
 

 

ENNEN KAUDEN ALKUA 
 
 

o Myös erotuomarin on hyvä perehtyä sähköisen ottelupöytäkirjan tekemiseen. Moodlessa 
jatkokurssimateriaalin yhteydessä on vapaaehtoinen materiaali sähköisestä toimitsijakoulutuksesta, joka 
on tätä materiaalia laajempi kokonaisuus. Se ei ole pakollinen, mutta suositeltava. 
 

o Fiksu erotuomari tutustuu tulospalvelun ohjeisiin. 
 

o Selvitä aina etukäteen pelattavan ottelun sarjavastaava. Muista myös tulospalvelun päivystys! 

 

 

 
ENNEN OTTELUN ALKUA 
 

o Tarkista hyvissä ajoin, että ottelun kirjuri (sähköistä ottelupöytäkirjaa tekevä toimitsija) on paikalla, ja että 
hän on kirjautunut Palvelusivustolle asianmukaisesti + laitteet ja yhteydet ovat kunnossa. Mikäli on 
ongelmia, kts. jäljempänä toimintaohjeet. 
 

o Tarkista kirjurilta, että sähköisen ottelupöytäkirjan kokoonpanot (ottelun kokoonpanot) ovat kunnossa. 
Muutoksia voidaan tehdä ottelun alkuun asti erotuomarin luvalla. Ottelun kirjuri ei kuitenkaan voi poistaa 
vierasjoukkueelta pelaajia (tämä täytyy jokaisen joukkueen tehdä itse).  

 

  



 

 

o Mikäli jommankumman joukkueen ottelun kokoonpano puuttuu: 

1. Mikäli ottelukokoonpanoja ei ole lisätty, niin joukkueille ilmoitetaan tilanne ja merkitään ottelun lopputulokseksi 5-
0 sen joukkueen voitoksi, jolla on ottelukokoonpano syötetty. 

a. Mikäli kumpikaan joukkue ei ole syöttänyt ottelukokoonpanoa merkitään lopputulokseksi 0–0. 

2. Sähköiseen pöytäkirjaan tulee merkitä myös info, että ottelusta tehdään erotuomariraportti 

3. Erotuomarit tekevät erotuomariraportin Salibandyliiton Kilpailusääntöjen 67§ mukaisesti. 

 

KilpS 36§: “Mikäli otteluun osallistuvalla joukkueella ei ole ollut Kilpailusääntöjen 41 § mukaisesti pelaajia 
ottelupöytäkirjassa ja kentällä, katsotaan tällaisen joukkueen luovuttaneen ottelun niin kuin Kilpailusääntöjen 
41§:ssä on määrätty.” 
 

o Myös joukkueiden toimihenkilöt lisätään ottelun kokoonpanoon (kaikissa sarjoissa). Toimihenkilöihin 
pätevät samat säännöt kuin pelaajiin: vain sähköisessä ottelupöytäkirjassa olevat toimihenkilöt saavat 
osallistua otteluun, muut poistetaan katsomoon. 
 

o Kokoonpanoon ei lisätä ketään ottelun käynnistyttyä, paitsi Salibandyliiton toimihenkilön luvalla. Jos 
erotuomari epäilee väärinkäytöksiä, tulee niistä raportoida sarjavastaavalle välittömästi ottelun jälkeen. 
(Kokoonpanohistoria voidaan jälkeenpäin tarkistaa rekistereistä.) 

 
MAHDOLLISET VIRHETILANTEET ENNEN OTTELUA TAI SEN AIKANA 
 

o Mikäli havaitaan virheitä tai puutteita, yhteys toimitsijapöydältä välittömästi kyseisen sarjan 
sarjavastaavaan (arkisin) tai tulospalvelun päivystykseen p. 0400 529 017 (viikonloppuisin klo 9-17).  
 

o Kirjurilla on vastuu ongelmien ratkaisemisesta yhdessä Salibandyliiton toimihenkilön kanssa. Erotuomarin 
on kuitenkin hyvä olla tietoinen perusasioista, esim. että nettiyhteys koneella toimii ja tapahtumien jono on 
tyhjä (yhteydestä kertova tilanneilmoitus on vihreällä). Jono lähtee purkaantumaan heti kun koneen 
nettiyhteys ja yhteys palvelimelle on palautettu. Tähän auttaa esim. koneen verkkosovittimen 
sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen. Toiminto palauttaa yhteyden. Pelkän wifin uudelleen 
käynnistäminen ei välttämättä riitä. 
 

o Mikäli sähköinen ottelupöytäkirja ei toimi, ensisijainen varajärjestelmä on paperinen ottelupöytäkirja tai 
sarjavastaavan etukäteen toimittama erillinen tilastointipaperi. Toissijainen varajärjestelmä on mikä 
tahansa paperi. Tapahtumat kirjataan mahdollisimman tarkasti paperille, tyyli on vapaa. 
 

o Jos ongelmat saadaan korjattua ottelun aikana, tulee tilastointi tehdä takautuvasti. Kirjurilta on hyvä 
tiedustella vähintäänkin erätauolla, mikä on sähköisen pöytäkirjan tilanne. 
 

o Mikäli vika on päällä ottelun päätyttyä(kin), tulee tilastointipaperit toimittaa välittömästi sähköpostilla 
liittoon kyseisen sarjan sarjavastaavalle (kännykän kameralla kuva liitteeksi). Tilastointipapereihin on hyvä 
laittaa erotuomareiden allekirjoitus. Mukaan pieni raportti siitä, miksi sähköisen ottelupöytäkirjan 
tekeminen ei onnistunut. Tämä kaikki on kirjurin vastuulla, mutta häntä pitää muistuttaa asiasta. 
 

o Turnausmuotoisissa peleissä sähköisen ottelupöytäkirjan tekoa jatketaan heti kun mahdollista, vaikka 
sitten päivän viimeisessä pelissä. Erotuomarilla ei ole valtuuksia päättää, että kaikki päivän ottelut 



 

 

jätetään suorilta tilastoimatta. 
 

o Jos ottelussa on laukaisukartta tms. lisäsovellus, ja sen tekemisessä ilmenee ongelmia, niin tähän 
erotuomarit eivät ota kantaa. Asian ratkaiseminen on täysin vastuujoukkueen kontolla. 

 

OTTELUN AIKANA 

 

 
 
 

o Erotuomarilla on oikeus tarkistaa sähköistä pöytäkirjaa myös ottelun aikana siinä missä paperistakin. 
Tämän voi tehdä esim. erätauolla omalla mobiililaitteella: Avaa salibandy.fi tulospalvelusta kyseisen ottelun 
seurantasivu ja tarkista merkinnät. Toki voit tehdä tarkistuksen kirjurin koneeltakin. Kiinnitä huomiota 
etenkin ottelutilanteeseen ja että (isot) rangaistukset on merkitty oikein. 
 

o Ottelun kirjuri voi ottelun aikana editoida mitä tahansa tilastomerkintää. 
 

o Mahdollisella jatkoajalla tai RL-kilpailussa erotuomarin tulee tarkistaa, että kirjuri tilastoi merkinnät 
asianmukaisesti.  

  



 

 

OTTELUN JÄLKEEN 
 

 
 
 

o Tiedustele välittömästi ottelun päätyttyä kirjurilta, onko ottelupöytäkirjassa kaikki ok.  
 

o Tarkista kirjurilta, että ottelussa on lopetusaika merkittynä: Tästä lähtee juoksemaan vastalauseaika. 
 

o Jos kyseessä on yksittäinen ottelu, ilmoita kirjurille, että toinen erotuomareista tulee kuittaamaan 
(viimeistelemään) ottelupöytäkirjan vastalauseajan jälkeen. Olkaa tarkkoina tässä, sillä Salibandyliitto on 
saanut paljon palautetta joukkueilta siitä, etteivät erotuomarit saavu ajoissa paikalle. Älä siis odotuta 
kirjuria. 
 

o Jos kyseessä on turnausmuotoinen ottelu, ja seuraava ottelu pitää päästä aloittamaan heti, voit myös 
kuitata ottelupöytäkirjan heti. Jos vastalauseajan puitteissa tehdään vastalause, ja ottelupöytäkirja on jo 
suljettu, tee siitä sähköpostilla raportti sarjavastaavalle.  
 

o Huomioi turnauksissa, että seuraava ottelu aloitetaan vasta kun toimitsijat (myös kirjuri) ovat siihen 
valmiina. 
 

o Ennen ottelun kuittaamista (viimeistelyä) tarkistettavia asioita: 
✓ Ottelu on ylipäätään päätetty = ylhäällä tuloksen alla lukee ”Lopputulos”. Usein kirjuri ei uskalla 

päättää tilastointia, koska pelkää, ettei voi enää sen jälkeen editoida tapahtumia. Tämä ei siis pidä 
paikkaansa. Kirjurin ensimmäinen tehtävä ottelun päätyttyä on klikata ”Tallenna tulos” painiketta. 
Tapahtumia voi siis editoida niin kauan, kunnes erotuomari on kuitannut ottelun. 



 

 

✓ Lopputulos on oikein! 
✓ Etenkin isot rangaistukset on merkitty oikein = minuutteja on kirjattu 2+2+20, eri riveille ja on 

käytetty oikeita koodeja (PR tai TPR).  
✓ Voit näppärästi tarkistaa ottelun seurantasivulta, ettei ole käytetty vääriä jäähykoodeja, esim. 2 

min koukkaamisesta tai huitomisesta. 
✓ Tilastomerkinnöissä ei näy nopealla vilkaisulla mitään muutakaan kummallista, esim. ei ole eri 

määrää maalimerkintöjä kuin mitä lopputuloksessa on. 
✓ Kerro AINA kirjurille havaitsemasi virheet suullisesti. Muussa tapauksessa hän tekee samat virheet 

aina uudelleen. Seuraa vieressä, että kirjuri tekee tarvittavat korjaukset! 
 

o Ottelun kuittaaminen (viimeistely) tapahtuu näin: 
✓ Tarkista tilastomerkinnät, yms. kuten edellä mainittu. 
✓ Klikkaa ylälaidassa olevaa ”Viimeistele” painiketta. 
✓ Syötä koodiksi oma sportti-id:si. Älä käytä mitään vippaskonsteja, vaan opettele id:si ulkoa tai 

kirjoita se esim. punakortin taakse. Älä anna toimitsijan tehdä viimeistelyä, vaan tee se aina itse! 
Mikäli kyseessä on ollut viime hetken tuomarivaihto eikä kummankaan tuomarin nimeä ole ottelun 
tiedoissa, kirjoita tästä lyhyt raportti alapuolelle huomautuskenttään. Ottelu voidaan viimeistellä 
myös ilman valittua erotuomaria. 

✓ Huomautuskenttään EI kirjoitella mitään muuta kuin täysin pakollisia asioita, esim. jos ottelusta 
tehdään erotuomariraportti. Tähän EI siis kirjoiteta otteluvalvojan tai toimitsijaesimiehen nimiä, 
sillä ne tiedot saadaan muutakin kautta. Tämä ei myöskään ole oikea paikka raportoida 
olosuhdepuutteista (tee se Sbetissä). Tähän ei myöskään kirjoitella sitä varsinaista pitkää 
erotuomariraporttia, vaan se tapahtuu Sbetin kautta. Muista, että huomautuskenttään 
kirjoittaminen aiheuttaa aina hälytyksen Salibandyliiton sarjavastaavalle.  

✓ Vain erotuomari saa suorittaa viimeistelyn. Älä anna sitä toimitsijan tehtäväksi. Erotuomari on 
viimeistelystä vastuussa. Ethän anna paperisessakaan ottelupöytäkirjassa kenenkään muun 
allekirjoittaa puolestasi? 

✓ Klikkaa lopuksi ”OK”. Odota niin kauan, kunnes järjestelmä ilmoittaa, että viimeistely meni oikein.  
✓ Mahdolliset virhetilanteet viimeistelyssä pitää raportoida sarjavastaavalle! 

 


