
 
 
 
 
 
 

OHJESÄÄNTÖ: EROTUOMARIYKSIKKÖ 1(2) Liittohallituksen vahvistama 21.11.2019 

OHJEET EROTUOMARIYKSIKÖN TOIMINNASTA 

1. MÄÄRITELMÄT 

Erotuomariyksikkö Liittohallituksen nimittämä ryhmä, joka vastaa erotuomaritoiminnan järjestelyistä, valvonnasta ja 
koulutuksesta koko maassa sekä hallinnoi ja koordinoi liiton erotuomaripalveluja ja -hankkeita. 

Erotuomaripäällikkö Liiton erotuomaritoiminnoista kaikilla tasoilla vastaava liiton virkailija. 

Koulutuskoordinaattori Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka avustaa koulutustapahtumien käytännön järjes-
telyistä. 

Erotuomarinimeäjä Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien nimeämisestä valtakunnal-
listen sarjojen otteluihin muiden nimeäjien kesken sovitun työnjaon mukaisesti. 

Kilpailujohtaja  Huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton virkailija. 

Kilpailupäällikkö  Nuorten valtakunnallisten sarjojen vastuuvirkailija. 

Seura- ja kilpailutoiminnanjohtaja Liiton seurapalveluista ja alueiden toiminnoista vastaava liiton virkailija. 

Aluehallitus  Aluekokouksen valitsema alueen kilpailutoiminnasta vastaava ja muuta toimintaa koordinoiva 
elin. 

Kenttäpäällikkö  Kunkin alueen kilpailu- ja muusta toiminnasta vastaava liiton virkailija. 

Alueen erotuomariryhmä Aluehallituksen nimittämä alueen erotuomaritoimintoja liiton erotuomariyksikön antamien ohjei-
den mukaisesti hoitava ja koordinoiva ryhmä. 

Alueen erotuomarinimeäjä Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien nimeämisestä alueen otte-
luihin alueen muiden nimeäjien kesken sovitun työnjaon mukaisesti. 

Erotuomarikoordinaattori Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien alueellisesta koulutuksesta 
alueen erotuomariryhmän esittämän ja erotuomariyksikön vahvistaman koulutuskalenterin mu-
kaisesti. 

Erotuomariohjesääntö Liittohallituksen vahvistama säännöstä, joka toimii Suomen koripalloliiton alaisten kilpailujen ero-
tuomaritoiminnan järjestelyohjeena ja jonka mukaisesti erotuomarien luokitukset kilpailuvuosit-
tain määritetään. 

Aluetoiminnan hallinto-ohje Liittokokouksen vahvistama ohjeistua, jossa määritetään erotuomarikoulutuksen ja muun erotuo-
maritoiminnan vastuut alueiden sarjoissa. 

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Tässä ohjeessa määrätään erotuomariyksikön tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa. 

1. Erotuomariyksikköön kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain ajalle 1.7-30.6 nimeämä puheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. 
Yksikkö nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Erotuomaripäällikkö toimii yksikön esittelijänä. 

2. Erotuomariyksikkö kokoontuu puheenjohtajansa tai erotuomaripäällikön kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava kaikille ryh-
män jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on 
paikalla. Erotuomariyksikön kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi liiton puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä kilpai-
lujohtajalla. Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille ja liiton hallintopäällikölle viikon kulu-
essa kokouksesta. 

3. Erotuomariyksikön kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ään-
ten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Esittelijällä ei ole äänioikeutta. 

4. Erotuomariyksikön päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Valitus 
on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvistaman 
valitusmaksun maksamisesta. 

5. Erotuomariyksikön tehtävänä on mm: 
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A. Vastata Koripalloliiton erotuomaripalveluista kaikilla sarjatasoilla ja koko maan laajuisesti. 

a. Erotuomarikoulutukset kaikissa erotuomariluokissa – alimmissa luokissa alueiden erotuomariryhmien avustuksella. 
b. Nimeäminen valtakunnallisten sarjojen otteluihin – alueiden sarjoissa alueellisten nimeäjien tekemänä. 
c. Erotuomaritarkkailu valtakunnallisissa sarjoissa - alueiden sarjoissa tapauskohtaisesti. 
d. Alueiden erotuomaritoiminnan järjestely ja seuranta – koulutus, nimeäminen ja tarkkailu. 
e. Yhteydenpito erotuomareihin ja opastus tarvittaessa. 

B. Nimittää tarvittavat henkilöt hoitamaan erotuomaritoimintoja (koulutus, nimeäminen, tarkkailu jne.) sekä valtakunnallisissa 
että alueiden kilpailuissa. 

C. Vahvistaa kilpailuvuosittain kaikkien rekisteröityneiden erotuomarien erotuomariluokat, kolmessa alimmassa luokassa eh-
dotuksen luokituksista erotuomariyksikölle tekee kunkin alueen erotuomariryhmä. 

D. Erotuomariyksikön toimintaa ohjaavat muut säännöt ja ohjeistukset 
a. Erotuomariohjesääntö 
b. Aluetoiminnan hallinto-ohjeet 

6. Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen tiedoksi.

 


