeää pääsarjojen erotuomarijohtoryhmät ja erotuomarivaliokunnan valtuuttama 
henkilö asettelee pääsarjat sekä muut erikseen määritellyt sarjat.   
 
Erotuomarivaliokunnan nimeämien pääsarjojen vastuuhenkilöiden johtamat johtoryhmät asettelevat 
pudotuspeli-, karsinta- ja cupin loppuvaiheen ottelut (puolivälieristä lähtien) yhdessä erotuomarivaliokunnan 
valtuuttaman henkilön kanssa. 
 
Asettelijoiden valinta ja johtaminen tapahtuu erotuomaripäällikön johdolla, yhteistyössä alueiden 
johtoryhmien kanssa. Alueen erotuomarivastaavat yhdessä Salibandyliiton toimihenkilöiden kanssa valvovat 
ja ohjaavat asettelutoimintaa.  
 
Alueiden erotuomariasettelijat asettelevat heille asettelutehtäviksi määritellyt ottelut. 
Erotuomariasettelijoiden tulee toimia Salibandyliiton Kilpailusääntöjen sekä muiden annettujen 
ohjeistuksien mukaisesti. 
 
Erotuomariasetteluista uusille erotuomareille on annettu toimintaohjeistus, joka on tämän kappaleen 
lopussa. 
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Asettelussa on huomioitava taloudellisuus. Erotuomarit eivät saa tehdä asetteluihin sellaisia muutoksia, jotka 
aiheuttavat lisäkustannuksia Salibandyliitolle. Erotuomarivastaavan tai -asettelijan on mahdollisuuksiensa 
mukaisesti kontrolloitava vaihtoja.  
 
Kaikkiin otteluihin asetellaan kaksi erotuomaria. Otteluissa on tarvittaessa mahdollisuus myös yhden 
erotuomarin käyttöön pakottavissa tilanteissa (erotuomaripula) sarjavastaavan luvalla. 
 
Erotuomariasettelu tehdään otteluohjelmaan Asettelija-ohjelmalla, jossa se on julkaistava Salibandyliiton 
Kilpailusääntöjen 59§ määräämässä aikataulussa. Julkaistut erotuomariasettelut julkaistaan salibandy.fi -
sivuston tai muun Salibandyliiton viestintäkanavan kautta.  
 
Alueen erotuomarivastaava ja alueen erotuomariasettelija(t) on velvollinen avustamaan Salibandyliiton 
toimihenkilöitä mahdollisissa sanktiokysymyksissä (esimerkiksi erotuomarin laiminlyönti).  
 
Syyskauden erotuomariasettelut on laskutettava 23. joulukuuta mennessä ja kevätkauden 
erotuomariasettelut toukokuun loppuun mennessä  
 
Erotuomarivaliokunnan nimeämien pääsarjojen vastuuhenkilöiden johtamat johtoryhmät tekevät 
erotuomarivalmennusasettelut pudotuspeli–, karsinta- ja cupin loppuvaiheen otteluissa (puolivälieristä 
lähtien) yhdessä erotuomariasettelijan kanssa. 
 
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. Erotuomarien ja otteluvalvojien on 
tutustuttava sarjakausittain sekä noudatettava erotuomarien ja otteluvalvojien esteellisyysohjeita 
 
 

Toimintaohje asettelijoille  
  

1. Erotuomarikoulutus 1 (suppeampi peruskoulutus, luokitus 16) tai Erotuomarikoulutukset 1 & 2 
(laajempi peruskoulutus, luokitus 15) käyneelle erotuomarille tulee asetella pelejä koulutussuorituksen 
valmistumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudelle 
erotuomarille tulee asetella pelejä seuraavissa asettelussa ensimmäiselle tai toiselle sellaiselle 
viikonlopulle, jolloin uusi erotuomari on käytettävissä ja tarjolla on erotuomarin luokituksen mukaisia 
pelejä. 
 
2. Erotuomarin ensimmäisen asettelun luokituksen 15 peliin tulee olla aina koulutusasettelu. 
Koulutusasettelussa mentorina voidaan käyttää sellaista pääsarjaerotuomaria, liittoerotuomaria, alueen 
yksittäisiä pelejä viheltävää erotuomaria tai muuta kokenutta alue-erotuomaria, joka on antanut 
suostumuksensa toimia mentorina. Et-koulutusvastaava toimittaa listan asetteluissa käytettävistä 
mentoreista. 
 
3. Koulutusasettelun voi tehdä samalle päivälle sellaiselle mentorille, jonka esteet tämän 
mahdollistavat, vaikka hänelle olisi jo aseteltu samalle päivälle yksittäinen peli. 
 
4. Koska sähköinen tulospalvelu koulutetaan vasta Erotuomarikoulutuspaketissa 3 (luokitus 14), ei 
kahta luokituksen 15 tai 16 erotuomarina saa luokitella kahdestaan luokituksen 15 peliin. 
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Yllä oleva ohje on velvoittava. Mikäli yllä olevien ohjeiden noudattaminen sitä edellyttää, on asettelijalla 
mahdollisuus ajattaa erotuomareita alueen peleihin muilta alueilta. Asettelijan tulee laittaa 
erotuomarivaliokunnan puheenjohtajalle ja erotuomaripäällikölle tiedoksi ne aluerajojen yli tehdyt 
asettelut, jotka johtuvat tästä ohjeistuksesta. Myös sellaisessa tilanteessa, jossa muilta alueilta ei ole 
saatavissa apua, tulee laittaa tietoa erotuomarivaliokunnan puheenjohtajalle ja erotuomaripäällikölle. 
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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 näytönpaikan 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 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 

• alueelliset otteluvalvojakouluttajapalkkiot 

• erotuomarikouluttajapalkkiot 

• erotuomariasettelijapalkkiot 
 

KAUSIMAKSUT SARJAKAUDELLE 2022-2023 

• uudet erotuomarit, 0 € 

• alueelliset jatkavat erotuomarit, 47 € 

• A4-erotuomariryhmän erotuomarit, 65 € 

• liittoerotuomarit, 100 € 

• miesten pääsarjaerotuomarit, 100 € 

• naisten liigaa ja tyttöjen ASM-sarjaa viheltävät erotuomarit, 100 € 

• pääsarjojen otteluvalvojat, 0 € 

• alueelliset otteluvalvojat, 0 € 

 

PALKKIOT SARJAKAUDELLE 2022-2023 

 
Kaikki palkkiot ovat veronalaista tuloa. Vastuupalkkiot maksetaan huhti-toukokuussa 2023. Palkkiot voi 
laskuttaa huhtikuun alusta lähtien. 
 

• Erotuomarivaliokunnan jäsenten vastuupalkkiot 
o Erotuomarivaliokunnan jäsenen vastuupalkkiot (pelkkä valiokuntaan kuuluminen ei oikeuta 

palkkioon) on 2000 €.  
▪ Erotuomarivaliokunnan puheenjohtajisto määrittää raportoinnit sekä mahdolliset 

muut velvoitteet, mitä vastuupalkkioon liittyy. Valiokunnan jäsenet raportoivat 
vastuualueestaan puolivuosittain ja laskuttavat vastuupalkkion samassa rytmissä. 
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• Erotuomarivaliokunnan alaisten johto-/työryhmien vastuupalkkiot 
o 500 € 

 

• Alueiden erotuomaritoiminnan johtoryhmän vastuupalkkiot 
o Alueen erotuomarivastaava, Etelä-Suomi: 1750 € 
o Alueen erotuomarivastaavat, muut alueet: 1050 € 
o Alueen erotuomarikoulutusvastaava, Etelä-Suomi: 750 € 
o Alueen erotuomarikoulutusvastaavat, muut alueet: 450 € 
o Alueen erotuomarivalmennusvastaava, Etelä-Suomi: 750 € 
o Alueen erotuomarivalmennusvastaavat, muut alueet: 450 € 
o Erotuomarivaliokunnan hyväksymät paikkakuntavastaavat/sektorivastaavat: 170 € 

 
 
 

• Kouluttajapalkkiot 
o Salibandyliitto maksaa erotuomarikouluttajille 30 € / tunti koulutuspalkkiota. Yksi tunti 

sisältää 50 minuuttia koulutusta ja 10 minuuttia taukoa.  
Koulutuspalkkiot määräytyvät kuitenkin seuraavilta kokonaisilta erotuomarikursseilta 
seuraavasti: 

▪ Valtakunnallisten koulutusryhmien koulutuspalkkiot määräytyvät toteutuneiden 
koulutusmäärien mukaan. 

▪ A4- ja jatkokurssien osalta koulutuksen pituuden mukaisesti 30€/tunti 
 

Mikäli koulutuksessa on enemmän kuin 16 koulutettavaa, voi käyttää kahta kouluttajaa.  

▪ Erotuomarikoulutus 1 - uudet erotuomarit (6 h opetus): 180 € (yksi kouluttaja) / 

280 € (jaettuna kahdelle kouluttajalle) 

▪ Erotuomarikoulutus 2 (2 h opetus + tehtävien tarkistus): 90 € 

▪ Erotuomarikoulutus 1 & 2 (yhdessä) (8 h opetus + tehtävien tarkistus): 270 € (yksi 

kouluttaja) / 370 € (jaettuna kahdelle kouluttajalle) 

▪ Erotuomarikoulutus 3 (4 h opetus): 120 € (yksi kouluttaja) /: 240 € (jaettuna 

kahdelle kouluttajalle) 

▪ Erotuomarikoulutus 4 (3,5 h opetus): 105 € (yksi kouluttaja) / 210 € (jaettuna 

kahdelle kouluttajalle) 

 

▪ Alueellisten otteluvalvojien koulutus (3 h opetus): 90 € (yksi kouluttaja) / 180 € 

(jaettuna kahdelle kouluttajalle) 

 

 

o Erotuomarikouluttajille voidaan maksaa Suomen Salibandyliiton kouluttajien 
matkustusäännön mukaisesti matkakorvauksia 
https://salibandy.fi/uploads/2022/02/ff6e74a3-
kouluttajat_maajoukkueiden_johtoryhmat_matkakustannusten_korvaukset_2022.pdf 
 

o Muista korvauksista on sovittava tapauskohtaisesti Salibandyliiton erotuomaripäällikön 
kanssa. 
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• Erotuomarin mentorointi: 10 € 
 

• 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 
€ / turnausmuotoinen ottelu ja 2,00 € / yksittäinen ottelu.  
 

▪ Erikseen määrätyt erotuomareiden/ otteluvalvojien/ toimitsijaesimiesten 
palkkiolaskutukseen liittyvät tehtävät sisältyvät asettelupalkkioon. 
 

Otteluvalvojapalkkiot, toimitsijaesimiespalkkiot sekä erotuomaripalkkiot löytyvät Salibandyliiton 
Kilpailusäännöistä 2022–2023, 61§ 

 
 


