
   
EROTUOMARIRAPORTIN LAADINTAOHJE 

 

Tämä ohje koskee kaikkia Suomen Salibandyliiton alaisia otteluita, pois lukien pääsarjojen ottelut, joiden 
ohje julkaistaan erillisenä dokumenttina. 
 
Mikäli sinulla on ohjeista huolimatta kysyttävää erotuomariraporttiin liittyen, ota yhteyttä alueesi 
erotuomarivastaavaan -> yhteystiedot täältä: Alueiden erotuomarijohtoryhmien yhteystiedot 
 
Erotuomariraportti tehdään Sbet-järjestelmän kautta. Raportti tulee tehdä ja lähettää viimeistään ottelua 
seuraavana arkipäivänä (KilpS 67§). Lue lisää: https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kilpailusaannot/#67 
 
Erikoistilanteissa (esimerkiksi Sbet-järjestelmä ei toimi) erotuomariraportin voi toimittaa sähköpostilla 
Salibandyliiton kurinpidosta vastaavalle Jan Kondolle (jan.kondo@salibandy.fi). 
 
Tarvittaessa sarjajärjestäjä voi pyytää raportin jälkikäteen myös printtimuodossa. 
 
 
NÄIN LAADIT EROTUOMARIRAPORTIN SBET-JÄRJESTELMÄSSÄ: 
1. Kirjaudu tunnuksillasi sbet.fi-palveluun 
2. Siirry oikeaan otteluun (Asettelut -> Omat ottelut -> Kaikki) klikkaamalla ottelu auki 
3. Kohta Otteluraportit -> avaa kohta ”Uusi otteluraportti” 
4. Kirjoita erotuomariraportin laadintaohjeiden (alla) mukaisesti otteluraportti ottelusta 
5. Tallenna lopuksi raportti (raportti välittyy automaattisesti sarjavastaaville ja Jan Kondolle) 
 
 
EROTUOMARIRAPORTIN LAADINTAOHJEET (Lue KilpS 67§) 
Raportti on laadittava puolueettomasti, totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä kuvattava asia ja 
tapahtumat siten kuin erotuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja ymmärtänyt. 
Selostuksen lisäksi raportista tulee ilmetä sen tekemisen syy (esim. sääntöjen vastaisuus) ja perustelu, 
mutta raporttiin ei tule sekoittaa mitään asiaan kuulumatonta eikä raportissa tule ottaa kantaa mahdollisiin 
kurinpidollisiin seuraamuksiin. Erotuomarin ei tule muutenkaan pyrkiä raportilla ohjaamaan liiton tai 
kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa. 
 
Erotuomariraportti laaditaan seuraavissa tapauksissa: 
 
1. Pelirangaistus PR (PS 608/3) 
    - myös ennen ja jälkeen ottelun tuomitut TPR tai PR (PS 608/3) 
2. Järjestyshäiriöt 
3. Puutteita pelialueessa (PS 106/1) 
4. Virheellinen varuste (PS 409/1) 
5. Kun erotuomari keskeyttää ottelun (KilpS 42§) 
6. Pelaajan pelioikeus puuttuu (KilpS 50§) 
7. Pyydettäessä 
   - Salibandyliiton hallitus, valiokunnat, toimihenkilöt tai alueen erotuomarivastaava voivat pyytää raporttia 
8. Erotuomarit ovat hyväksyneet väärin tehdyn maalin (PS 701/2) 
9. Kun rangaistuslaukauskilpailussa tapahtuu erotuomarivirhe, tai kun ottelupöytäkirjaan kuuluva pelaaja 
puuttuu, loukkaantuu tai muun syyn vuoksi ei voi suorittaa rangaistuslaukausta 



   
10. Laaditaan myös, kun havaitaan muita lievää vakavampia otteluun tai ottelutapahtumaan liittyviä 
puutteita, rikkeitä tai sääntöjenvastaisuuksia, joissa erotuomari katsoo raportin tekemisen tarpeelliseksi tai 
joita erotuomarin mielestä olisi syytä tutkia kurinpitomenettelyssä.   
 
EROTUOMARIRAPORTIN SISÄLTÖ (KilpS 67§)  
 
1. OTTELUN TIEDOT (ei kirjata erikseen, kun raportti tehdään Sbet-järjestelmässä) 
- joukkueet, sarja ja lohko, tulos, päivämäärä, paikkakunta, kenttä 
2. EROTUOMARIT (ei kirjata erikseen, kun raportti tehdään Sbet-järjestelmässä) 
3. SISÄLTÖ 
- yksityiskohtainen ja yksiselitteinen 
- totuudenmukainen 
- tapahtumahetki (jos ennen peliä, kellonaika, pelin aikana tai sen jälkeen suhteessa peliaikaan) 
- Jos fyysinen rike 
   - teon kuvaus, tiedot tekijästä tai tekijöistä, teon kohde tai kohteet yksilöitynä 
   - teon voimakkuus esim. kova lyönti, nopea vauhti jne. 
- erotuomareiden toimenpiteet, mahdolliset rangaistukset ja pelinjatkamistapa 
- erotuomariraportin tekemisen syy ja perustelu (mahdolliset syyt listattu yllä listalla) 
4. ALLEKIRJOITUKSET (ei kirjata erikseen, kun raportti tehdään Sbet-järjestelmässä) 
 
 
TOIMINTA KENTÄLLÄ/TOIMITSIJAPÖYDÄLLÄ 
1. Erotuomariraportista tulee aina tehdä merkintä pöytäkirjaan 
- Sähköinen pöytäkirja: Oikeaan yläkulmaan rasti kohtaan ”ET-raportti” heti tapahtuman yhteydessä 
(kuvassa) ja pöytäkirjaa viimeisteltäessä huomautussarakkeeseen merkintä raportista, joukkueesta ja 
kohteesta (pelaaja) 
 
 

 

 
2. Ilmoita kohteelle tai hänen joukkueelleen tekeväsi erotuomariraportin 
3. Varmista, että raportissa tarvitsemasi pelaajanumerot ja nimet löytyvät pöytäkirjasta. Ota itsellesi ylös 
raportissa tarvitsemasi pelaajanumerot ja nimet. 
- Pelaajat/toimihenkilöt tulee aina yksilöidä. Pelaajien pelinumero tulee aina yksilöidä pelaajan nimen 
lisäksi 
 
 
TOIMINTA OTTELUN JÄLKEEN 
1. Tee erotuomariraportti Sbet.fi-järjestelmään 



   
2. Käytä kirjakieltä 
3. Älä kirjoita rankaisu- tai toimenpide-ehdotuksia 
4. Sovi erotuomariparisi kanssa, teettekö raportin yhdessä (suositeltava tapa) 
- Tällöin merkitse raporttiin ennen lähettämistä: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIMERKKI EROTUOMARIRAPORTISTA: 

”Ajassa 36.17 Kipsikäsien pelaaja nro 8, Aarne Tuupanen, löi kovalla voimalla nyrkillä Lasipolvien 

maalivahtia nro 1, Eero Mäntysaloa, vatsan seudulle. Mäntysalo tuupertui iskun voimasta kentälle. 

Mäntysalo loukkaantui tilanteessa eikä pystynyt jatkamaan pelaamista ottelussa. 

Vihelsimme pelin heti poikki ja poistimme Kipsikäsien nro 8, Aarne Tuupasen, kentältä. 

Tuomitsimme Tuupaselle raa`asta rikkomuksesta pelirangaistuksen (PS 614/12) ja ilmoitimme hänelle 

tekevämme asiasta raportin. Jatkoimme peliä Lasipolvien vapaalyönnillä.” 

 


