
 

 

EROTUOMARIMANUAALI 2019-2020  

SME- ja PSE-TUOMARIT 
 

Tähän Koripalloliiton SME- ja PSE-tuomareille tarkoitettuun Erotuomarimanuaaliin on koottuna ohjeita, 

joita erotuomari toiminnassa tarvitsee. Ohjeita päivitetään tarpeen mukaan ja päivitetty versio on aina 

basket.fi-sivujen erotuomariosiossa.  

 

1. Erotuomariorganisaatio 

1.1 Erotuomariyksikkö 

Jyrki Auvinen, puheenjohtaja, jyrki.auvinen@basket.fi, p. 050-5732261 

Raimo Erkkilä 

Kari Niemelä 

Seppo Viljanen, sihteeri  

Kati Nynäs, erotuomaripäällikkö, kati.nynas@basket.fi, p. 040-5775369 

1.2 Nimeäjät 

Korisliiga, Miesten I divisioona A: Kari Niemelä, kartsa.niemela@saunalahti.fi, p. 040-7309668 

Naisten Korisliiga, Miesten I divisioona B: Jussi Saarijärvi, jussi.saarijarvi@gmail.com, p. 045-1404081 

1.3 Korisliigat ja Miesten I divisioonat hallinto 

Kilpailujohtaja Tom Westerholm, tom.westerholm@basket.fi, p. 044-5674426 

 

2. Erotuomarikoulutus 

2.1 Koulutusryhmät  

Kesän aikana järjestetään SME/PSE-tuomareiden koulutusryhmälle 1-3 koulutustilaisuutta. Jotta voi 

tulla valituksi seuraavan kauden SME- ja PSE-tuomareiden ryhmiin, on aktiivisesti osallistuttava 

koulutusryhmän koulutuksiin. Koulutuksesta poissaolosta tulee ilmoittaa kirjallisesti perusteluineen 

etukäteen erotuomariyksikölle.  

2.2. Kausikoulutukset 

SME- ja PSE-tuomareiden kausikoulutus järjestetään kaksi kertaa kilpailukaudessa, syyskuussa ja 

tammikuussa. Lisäksi SME Play-off -ryhmään valituille erotuomareille on koulutustilaisuus 

kevätkauden aikana erikseen määriteltynä ajankohtana. 

Koulutukset ovat pakollisia kaikille SME- ja PSE-ryhmiin valituille erotuomareille. Koulutuksesta 

poissaolosta tulee ilmoittaa kirjallisesti perusteluineen etukäteen erotuomariyksikölle. Sairauden 

vuoksi koulutuksesta poisjäämisestä tulee toimittaa lääkärintodistus. 

 

 



 

 

2.3 Fysiikkatesti 

Fysiikkatesti suoritetaan kaksi kertaa kilpailukauden aikana kausikoulutuksissa. Testit videoidaan ja 

testien valvojat ovat erotuomariyksikön hyväksymiä. Testeistä laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan 

valvojan allekirjoittamana erotuomaripäällikölle. FIBA-erotuomareiden testitulokset toimitetaan 

FIBA:an.  

Jos erotuomari on sairauden vuoksi estynyt osallistumaan fysiikkatestiin, tulee tästä toimittaa ennen 

testiä lääkärintodistus. 

Fysiikkatesti suoritetaan salissa FIBA:n fysiikkatestinä, jossa juostava matka on 20 metriä. Testiraja 

on 10 minuuttia. Hylättyä testiä ei voi uusia. 

2.4 Sääntötesti 

Sääntötesti suoritetaan kaksi kertaa kilpailukauden aikana kausikoulutuksissa. Sääntökysymyksiä on 

25 ja suoritusraja on 20 kysymystä oikein. FIBA-erotuomareiden testitulokset toimitetaan FIBA:an.  

Hylätty sääntötesti on mahdollista uusia heti koulutustilaisuudessa. Kaiken kaikkiaan testin voi uusia 

kaksi kertaa. FIBA-erotuomareiden osalta ensimmäisen testin tulos toimitetaan FIBA:an, mutta 

suorittamalla uusintatestin hyväksytysti voi yhä jatkaa SME-tuomarina. Jos erotuomari on estynyt 

osallistumasta kausikoulutukseen, joutuu erotuomari kustantamaan ylimääräisten testien 

aiheuttamista kuluista 50 eur/testikerta. Tämä ei koske sairauden vuoksi siirrettyä testausta. 

 

3. Erotuomarinimeäminen 

3.1 Jääviydet 

Erotuomareiden tulee ilmoittaa omat ja lähipiirinsä sidonnaisuudet pelaaviin joukkueisiin ja 

seuroihin. Erotuomariyksikkö päättää jääviyksistä saatujen ilmoitusten ja mahdollisten muualta 

saamiensa tietojen perusteella. 

3.2 Esteiden ilmoittaminen 

Seuraavan kuun esteet on ilmoitettava aina kuun 12. päivään mennessä sähköpostilla sekä 

Korisliigan että pääsarjojen nimeäjälle. Mikäli myöhemmin tulee lisää pakollisia esteitä, ne on 

ilmoitettava välittömästi. 

3.3 Otteluiden hyväksyminen 

Nimetyt ottelut on hyväksyttävä FIBA Organizerissa välittömästi. 

3.4 Otteluiden priorisointi 

SME- ja PSE-otteluita ennen ei samana päivänä saa tuomita muita otteluita. Poikkeusluvan voi antaa 

vain ko. sarjan nimeäjä, erotuomaripäällikkö tai erotuomariyksikön puheenjohtaja. 

3.5 Nimeämisen muutokset 

Erotuomarinimeäjä voi muuttaa julkaistuja nimeämisiä, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi. 

Muutoksista tiedotetaan erotuomareille erikseen. 

3.6 Ranking 

Erotuomariranking muodostetaan ennen kauden alkua ja kevätkauden päätteeksi joulukuussa. Sitä 

varten kerätään arviot erotuomaritarkkailijoilta ja Korisliigan osalta myös valmentajilta. 

Erotuomariyksikkö päättää lopullisen rankingin. 



 

 

4. Matkustaminen ja erotuomaripalkkiot 

 

4.1 Matkustaminen ottelupaikalle 

Pelipaikalla tulee olla ajoissa, vähintään 60 minuuttia ennen ilmoitettua alkamisajankohtaa ja 

valmiina aloittamaan peli ajallaan. 

Erotuomaredien tulee sopia viimeistään ottelua edeltävänä päivänä matkustamiseen liittyvät asiat 

sekä tapaaminen ottelupaikalla.  

Jos erotuomari myöhästyy ottelutapahtumasta, tulee olla välittömästi ole yhteydessä 

tuomarikollegoihin, erotuomaripäällikköön sekä kilpailujohtajaan. 

Ottelumatkat on aina tehtävä niin, että niistä aiheutuvat kokonaiskustannukset (palkkiot, matkat, 

päivärahat, majoitukset) muodostuvat mahdollisimman pieniksi. Matkakulut korvataan todellisten 

matkakilometrien mukaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Erotuomarien tulee matkustaa 

yhdessä, mikäli se on matkakulujen kannalta edullisempaa. Poikkeavista matkajärjestelyistä tulee 

olla etukäteen yhteydessä kilpailujohtaja Tom Westerholmiin. 

4.2 Erotuomaripalkkiot, matkalaskut 

Erotuomaripalkkio- ja matkalaskut tulee tehdä FIBA Organizer -järjestelmän kautta mahdollisimman 

pian. Jos henkilökohtaiset yhteystiedot muuttuvat, tulee ne päivittää samaan järjestelmään. 

Matkalaskut maksetaan aina seuraavan kuun 17. päivä tai edeltävänä pankkipäivänä. 

Palkkiolaskuihin liittyvistä asioista voi tiedustella hallintopäällikkö Katja Mäntylältä 

katja.mantyla@basket.fi. 

 

5. Erotuomareiden pukeutumisohje ja varusteet 

 

5.1 Erotuomarin ulkoasu  

• Ulkoasun tulee olla huoliteltu 

• Korisliiga: Puku tai pikkutakki ja suorat housut, paita, solmio/taskuliina (business casual) 

• Pääsarjat: Pikkutakki, suorat housut, paita (smart casual) 

• Hiukset siistit, pitkät hiukset huolellisesti kiinni 

• Partaa ei suositella 

• Ei voimakasta meikkiä 

 

5.2 Virallinen erotuomariasu 

• Erotuomaripaita 

• Mustat suorat housut 

• Mustat sisäpelitossut 

• Mustat sukat 

• Musta pilli 

• Erotuomaritakki 

• Huom! EI koruja, kelloja, sormuksia, hikinauhoja 

 

 

 



 

 

6. Noudatettavat sääntöjen tulkinnat  

Erotuomarin tulee noudattaa Koripalloliiton virallisia peli- ja kilpailusääntöjä sekä sarjakohtaisia 

määräyksiä sekä FIBA:n virallisia tulkintoja Lisäksi erotuomariyksikkö antaa tarvittaessa 

kansallisia tulkintoja. Ristiriitatilanteessa ensisijaiset ovat Koripalloliiton peli- ja kilpailusäännöt 

ja FIBA:n viralliset tulkinnat. 

 

Kansallinen tulkinta 1 

Kun joukkue saa pallon haltuunsa takakentällään, niin kahdeksan sekunnin rikkomus on 

tapahtunut, kun heittokellon lukemana on 16, mikäli heittokelloa on käytetty oikein. 

 

Kansallinen tulkinta 2 

Jos tuomitaan tekninen virhe heiton häiritsemisestä, sen tulkitaan tapahtuneen 

heittotilanteessa, eli kun pelaajalla oli vielä pallo hallussaan. 

 

7. Raportointi 

8. Erotuomaritarkkailu 

9. Komissaaritoiminta 

 

10. Vedonlyönti ja ottelutulosten manipulointi 

Erotuomari ei saa osallistua koti- tai ulkomaiseen vedonlyöntiin tai lyödä vetoa oman 

sarjatasonsa tai muiden sarjatasojen otteluista.  

 

Mikäli erotuomari havaitsee tai epäilee lahjonnan yrityksen, tai muuta ulkoisen tahon vaikutusta 

peliin ja/tai sen lopputulokseen, tulee hänen ilmoittaa havainnostaan välittömästi Suomen 

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholmille. 

 

11. Viestintä ja osallistuminen sosiaaliseen mediaan 

Esiinny kaikkia osapuolia kohtaan asiallisesti ja lajia kunnioittavasti. 

Erotuomareiden ei tule ottaa kantaa otteluihin tai ottelutapahtumiin liittyvien asioihin 

sosiaalisessa mediassa. Jokaisen erotuomarin kannattaa myös luoda omiin sosiaalisen median 

sivustoihinsa sellaiset asettelut, etteivät tuntemattomat, ulkopuoliset henkilöt pääse omaan 

osoitteeseen antamaan epäasiallista palautetta.  

Erotuomareiden ei tule olla yhteydessä pelaaviin seuroihin, seurojen edustajiin (pelaajat, 

valmentajat, joukkueen johtajat, seurajohtajat), vaan yhteydenotot tulee pyytää toimittamaan 

virallisesti sovitulla tavalla.  

 

 

 

 



 

 

 

Erotuomaritoiminta on inhimillistä toimintaa ja siten kaikki tekevät ennemmin tai myöhemmin 

virheitä tai omaan tasoonsa nähden puutteellisia suorituksia. Erotuomareiden tulee pidättyä 

julkisesti kritisoimasta kollegansa suoritusta. Palautetta voi antaa em. tapauksissa, mutta sen 

tulee aina olla rakentavaa ja tapahtua ehdottomasti kahden kesken.  

 

12. Käyttäytyminen koulutustapahtumissa, ottelumatkoilla sekä erotuomaritoiminnan 

edustustehtävissä  

Koripalloliitto edellyttää, että jokainen erotuomari ymmärtää vastuunsa omasta 

käyttäytymisestään koulutustapahtumissa, ottelumatkoilla ja erotuomaritoiminnan 

edustustehtävissä. Erotuomari on aina koripalloyhteisön sekä sidosryhmien seurassa erotuomari 

ja edustaa aina Koripalloliittoa. Hyvät käytössäännöt koskevat kaikkia. On myös selvää, että 

alkoholin tai muun päihdyttävän aineen käyttö ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on 

rangaistavaa.  

 

13. Velvoitteiden hoitaminen  

Jos erotuomari ei ole suoriutunut hänelle annetuista erotuomaritehtävistä asianmukaisesti tai 

on laiminlyönyt tehtävänsä tai siihen olennaisesti kuuluvia velvoitteita tai muusta, 

erotuomarista riippumattomasta syystä (nimetyn erotuomaritehtävän peruuttaminen), voidaan 

• erotuomarille nimetyt erotuomaritehtävät peruuttaa 

• erotuomarille nimettyjä tulevia tehtäviä rajoittaa 

• erotuomarin valtuudet kokonaan peruuttaa 

 


