Palloliiton Länsi-Suomen Piirin erotuomaritoiminnan pelisäännöt 2019
1. Pelisääntöihin sitoutuminen ja voimassaolo
Näitä ohjeita ja sääntöjä noudatetaan Palloliiton Länsi-Suomen piirissä jalkapallokaudella 2019
Sääntöihin sitoutuminen on edellytys erotuomarina toimimiselle piirin alueella. Näiden sääntöjen
lisäksi erotuomarit ovat Palloliiton määräysten alaisia.
Nämä säännöt koskevat ensisijaisesti virallisia otteluita. Harjoitus- ja turnausotteluissa on
poikkeavia käytäntöjä.
Erotuomarin on lunastettava erotuomari- tai pelipassi ennen ensimmäistä virallista ottelua

2. Piirin valtuudet
Piiri vastaa alueensa erotuomaritoiminnasta. Piiri määrää erotuomareille tehtävät ja päättää
heidän luokituksista. Luokitusten määrittelyssä voidaan käyttää apuna erotuomarikerhojen
esityksiä.
Mikäli erotuomari ei toimi ohjeiden mukaan, voidaan hänet asettaa määräaikaisesti tai pysyvästi
erotuomariasettelun ulkopuolelle. Korkeintaan kahden viikon ulkopuolelle jättämisestä voi päättää
piirin erotuomariasiantuntija ja kilpailupäällikkö tai heidän sijaisensa. Tätä pidemmistä ajoista
päättää piirihallitus
Jos erotuomari on asetettu asettelun ulkopuolelle, ei hän voi myöskään oma-aloitteisesti ottaa
erotuomaritehtäviä vastaan.

3. Eettiset ohjeet
Yleinen urheilijamainen toiminta
Erotuomarin on toimittava hyvää urheiluhenkeä kunnioittaen, eikä hän saa toiminnallaan asettaa
erotuomaritoiminnan uskottavuutta kyseenalaiseksi. Tällaisia tekoja voivat olla esim.
•
•
•
•
•

Saapuminen otteluun myöhässä tai ei saavu paikalle lainkaan
Tuomitseminen loukkaantuneena tai muuten vajavaisessa kunnossa
Tuomitseminen ei-urheilullisissa vaatteissa tai varusteissa
Toimiminen välinpitämättömästi, laiskasti tai muuten epäurheilijamaisesti
Muu erotuomarin arvovallalle sopimaton käytös

Erotuomarin on myös omien tehtävien ulkopuolella osoitettava kunnioitusta muita erotuomareita
kohtaan, eikä hän saa julkisesti asettaa heidän arvovaltaansa kyseenalaiseksi. Tässä korostetaan
erityistä kunnioitusta muita tuomareita kohtaan.
Sosiaalisessa mediassa kannattaa aina käyttää harkintaa ja pitää mielessä, että erotuomari edustaa
myös Piiriä.
Erotuomari ei saa veikata tai lyödä vetoa oman sarjatasonsa otteluista.
Erotuomarin ollessa ottelutapahtumassa muussa kuin erotuomariroolissa (esim. pelaaja,
valmentaja, joukkueenjohtaja ym. ) on osoitettava kunnioitusta ottelun erotuomareita kohtaan.

Jos erotuomari joutuu tekemään raportin törkeästä epäurheilijamaisesta käytöksestä häntä tai
erotuomaristoa kohtaan, piirin pitää toimittaa info rangaistuksen päätöksestä asianomaiselle
erotuomarille.

Jääviys
Erotuomari on jäävi otteluun, mikäli:
•

•
•

joku pelaavan joukkueen jäsenistä (pelaajat, vaihtopelaajat, taustahenkilöt) on erotuomarin
perheenjäsen tai lähisukulainen
o äiti, isä, tytär, poika, lapsenlapsi jne.
o sisar tai veli
o puoliso tai vakituinen kumppani
erotuomari pelaa tai toimii joukkueessa, joka pelaa saman sarjan samaa lohkoa kuin
tuomittava ottelu on
erotuomari toimii merkittävässä roolissa seuran toiminnassa. Tällöin jääviys koskee lähinnä
liiton tai alueiden kilpasarjatoimintaa

Erotuomarin on välittömästi ilmoitettava, mikäli hänet on aseteltu otteluun, johon hän on jäävi.
Jos erotuomarilla on epävarmuus otteluun liittyvästä jääviysasiasta, hänen pitää olla etukäteen
yhteydessä piirin erotuomariasiantuntijaan tai kilpailupäällikköön.
Piiri voi myöntää poikkeuksia näihin määräyksiin

4. Erotuomaripalkkiot, matkakustannukset ja päivärahat
Palkkioiden maksu
Palkkiot maksetaan erotuomarin ilmoittamalle pankkitilille joka kuukauden 12. päivä tai edellisenä
pankkipäivänä. Ottelut tulee olla kuitattu asetteluohjelmasta kuukauden 3. päivä.
Palkkion maksun edellytykset
•
•

Tehtävä on asianmukaisesti Tasossa kuitattu.
Erotuomari on merkinnyt Tasoon tilinumeronsa.

Matkakustannukset
Palkkion kuittauksen yhteydessä erotuomari ilmoittaa myös todelliset matkakulunsa. Matka on
aina tehtävä siten, että koko erotuomariston yhteenlasketut matkakustannukset muodostuvat
mahdollisimman pieniksi. Lyhyimmästä reitistä voi vain perustellusta syystä poiketa. Kolmikko
menee ottelupaikalle yhdellä kulkuvälineellä, jos se on taloudellisesti järkevää.
Erotuomari ei voi ottaa yli 40 km etäisyydeltä myynnissä olevaa ottelua ennen kuin ottelua
edeltävänä päivänä. Muista poikkeusjärjestelyistä vastaa erotuomariasiantuntija.
Liian suurien matkakustannusten merkitseminen on ehdottomasti kiellettyä.

Päivärahat
Päivärahoja maksetaan, mikäli asetelluissa tehtävissä verohallinnon edellytykset täyttyvät:
•
•

Ottelu on vähintään 15 km päässä kotoa
Otteluun ja matkustamiseen kuluva aika ylittää 6 h (puolipäiväraha) tai 10 h (kokopäiväraha)

Mikäli erotuomari toimii väärin, häneltä on oikeus periä väärän osuuden lisäksi 25€
rikemaksu.

Luovutukset ja vajaalla kolmikolla tuomitseminen
Jos erotuomari saapuu turhaan ottelupaikalle, on hän oikeutettu matkakustannuksiin sekä
puoleen kyseisen tehtävän palkkiosta. Piiri varaa oikeuden poiketa tästä, mikäli katsoo
erotuomarin jättäneen ottelun aloittamatta ilman pätevää syytä. Mikäli ottelu jostakin syystä
perutaan ja asiasta ehditään ilmoittamaan erotuomarille ennen kuin hän lähtee kotoaan
ottelupaikalle, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.
Jos ottelu keskeytetään kun 1. puoliaika on aloitettu, saa erotuomaristo 50 % ottelun palkkiosta +
matkakulut. Jos ottelu keskeytetään kun 2. puoliaika on aloitettu, saa erotuomaristo 50 % ottelun
palkkiosta + matkakulut. Piiri varaa oikeuden poiketa tästä, mikäli katsoo erotuomarin
keskeyttäneen ottelun ilman pätevää syytä.
Jos kolmikko-ottelu joudutaan tuomitsemaan yksin (mm. asetteluongelmien tai akuuttien esteiden
vuoksi), on erotuomari oikeutettu ET + AET palkkioon.
Jos kolmikko-ottelu tuomitaan kahdella erotuomarilla, niin toinen on erotuomarina ja toinen on
AET 1.

5. Erotuomariasettelu ja esteet
Erotuomariasettelu pääsääntöisesti tehdään TASO-ohjelmalla. Asetteluissa käytetään
erotuomareita, jotka ovat käyneet asianmukaisen erotuomarikurssin, sekä joilla on luokitus
kyseisiin tehtäviin. Akuuteissa tilanteissa voidaan asettelussa käyttää myös alemman luokituksen
omaavia erotuomareita.
Piiri ilmoittaa asetteluaikataulun, jonka mukaisesti erotuomariasetteluita tehdään ja julkaistaan.
Julkaisu tapahtuu viimeistään 5 päivää ennen otteluita.
Erotuomarilla on ilmoitettuun päivään asti aikaa merkitä esteet Tasoon. Esteeksi merkitylle
päivälle ei voida määrätä erotuomaritehtävää. Myöhässä merkityt esteet pyritään ottamaan
huomioon. On suositeltavaa pitää estekalenteri ajan tasalla myös asetteluiden julkaisun jälkeen.
Erotuomarilla on velvollisuus tarkastaa omat määrätyt tehtävänsä Tasossa.
Tasossa oleva ”ottelupäiviä viikossa” -valinta on vain ohjeellinen, eikä ehdottomasti rajaa
erotuomarin tehtäviä tiettyyn määrään. Sama koskee ”Painota ET / Painota AET” -valintaa.
Asettelu kuitenkin pyrkii noudattamaan kyseisiä rajauksia, jos mahdollista.
Jos asetteluun tehdään sen valmistumisen jälkeen muutoksia, on niistä ilmoitettava erotuomarille
sähköpostitse tai tekstiviestillä.
Jos erotuomari on kirjannut itsensä esteelliseksi Tasossa, hän ei voi osallistua erotuomarina vain
seurojen järjestämään turnaukseen kyseisenä ajankohtana.

6. Sitoutuminen
Erotuomari sitoutuu 1.4.-31.10. välisenä aikana pitämään vähintään 25 päivää avoimena asettelua
varten, joista 10 viikonloppupäivää.

Liiton erotuomarit sitoutuvat toimimaan piirin määräämissä tehtävissä vähintään 8 ottelussa
erotuomarina tai avustavana erotuomarina ja/tai 4 ottelussa tarkkailijana.
Tarkkailija sitoutuu tarkkailemaan vähintään 8 ottelua.

7. Otteluista luopuminen
Mikäli erotuomari on estynyt hoitamaan hänelle aseteltua tehtävää, tulee hänen itse hankkia
itselleen pätevä sijainen soittaen tai muulla tavalla. Ottelun laittaminen myyntiin Tasossa ei ole
vielä riittävä toimenpide, vaan erotuomari on vapautunut tehtävästä vasta toisen erotuomarin
ostaessa sen itselleen. Tarvittaessa erotuomarin on soittaen pyrittävä hankkimaan sijaista.
Erotuomari on velvollinen ilmoittamaan joukkueille, jos ei otteluun pääse eikä saa sijaista tehtävään.

Palloliiton määrätessä erotuomarille päällekkäisen erotuomaritehtävän, hankkii piiri erotuomarille
sijaisen. Erotuomarin on kuitenkin välittömästi ilmoitettava hänelle määrätystä uudesta
tehtävästä ja piirin erotuomaritoiminnolle on jäätävä riittävästi aikaa sijaisen hankkimiseen.
Jos erotuomari luopuu asetellusta ottelusta, hän ei voi ostaa samalle päivälle toista ottelua ilman
erotuomariasiantuntijan tai – vastaavan hyväksyntää.
Viikonlopun myynnit kannattaa hoitaa viimeistään edeltävän perjantaina klo 12.00 mennessä.

8. Sakkomaksut
Mikäli erotuomari laiminlyö hänelle asetellun tehtävän, voidaan hänelle määrätä piirihallituksen
määrittelemä laiminlyöntimaksu.
1. Laiminlyönti
50 €
2. Laiminlyönti (saman kauden aikana) 100 €
3. Laiminlyönti
Piirin kurinpito päättää seurauksista
Piiri voi väliaikaisesti peruuttaa erotuomarin toimintavaltuudet, kunnes määrätty
laiminlyöntimaksu on maksettu.
Laiminlyönnin jälkeen on piirin lähetettävä selvityspyyntö erotuomarille, johon hänen on
vastattava 7 vuorokauden sisällä

9. Tiedottaminen
Päätiedotuskanava erotuomareille on sähköpostiviesti. Piiri toivoo, että erotuomari käy
tarkistamassa sähköpostin päivittäin ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin aktiivisesti.
Akuuteissa tilanteissa käytetään joko tekstiviestiä tai puhelinta

10. Ottelutietojen toimittaminen piirille
Erotuomarin on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava sähköinen ottelupöytäkirja piirin otteluista
viimeistään ottelua seuraavan arkipäivän aikana.

11. Muita ohjeita
Erotuomarin on oltava aina yhteydessä avustaviin erotuomareihin viimeistään ottelua edeltävänä
päivänä klo 20.00 mennessä

Jatkokurssi sekä sääntökokeen onnistunut suorittaminen ovat pakollisia kaikille erotuomareille.
Mahdollisista yksittäisistä poikkeusjärjestelyistä vastaa erotuomariasiantuntija tai
erotuomarivastaava.
Testijuoksuvaatimuksista vastaa piiri. Testin suorittaminen antaa mahdollisuuden saavuttaa testin
vaatiman luokitustaso. Testin suorittamisella erotuomari ei kuitenkaan automaattisesti saavuta
sen vaatimustason luokitusta. Tutustumisotteluissa pitää olla testijuoksu suoritettu. Kaikista tähän
liittyvistä yksittäisistä poikkeusjärjestelyistä vastaa erotuomariasiantuntija tai -vastaava.
Jos erotuomarilla ja/tai erotuomaritarkkailijalla on tehtäviä 1.4.-31.10.2019 jalkapallossa piirin
asettelemissa otteluissa vähintään 25 päivänä, hän osallistuu piirin järjestämään tuotepalkintoja/tai lahjakorttiarvontaan
Erotuomarin pitää tehdä mahdollinen raportti seuraavan arkipäivän klo 12.00 mennessä Tasoon.

