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Esipuhe  
  
Tähän SAJL:n erotuomarikäsikirjaan on kerätty ohjeita, yhteystietoja ja muuta tarpeellista tietoa, 
mitä erotuomari toimissaan tarvitsee. Kyseessä on uusin painos, johon on päivitetty toimintaohjeet 
kaudelle 2021.  
  

SAJL Erotuomariorganisaatio  

Erotuomarivaliokunta  
SAJL:n erotuomaritoimintaa johtaa liittohallituksen nimittämä erotuomarivaliokunta.  
Erotuomarivaliokunta tekee erotuomaritoimintaa ohjaavia ohjeistuksia, tulkintoja ja määräyksiä, 
asettaa erotuomarimääräykset liiton alaisiin sarjoihin, joiden otteluihin sarjamääräysten mukaan 
määrätään erotuomarit, sekä vastaa erotuomareiden kouluttamisesta ja erotuomaritoiminnan 
kehittämisestä.  
Erotuomarivaliokunta kerää tiedot SAJL:n toiminnassa olevista erotuomareista ja määrittää kullekin 
erotuomarille erotuomariluokan.  
Erotuomarivaliokunnan kokoonpano ja yhteystiedot kaudella 2021:  
  
Yhteinen sähköpostiosoite koko ryhmälle: etv@sajl.fi  
     

Alexandra Naumanen  Puheenjohtaja  
-IFAF Country Contact  

alexandra.naumanen@sajl.fi  0500 480161  

Kalle Kivimaa  Erotuomarijohtaja, 
jäsen   
Ottelutoiminta 
Vaahteraliigan 
erotuomaritoiminta -
kansainväliset 
erotuomaritehtävät  

kalle.kivimaa@sajl.fi    

Veikko Lamminsalo  Varapuheenjohtaja, 
jäsen  
-erotuomaritoiminnan 
kehitys ja koulutus  

etv@sajl.fi     

Joonas Seppelin  Jäsen,  
-Säännöt ja mekaniikka 
 Erotuomarin hallinnolliset 
tehtävät 

etv@sajl.fi    

Marko Immonen Jäsen,  
-sidosryhmätoiminta  
   

etv@sajl.fi    

  

Muut yhteystiedot  
SAJL toimisto  
Opastinsilta 8 B 3.krs  00520 
Helsinki   
puhelin 045 156 5905, sähköposti office@sajl.fi  
www.sajl.fi  
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Ottelupöytäkirjojen toimitusosoite pk@sajl.fi  
  
SAJL kurinpitovaliokunta kpv@sajl.fi  
  
Erotuomarimääräykset ja esteellisyysilmoitukset etm@sajl.fi  
  
Erotuomaritoimintaan liittyvät kaavakkeet, materiaalit ja ottelumääräykset 
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
 
 

  

Erotuomarit  

Kansainväliset erotuomarit  
Kansainvälisten erotuomareiden kriteereistä päättää IFAF. SAJL:n erotuomarijohtaja esittää  
IFAF:ille tai IFAF Euroopan erotuomariorganisaatiolle harkintansa mukaan kriteerit täyttäviä 
Vaahteraliiga-ryhmän erotuomareita, joilla on A-luokitus ja valmiudet toimia kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.  
  

Vaahteraliiga-ryhmä   
Miesten Vaahteraliigan otteluihin erotuomarit määrätään Vaahteraliiga-erotuomariryhmästä, johon 
kuuluu vuosittain n. 20 - 25 erikseen ryhmään nimettyä erotuomaria. Ryhmään kutsutaan yleisesti 
ottaen erotuomareita, jotka ovat edellisellä kaudella:   

- tuominneet vähintään 10 ottelua muissa määrättävissä sarjoissa (NVL, M1D, MU20SM)  
- määrätty vähintään yhteen näiden sarjojen finaaleista  

- tai vähintään kahden vuoden sisällä osallistunut kerran SAJL:n erotuomarikoulutukseen.  
  
SAJL:n erotuomarijohtaja kutsuu harkintansa mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä erotuomareita 
mukaan Vaahteraliiga-ryhmään.  
  
Vaahteraliiga-ryhmässä säilymiseen vaaditaan vähintään joka toisena vuotena osallistuminen 
Vaahteraliiga-klinikalle sekä vähintään kymmenen ottelun tuomitseminen määrättävissä sarjoissa, 
joista ainakin viiden pitää olla miesten Vaahteraliigaa. Kaudesta 2021 alkaen erotuomareilta 
vaaditaan lisäksi myös kuntotestin ja sääntökokeen läpäisy. SAJL:n erotuomarijohtaja voi poiketa 
vaatimuksista kokonaisharkintaan perustuen.  
  
Vaahteraliiga-ryhmän erotuomareille määritellään kullekin kaksi erotuomaripaikkaa (PT, AT, LT, 
RT, KT, ST, TT), ensisijainen ja toissijainen. Erotuomareita pyritään nimeämään kauden aikana 
miesten Vaahteraliigan otteluissa ainoastaan näihin erotuomaripaikkoihin.  
  
Vaahteraliiga-ryhmän erotuomareita voidaan määrätä muihin sarjoihin, mikäli tähän on 
koulutuksellinen tarve tai kansallisia erotuomareita ei ole riittävästi. Vaahteraliiga-ryhmän 
erotuomareita voidaan myös käyttää päätuomareina muissa sarjoissa.  
  

Kansallinen erotuomari  
Naisten Vaahteraliigaan, miesten 1-divisioonaan ja miesten U20 SM-sarjaan erotuomarit 
määrätään niistä erotuomareista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä kansallisiin 
määräyksiin.  
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Kaikkien määrättävien sarjojen finaaleihin määrätyt kansalliset erotuomarit kutsutaan seuraavan 
kauden Vaahteraliiga-klinikkakoulutukseen. SAJL:n erotuomarijohtaja voi harkintansa mukaan 
kutsua lisäksi muitakin erotuomareita Vaahteraliiga-klinikalle.  
  
Poikkeustapauksissa SAJL:n erotuomarijohtaja voi määrätä kansallisen erotuomarin myös 
yksittäiseen miesten Vaahteraliigan otteluun.  
  

Alueellinen erotuomari  
Alueellisia erotuomareita ovat ne erotuomarit, jotka eivät ole ilmoittaneet olevansa käytettävissä 
määrättäviin sarjoihin, mutta ovat antaneet luvan välittää yhteystietonsa oman alueensa seuroille.   
  
Alueellinen erotuomari voidaan tämän suostumuksella määrätä finaaliin sellaisessa sarjassa, jota 
kyseinen erotuomari on kauden aikana tuominnut.  
  
  

Määräykset  
Erotuomarimääryksiä käytetään sarjoissa ja otteluissa, joihin liittokokous vuosittain vahvistaa liiton 
määräämät erotuomarit. Määrättävät sarjat ja ottelut löytyvät Sarjamääräykset 2021 kohdasta 4. 
Erotuomarit.  
  
SAJL:n erotuomarivaliokunnan ottelutoiminta -työryhmä hoitaa kansallisten erotuomareiden 
määräämisen SAJL:n virallisiin sarjaotteluihin, lukuunottamatta miesten Vaahteraliigaa.  
  
SAJL:n erotuomarijohtaja nimeää kansainvälisten otteluiden erotuomarit IFAF:in hyväksymistä 
kansainvälisistä erotuomareista sekä miesten Vaahteraliigan erotuomarit erillisestä 
Vaahteraliigaryhmästä.  
  
Määräysten aikataulu (runkosarjan ottelut)  
  
Määräykset ajalle toukokuu-kesäkuu   

Esteiden ilmoittaminen       Määräysten julkaisu  
11.4.         
  
Määräykset heinäkuu-syyskuu    

  25.4.  

Esteiden ilmoittaminen       Määräysten julkaisu  
6.6.           13.6.  

 
Play-off- ja finaaliotteluiden erotuomarit nimetään ottelukohtaisesti, välittömästi otteluajankohdan 
varmistuttua.  
  

Esteiden ja rajoitteiden ilmoittaminen  
Esteet erotuomarina toimimiseen ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen etm@sajl.fi.  Ilmoita 
kaikki esteesi ennen yllä mainittuja ajankohtia mahdollisimman tarkasti.  
  
Mikäli sinulla on koko kauden osalta määräämistäsi rajoittavia tekijöitä, joita et ole ilmoittanut 
erotuomarikyselyssä, tai käytettävyytesi kauden osalta muuttuu, ilmoita muutostiedot välittömästi 
määräysryhmälle. 
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Käytettävyysmuutos voi olla esimerkiksi tilanne, jossa olet pidempiaikaisesti poissa 
asuinpaikkakunnaltasi esim. mökillä tai lomamatkalla Suomessa, mutta voisit ottaa 
ottelumääräyksiä vastaan.  
  
Ilmoita esteet ja rajoitteet niiden muodostuessa, vaikka sinulle ei olisi asetettu ottelua. Näin emme 
käytä sinua sijaisena.   
  

Toiminta määräysten julkaisun jälkeen  
Kun saat viestin, että erotuomaritehtävien nimeäminen on tapahtunut, käy tarkistamassa omat 
ottelusi listasta 
  
Ilmoita välittömästi este ottaa ottelua vastaan sähköpostitse etm@sajl.fi. Mikäli estettä ei ole 
ilmoitettu, olet vastuussa sinulle nimetyistä otteluista.  
  
Mikäli jokin sinulle nimetyistä otteluista siirtyy, saat henkilökohtaisesti tiedon sähköpostilla. 
Määräyslistaa päivitetään kauden aikana lähes viikoittain.  
  

Sijaisen hankkiminen äkillisessä esteessä  
Jos jostain syystä sinulle tulee ennalta ilmoittamaton tai äkillinen este, on sinun ilmoitettava siitä 
viipymättä osoitteeseen etm@sajl.fi sekä lisäksi miesten Vaahteraliigan osalta henkilökohtaisesti 
erotuomarijohtajalle sähköpostilla kalle.kivimaa@sajl.fi.  
  
Pyri löytämään itsellesi mahdollinen sijainen kansallisessa sarjassa. Jos olet itse löytänyt sijaisen 
ilmoita asia aina myös määrääjille. Mikäli et saa itsellesi sijaista, määräysryhmä etsii sijaisen.  
Miesten Vaahteraliigan osalta sijaisjärjestelyt otteluihin hoitaa aina henkilökohtaisesti SAJL:n 
erotuomarijohtaja.  
  
  

Pelipäivän hallinto  

Ennen peliä  
Päätuomarin vastuulla on ottaa yhteyttä ottelun erotuomariryhmään ja varmistaa, että kaikki ovat 
tietoisia ottelumääräyksestään, sekä tarvittaessa koordinoida ryhmän matkustusjärjestelyitä. Ole 
ennen peliä yhteydessä päätuomariin ja muihin ryhmäsi jäseniin tietojen varmistamiseksi.  
  
Osallistu mahdolliseen ennakko-pre-gameen. Tarkista myös, että varusteesi ovat kunnossa peliä 
varten.  
  
Sovittavia asioita:  

• matkustus: miten kuljetaan ottelupaikalle   
• kohtaamispaikka: mihin aikaan tavataan ja missä   
• valmistautuminen: ottelun pre-gamessa käsiteltävät asiat  

  

Erotuomareiden matkustaminen otteluihin ja klinikoille  
Ottelu- ja Vaahteraliigan klinikkamatkat tehdään ensisijaisesti omilla autoilla, ja automatkat 
kimppakyyteinä, aina kun mahdollista. Yli 600 kilometrin matkat voidaan tehdä joko lentäen tai 
junalla. Erotuomarivaliokunta vastaa matkalippujen varaamisesta ja liitto niiden kustannuksista, kun 
kyseessä on erotuomarien matkustaminen joko osallistumaan pakolliseen koulutustilaisuuteen tai 
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suorittamaan nimettyä erotuomaritehtävää. Matkaliput ja mahdolliset majoitusvaraukset hoitaa 
erotuomarivaliokunnan ottelutoiminnasta vastaava ryhmä.  
  
Matkat tehdään aina liiton kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kuitenkin niin, että 
erotuomarin toiveet pyritään ottamaan huomioon. Matkaliput ja mahdollisen majoituksen tiedot 
toimitetaan ao. erotuomarille sähköpostitse.  
  
Kun olet saanut kutsun osallistumaan klinikalle tai sinut on nimetty erotuomariksi otteluun, johon 
tarvitaan erillisiä matkajärjestelyjä toimi seuraavasti:  

1. Ota viipymättä yhteyttä osoitteeseen etm@sajl.fi  
2. Ilmoita sähköpostitse ajan tasalla olevat matkustajan henkilötiedot:  
3. Matkustajan nimi, varsinkin jos käytät muuta kuin virallista etunimeäsi  
4. Omat yhteystietosi; sähköposti ja puhelinnumero  
5. Tapahtuma, jota varten matkajärjestelyjä tarvitset  
6. Ehdotuksesi matkan järjestämisestä  

  
Toimi heti kun olet saanut tiedon tapahtumasta ja olet varma osallistumisestasi. Mitä aiemmin olet 
liikkeellä, sitä varmemmin ja nopeammin saadaan matkajärjestelyt kuntoon.  
  

Ottelupaikalla  
Kun saavut ottelupaikalle, muista, että olet kaikkien silmissä lajia ja lajiliittoamme edustava 
erotuomari ja käyttäytymisesi tulee olla sen mukaista. Voit tervehtiä pelaajia ja valmentajia 
normaalien käytöstapojen mukaisesti, mutta älä hakeudu edellä mainittujen henkilöiden seuraan.  
  
Kunkin erotuomarin tehtävät ottelupaikalla on kuvattu erotuomarien mekaniikkaoppaassa. Muista 
varata tehtäviesi suorittamiseen riittävästi aikaa - tässä vaiheessa käytetty aika, esimerkiksi 
kellonkäyttäjien ja ketjujengin perehdyttämiseen, auttaa ottelun sujuvuuteen.  
  
Mekaniikkaoppaan löydät seuraavasta osoitteesta:  
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
    
Ottelupaikalla oleva erotuomareiden pukuhuone on varattu ainoastaan otteluun nimetylle 
erotuomariryhmälle. Kenelläkään ulkopuolisella, pois lukien ottelun toimihenkilöt ja 
erotuomaritarkkailija, ei ole asiaa pukukoppiin - ei edes ottelun jälkeen.  
  

Ottelun jälkeen  
Ottelun päätyttyä on erotuomariryhmän siirryttävä välittömästi ja ryhmissä pois pelikentältä 
erotuomariryhmän omaan pukuhuoneeseen. Päätuomari on ainoa, joka voi kommentoida 
erotuomariryhmän kentällä tekemiä ratkaisuja. Tämä koskee myös mahdollisia yhteydenottoja 
ottelutapahtuman jälkeen tai julkista kommentointia otteluun liittyen sosiaalisessa mediassa. 
Päätuomarin ei ole pakko kommentoida mitään, vaan hän voi ohjata kysyjän ottamaan yhteyttä 
erotuomarivaliokunnan puheenjohtajaan, erotuomarijohtajaan tai sarjapäällikköön.  
  
Ennen poistumista ottelupaikalta päätuomari täyttää yhdessä ryhmänsä kanssa SAJL:n  
Ulosajoilmoituksen, mikäli ottelussa on tapahtunut ulosajoja (ohjeet alempana). Suositeltavaa on, 
että myös Ottelurangaistusilmoitus täytetään ennen poistumista ottelupaikalta (ohjeet alempana).  
  
Ottelumatkan päätyttyä kukin erotuomari toimittaa oman Ottelukulukorvaus-hakemuksen jokaisesta 
ottelusta erikseen. Haetut ja hyväksytyt ottelukorvaukset maksetaan seuraavaksi päättyvän 
kuukauden palkka-ajossa.   
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Päätuomari tarkastaa ja kuittaa ottelun erotuomariryhmän korvaus- ja matkakulutiedot, jotka 
toimisto toimittaa ottelun päätuomarille tarkastettavaksi, kun ottelun tuomarit ovat täyttäneet 
korvaushakemuksensa ottelusta.  
  
Päätuomarin velvollisuus on toimittaa ottelupöytäkirja kolmen (3) päivän kuluessa osoitteeseen 
pk@sajl.fi.  
  
Ystävyysottelutoiminta ja erotuomarit  
Kotimaisiin ja kansainvälisiin ystävyysotteluihin erotuomareiden kutsuminen on järjestävän seuran 
vastuulla.   
Mikäli sinut kutsutaan erotuomariksi kotimaiseen tai kansainväliseen ystävyysotteluun ole siitä aina 
yhteydessä erotuomarivaliokuntaan ennen tehtävän vastaanottamista.  
  
 
Ottelumanuaalin ohjeet  
SAJL julkaisee vuosittain Ottelumanuaalin, johon on kerätty sovittuja käytäntöjä ja sääntöjä. 
Ottelumanuaalin ohjeistus on voimassa kaikissa miesten Vaahteraliigan otteluissa sekä kaikissa 
naisten Vaahteraliigan, miesten 1-divisioonan ja miesten U20 SM-sarjan otteluissa, niiltä osin kuin 
manuaalissa ei toisin ole mainittu. Manuaalin ohjeistus toimii suosituksena kaikkiin SAJL:n alaisiin 
otteluihin.  
  
Ottelumanuaalin ohjeistukset eivät ole erotuomareiden valvottavia asioita, mutta siihen kirjatut 
ohjeet, käytännöt ja poikkeamat on kuitenkin hyvä kaikkien tuntea.  
  
Manuaalin löydät seuraavasta osoitteesta:  
https://jenkkifutis.fi/palvelut/seuralle/materiaalit/ 
 

Ottelupo ̈yta ̈kirjan ta ̈ytta ̈minen  
Kaikista SAJL:n alaisista otteluista on täytettävä joko pöytäkirja tai ottelutulosilmoitus.  
  
Otteluista toimitetaan aina pöytäkirja.   
Ainoastaan turnausotteluissa riittää ottelutulosilmoitus. Pöytäkirjan toimittaminen on kuitenkin 
sallittua ja erittäin suositeltavaa myös näissä otteluissa.  
  
Pöytäkirjan täyttää ottelun päätuomari, mahdollisen ottelutulosilmoituksen täyttää kotijoukkueen 
edustaja/turnauksen järjestäjä.  
  
Pöytäkirja löytyy osoitteesta:  
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
  
Pöytäkirjaan täytetään aina omiin kenttiinsä:  

• päivämäärä  
• ottelun joukkueet (kotijoukkue ensin)  
• sarja (käyttäen lyhennettä esim. MVL, N1D,…)  
• paikkakunta  
• kenttä  

  
Erotuomareiden nimet täytetään niille paikoille, joissa he ovat ottelussa tuominneet. Ylimääräiset 
tuomaripaikka-kohdat jätetään tyhjiksi.  
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Pisteet ja muut tiedot pisteiden tekijöistä ja ajoista syötetään ensin ”pistesuoritukset” -välilehdelle 
josta ne siirtyvät automaattisesti etusivun ”pisteet” -kohtaan.  
  
”Rangaistukset” -kohtaan voidaan merkitä rangaistusten määrät ja mitatut jaardimäärät.  
  
Ottelun alku- ja loppuaika sekä neljännesten kestot merkitään omiin sarakkeisiinsa.  
  
Mikäli ottelussa on tapahtunut ulosajoja, merkitse ulosajetun pelaajan nimi, joukkue ja numero 
kohtaan ”ottelusta poistetut pelaajat”. Tee lisäksi aina ulosajoilmoitus ottelun jokaisesta ulosajosta 
erikseen.  
  
Kirjaa lopuksi ottelun lääkärin tai EA-henkilön nimi, huomiot ottelusta, mahdolliset pelaajien 
varusteiden puutteet tai virheelliset varusteet ja muut huomiot pyydetyistä aiheista viimeiseen 
kenttään.  
  
Otteluista täytetään pöytäkirjan lisäksi Ottelurangaistusilmoitus, johon kirjataan ottelun 
rangaistukset. Ottelurangaistusilmoitus on pakollinen otteluissa, joihin ETV on määrännyt 
erotuomarit, muissa otteluissa erittäin suositeltavaa.  
  
Ottelurangaistusilmoituksen täyttää ottelussa rangaistukset kirjannut erotuomari. Ilmoituksen voi 
täyttää nettilomakkeella tai ottelurangaistukset.xlsx lomakkeella joka lähetetään osoitteeseen 
pk@sajl.fi, sekä SAJLottelutarkkailu@gmail.com 
Lomakkeet löytyvät osoitteesta:  
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
  

Ottelupöytäkirjojen nimeäminen  
  
Kaudella 2020 ottelupöytäkirjat nimetään seuraavasti:  
OPK_SARJA_PPKKVV_KOTIVIERAS  
  
Esim.  
OPK_U20_180520_BUTROO  
  
Joukkueista tulee käyttää lyhenteenä joko seuran nimen kolmea ensimmäistä kirjainta, tai jos 
seuran koko nimi voidaan lyhentää kolmella kirjaimella esim. WCP (West Coast Phoenix).  
  
Sarjat nimetään seuraavilla lyhenteillä:  
Miesten Vaahteraliiga   MVL  
Naisten Vaahteraliiga   NVL  
Miesten I divisioona   M1D  
Naisten I divisioona   N1D  
Miesten II divisioona   M2D  
Naisten II divisioona   N2D  
Miesten III divisioona   M3D  
Miesten IV divisioona   M4D  
Nuorten sarjat     U20, U17, U15, U13, U11 ja U9  
  
Pelaajaluettelot nimetään seuraavasti: PL_U20_1805_BUT  
  
Pöytäkirja toimitetaan aina ensisijaisesti sähköpostitse ja MS Excel-tiedostona tietojen 
jatkokäsittelyn helpottamiseksi.  
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Ottelupöytäkirjan lähettäminen  
Pöytäkirja tulee täyttää ja toimittaa skannattujen pelaajaluetteloiden kanssa kolmen vuorokauden 
sisällä ottelun päättymisestä sähköpostitse osoitteeseen: pk@sajl.fi  
  
Mikäli et pysty toimittamaan dokumentteja sähköisesti, lähetä ne postitse osoitteeseen:  SAJL 
Ry / ETV, Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki.   
 
Ulosajoilmoituksen ta ̈ytta ̈minen  
Mikäli ottelussa tapahtuu ulosajo tai ulosajoja, ilmoitetaan niistä AINA erillisellä 
Ulosajoilmoituksella.  
  
Ilmoituksen tekee päätuomari. Jokaisesta ulosajosta tehdään erillinen ulosajoilmoitus osoitteessa: 
Https://webropol.com/s/ulosajoilmoitus  
  
Lisäksi ottelun pöytäkirjan etulehdelle täytetään kohtaan ”Ottelusta poistetut pelaajat” seuraavat 
tiedot: Joukkue, pelaajan numero ja pelaajan nimi  
  
Ulosajoilmoitus täytetään aina jokaisesta ulosajetusta pelaajasta erikseen. Ilmoitus on täytettävä 
HETI ottelun jälkeen, ennen kun erotuomariryhmä poistuu ottelupaikalta. Näin saadaan tarvittavat 
tiedot erotuomariryhmästä lomakkeeseen ja mahdolliset kurinpitotoimet käyntiin.  
  
Ilmoitus on mahdollista täyttää mobiilisti puhelimella tai tabletilla tai tietokoneella.  
  
Ulosajoilmoitukseen kirjoitetaan kuvaus tapahtuneesta: pallon status, ja pelitilanne, kuka, mitä ja 
milloin, ilman mielipiteitä tapahtuman tahallisuudesta, väkivaltaisuudesta jne., sekä mihin 
sääntökohtaan annettu rangaistus ja siitä seurannut ulosajo perustuu.   
  
Raportissa ei ole tarpeellista antaa esitystä mahdollisista jatkotoimenpiteistä, koska 
jatkotoimenpiteet ovat kurinpitovaliokunnan, eivät erotuomareiden vastuulla.  
  
Kenenkään erotuomariryhmän jäsenen ei tule ottaa mitään kantaa tapahtuneeseen ulosajoon tai 
sen jatkokäsittelyyn ottelun aikana tai sen jälkeen.  
  
Ottelutapahtuman poikkeamaraportti 
 
Mikäli erotuomari havaitsee ottelutapahtuman järjestelyiden ottelumanuaaliin, 
toimintasääntöihin tai niiden soveltamiseen liittyviä toiminta- tai asiavirheitä niistä voidaan 
ilmoittaa Ottelutapahtuman poikkeamailmoituksella. Tämän raportin kautta saadaan tieto 
puutteista välittömästi valiokunnan tietoon ja sitä kautta eteenpäin asiasta vastaaville 
tahoille. Tämän ilmoituksen lisäksi puutteet/virheet tulee myös aina kirjata pöytäkirjaan.  
Linkki ottelutapahtuman poikkeamaraporttiin: 
 https://webropol.com/s/ottelupoikkeama 
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Yleiset ohjeet  
  

Noudatettavat pelisäännöt ja mekaniikka  
Kaikissa SAJL:n alaisissa sarjoissa noudatetaan IFAF:in ja SAJL:n liittohallituksen hyväksymiä 
pelisääntöjä, sekä liittohallituksen näistä hyväksymiä poikkeuksia.  
  
SAJL:n viralliset pelisäännöt löytyvät seuraavasta osoitteesta: 
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
https://jenkkifutis.fi/palvelut/seuralle/materiaalit/ 
 
Samasta osoitteesta löytyy myös SAJL Nuorten ja Lasten sarjakirja, johon on koottu lasten ja 
nuorten sarjojen sääntöpoikkeukset viimeiselle sivulle, jotta ne on helppo tarkastaa ennen ko. 
sarjoissa erotuomarina toimimista.  
  
Erotuomareiden käytössä oleva hyväksytty mekaniikkaopas löytyy osoitteesta:  
https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
  

Erotuomarien pukeutumisohje  
 
Ottelupaikalle mentäessä, ja sieltä poistuttaessa erotuomarin tulee olla pukeutunut siisteihin ja 
ehjiin vaatteisiin. Vaatteissa tai muissa näkyvissä varusteissa ei saa olla suomalaisten seurojen 
tunnuksia.  
  
Vaahteramaljat:  
Business casual -asu (Miehillä suorat housut, kauluspaita ja pikkutakki.)  
 
Varusteet  
Kaikissa SAJL:n alaisissa otteluissa, joihin liitto määrää erotuomarit ja joista maksetaan 
varustekorvaus, tulee kaikilla erotuomareilla olla alla määritelty erotuomarivarustus.  
  

MVL  
2” raidoilla oleva numeroitu lyhyt- ja pitkähainen erotuomaripaita, jossa taskuun kiinnitettynä 
Vaahteraliigan logomerkki, sekä mustat valkoisella raidalla varustetut erotuomarihousut.  
Päätuomarilla valkoinen ja muilla erotuomareilla musta lippalakki. Pääväriltään mustat kengät, 
kaksi keltaista lippua mustalla pallo-osalla, kaksi mustaa bean bagiä, yrityslaskuri, 
kirjaamisvälineet, pilli sekä radio.  
  

NVL ja MID  
2” raidoilla oleva lyhyt- ja pitkähainen erotuomaripaita jossataskuun kiinnitettynä SAJL erotuomari -
logomerkki, sekä mustat valkoisella raidalla varustetut erotuomarihousut.   
Päätuomarilla valkoinen ja muilla erotuomareilla musta lippalakki. Pääväriltään mustat kengät, 
kaksi keltaista lippua, kaksi bean bagiä, yrityslaskuri, kirjaamisvälineet sekä pilli.  
  

Muut aikuisten, nuorten ja lasten sarjat  
Vähimmäisvaatimuksena erotuomaripaita, keltainen lippu sekä pilli. Suosituksena yllä lueteltu 
varustus. Erotuomareiden tulee olla selvästi erotettavissa ottelun muista toimijoista.  
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Pelaajat; pakolliset varusteet ja peliasut  
Pelaajien pakolliset varusteet on kuvattu pelisääntöjen säännössä 1-4-3, jossa on lueteltu kaikki 
pakolliset varusteet, jotka pelaajilla tulee olla ottelun aikana.  
  
Pakolliset varusteet ovat:  
a. Kypärä  
b. Lonkkasuojat  
c. Pelipaita  
d. Polvisuojat  
e. Hammassuoja  
f. Housut  
g. Hartiasuojat  
h. Sukat  
i. Reisisuojat  
  
Yllämainitussa varustesäännössä 1-4-3 on lueteltu myös kiellettyjä varusteita, joihin ei voida 
soveltaa mitään poikkeuslupia. Esimerkiksi kenelläkään ei ole lupaa käyttää tummennettua tai 
sävytettyä visiiriä, ei edes lääkärin luvalla.  
  
Peliasuista säädetään ensisijaisesti pelisäännöissä. Muilta osin pelaajien ja muiden joukkueen 
jäsenten pukeutumisessa noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä.  
  
Joukkueenjohtaja on velvollinen valvomaan, tarkastamaan ja korjauttamaan kokoonpanoon 
kuuluvien pelaajien asut. Erotuomarit tarkistavat pelaajien varusteet ensin lämmittelyiden ja vielä 
uudestaan esittelyiden aikana ennen ottelun alkua, ja ilmoittavat joukkueelle pelaajat, jotka eivät 
täytä sääntöjä. Mikäli erotuomarit havaitsevat pelin aikana väärässä varustuksessa olevan 
pelaajan, pelaajaa kehotetaan ensin korjaamaan varustus kuntoon. Mikäli pelaaja ei korjaa tai 
pysty korjaamaan kentällä varustusta kehoituksesta huolimatta, pelaaja poistetaan kentältä, ja hän 
voi palata kentälle vasta kun varusteet on korjattu säännönmukaiseksi.   
  
Erotuomariston ei tule pysäyttää ottelu- tai yrityskelloa väärän varustuksen vuoksi tehtävää kentältä 
poistamista varten. (Sääntömuutos kaudelle 2020.)  
  
Alla on kuvattu SAJL:n Ottelumanuaalin asettamat lisävaatimukset peliasuille. Mikäli pelaajien 
peliasut eivät vastaa näitä ohjeistuksia, poikkeamat kirjataan pöytäkirjaan mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten.  
  

Pelipaidat ja housut  
Peliasun tulee olla yhtenäinen. Pelipaidan väri valitaan pelisääntöjen mukaisesti (Sääntö 1, Luku 4, 
artikla 5).  
  
Pelipaidoissa, selässä, numeron yläpuolella tulee olla pelaajan sukunimi. Nimen tulee olla selkeästi 
kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA, joiden korkeus on 6-9 cm ja yksittäisen kirjaimen leveys 3-4 cm. 
Pidempien nimien osalta (yli 10 kirjainta) voidaan kirjainkokoa pienentää niin, että koko nimi 
mahtuu 40 cm leveysalueelle. Kirjainkoko on suositus. (1-divisioonassa ja U20-sarjassa suositus).  
  
Mikäli joukkueiden (peliasujen) päävärit vastaavat toisiaan, tulee harkita normaalista pelipaidan 
värisäännöstä poikkeamista. Pelin seuraamisen (ja TV-katselun) selkeyden vuoksi ns. ristikkäisiä 
väriyhdistelmiä tulee välttää (esim. kotijoukkueella siniset paidat ja valkoiset housut - 
vierasjoukkueella valkoiset paidat ja siniset housut). Tilanteissa, jossa joukkueilla ei ole muun 
värisiä housuja, kotijoukkueen tulisi pelata valkoisilla paidoilla ja valkoisilla housuilla ja 
vierasjoukkueen sinisillä paidoilla ja sinisillä housuilla.  
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Numerointi  
Pelaajanumeroinnin tulee olla selkeä ja numeroiden erottua selkeästi peliasun väristä. Numeroiden 
tulee olla pelisääntöjen mukaiset. (Sääntö 1, Luku 4, Artikla 4, kohta c)  
  
Sukat ja alusasut  
Pelaajien sukat ja peliasun alta näkyvät varusteet (pois lukien mahdolliset lääketieteellistä 
tarkoitusta varten pidetyt tuet) ovat samanväriset.  
  
Pelaajien pohkeiden tulee olla kokonaan peitetyt siten, että sukan ja housujen välistä näkyy 
alushousu tai ns. ”leg sleeve”, joka on kaikilla pelaajilla samanvärinen. Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää polven yli vedettävää sukkaa, joka on kaikilla pelaajilla identtinen.  
Kaikkien pelaajien aluspaitojen näkyvien osien tulee väritykseltään vastata toisiaan. Aluspaita ei 
saa näkyä pelipaidan ja –housun välistä.   
Kypärät ja kasvosuojukset   
Joukkueen pelaajien kypärät ja kasvosuojus (facemask) ovat keskenään samanväriset (suositus 
U20) ja pelisääntöjen mukaiset.  
  

Toiminta ulosajotilanteessa  
Jos ottelussa tapahtuu ulosajo, tulee ulosajetun pelaajan joukkueen puoleisen sivurajan 
erotuomarin saattaa ulosajettu pelaaja pelikentän ulkopuolelle, jossa vastuu pelaajan 
saattamisesta pukuhuoneeseen asti siirtyy hänen joukkueensa edustajalle, joka saattaa pelaajaa 
lopun matkaa.  
  
Saattomenettelyllä pyritään estämään kaikki tarpeettomat ylilyönnit jo muutenkin haastavassa 
tilanteessa. Vaikka ulosajettu pelaaja on tehnyt virheen, on hänellä oikeus saada poistua ottelusta 
turvallisesti.  
  
Ulosajetun pelaajan joukkueen toimihenkilöitä muistutetaan, että ko. pelaajan tulee pysyä 
joukkueensa pukuhuoneessa koko ottelun loppuajan, sekä myös mahdollisten ottelun jälkeisten 
seremonioiden ajan, eikä hän saa siirtyä seuraamaan ottelua esimerkiksi katsomoon.  
 
Erotuomaripalkkioiden maksu ja matkakulujen korvaukset  
Kaudella 2021 erotuomaripalkkiot, päivärahat ja matkakulut laskutetaan seuraavan ohjeen 
mukaisesti.  
  
Otteluista, joihin ETV määrää erotuomarit, maksaa SAJL korvauksia.  
  
Saadakseen erotuomariluokituksensa mukaisen korvauksen tulee ottelussa toimineen erotuomarin 
itse täyttää Erotuomarikorvaushakemus, sekä toimittaa voimassa oleva verokortti osoitteeseen 
office@sajl.fi tai postitse SAJL Ry, Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki.  
  
Erotuomarikorvaushakemus täytetään erikseen jokaisesta ottelusta ja heti jokaisen määrätyn 
ottelun päättymisen jälkeen.  
  
Korvaukset maksetaan kerran kuukaudessa, liiton määrittäminä maksupäivinä (Maksatus 
kuun 15. päivä tai sitä seuraava arkipäivä). Jokaisen kuukauden kaikkien otteluiden 
korvaushakemukset tulee olla toimitettuna ennen seuraavan kuukauden 1. päivää.  
  
Korvauksia ei makseta takautuvasti, joten muista aina täyttää kaavake heti ottelun jälkeen!  
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Lomake löytyy osoitteesta: https://webropol.com/s/erotuomarikorvaus 
tai https://jenkkifutis.fi/palvelut/erotuomareille/ 
  
Erotuomareiden palkkiot kaudella 2021:  
  
  PALKKIO     PÄIVÄRAHA    

Luokka  D-E  C  B  A  D-E  C  B  A  
6h  0,00  2,00  5,00  8,00  10,00  10,00  10,00  10,00  
6h – 10h  4,00  6,00  8,00  11,00  20,00  20,00  20,00  20,00  
yli 10h  0,00  0,00  0,00  0,00  40,00  41,00  42,00  43,00  
Varustekorvaus 9,00        

  

Erotuomarikorvauslomakkeen täyttöohje  
  
Kauden ensimmäistä erotuomarikorvaushakemusta tehdessäsi täytä kohdan 1. ”Uudet/muuttuneet 
perustiedot” kohdan kaikki tiedot. Tämän jälkeen seuraavista otteluista tehdyissä hakemuksissa 
riittää, että täytät kohdan 2. ”Erotuomarin perustiedot”, mikäli tietosi eivät ole muuttuneet.  
  

1. Lue ja ymmärrä kohta 3, ja rastita ruutu ”Kyllä” (pakollinen valinta).  
2. Valitse sarja, jonka ottelussa olet tuominnut.  
3. Valitse kalenterista päivämäärä, jona ottelu pelattiin.  
4. Ilmoita ottelun tiedot ja päätuomarin nimi kohdassa 7.  
5. Valitse erotuomaripaikka, jossa toimit ottelussa kohdassa 8.  
6. Valitse erotuomariluokkasi kohdassa 9.  
7. Kirjaa matkatietoihin lähtöaika, jolloin lähdit ottelumatkalle kotoa ja paluuaika jolloin olit 

takaisin kotona, sekä kokonaisaika jonka olit ottelumatkalla.  
8. Kirjaa matkustuskuluihin omalla autolla ajetut kilometrit, sekä reitti, jonka olet matkustanut 

tai julkisen liikenteen matkakulut. Jos olet liikkunut julkisilla, liitä kuitit skannattuina kohtaan 
12.  

9. Valitse kohdasta 13 matka-aikaasi ja luokitustasi vastaava päiväraha.  
10. Mikäli olet ottelussa käyttänyt omaa erotuomarivarustustasi valitse varustekorvauskohdasta 

”Kyllä”.  
11. Valitse kohdasta 15 matka-aikaasi ja luokitustasi vastaava palkkio.  

  
Lomakkeen voi täyttää matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.  
  

Erotuomari- ja korvauskäytäntö perättäisissä otteluissa samana päivänä  
  
Otteluiden erotuomarimääräyksiä tehdessä pyritään siihen, ettei kahden perättäisen ottelun 
erotuomaritehtäviin päädytä muista kuin pakottavista syistä. Kahden ottelun määräykset tai 
turnausten  maksujärjestelyt sovitaan aina etukäteen henkilökohtaisesti erotuomarin ja määrääjän 
kesken.  
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Yleiset termit  
  

Erotuomaripaikat  
  
Erotuomari    Lyhenne   Erotuomari englanniksi   Lyhenne englanniksi  
Päätuomari    PT  (P)   Referee       R  
Aputuomari    AT  (A)  Umpire       U  
Linjatuomari   LT  (L)   Head Linesman     HL (H)  
Rajatuomari   RT  (R)   Line Judge       LJ  (L)  
Kenttätuomari   KT  (K)  Field Judge      FJ  (F)  
Sivutuomari    ST  (S)   Side Judge       SJ  (S)  
Takatuomari   TT  (T)   Back Judge      BJ  (B)  
Center judge   CJ   C  Center Judge       CJ  (C)  
  

Rangaistusten lyhenteet  
  
Pelistä pois sulkeminen (x kohtaan 
ulosajo  X  Ejection of a player  
Pelin viivytys, puolustus  DOD  Delay of game, defense  
Pelin viivytys, hyökkäys  DOG  Delay of game, offense  
Pallonkantajan avustaminen  ATR  Assisting the runner  
Hyökkäyksen paitsio  ENC  Encroachment (offense)  
Väärä pelaajanumerointi  IPN  Improper numbering  
Väärä aloitus  FST  False start  
Tappelu  FGT  Fighting  
Vapaapotku yli sivurajan  KOB  Free kick out of bounds  
Kiinnipito, puolustus  DEH  Holding, defense  
Kiinnipito, hyökkäys  OFH  Holding, offense  
Kiinnipito / H  OFH/GR  Holding, offense - Grab and restrict  
Kiinnipito / H  OFH/HR  Holding, offense - Hook and restrict  
Kiinnipito / H  OFH/TD  Holding, offense - Take down  

Laiton pallon lyöminen  BAT  Illegal batting  
Selkään estäminen  IBB  Illegal block in the back  
Väärä muodostelma  ILF  Illegal formation  
Laiton eteenpäin syöttö  IFP  Illegal forward pass  
Väärä aloituspotkumuodostelma  IFK  Illegal free kick formation  
Laiton potku  KIK  Illegal kick  

Laiton liike  ILM  Illegal motion  
Sääntöjenvastainen aloitusmenettely  IPR  Illegal procedure  
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Väärä paikan vaihto  ISH  Illegal shift  
Laiton aloitussyöttö  ISP  Illegal snap  
Väärä vaihto  SUB  Illegal substitution  
Laiton kosketus eteenpäinsyöttöön  ITP  Illegal touching of a forward pass  
Laiton wedge palautuksessa  IWK  Illegal wedge  
Laiton pallon potkaiseminen  IKB  Illegally kicking ball  

Laiton mies alakentällä heittopelissä  IDP  Ineligible downfield on pass  
Tahallinen epäonnistuminen 
eteenpäinsyötössä  ING  Intentional grounding  
Potkun vastaanoton häirintä  KCI  Kick catch interference  
Puolustuksen paitsio  DOF  Offside, defense  

Puolustuksen paitsio  DOF/LN  
Offside, defense - Lining up in neutral 
none  

Puolustuksen paitsio  DOF/NZI  
Offside, defense - Neutral Zone 
Infraction  

Puolustuksen paitsio  DOF/UN  Offside, defense - Unabated to the QB  
Puolustuksen paitsio  DOF/WC  Offside, defense - With Contact  
Paitsio, potkujoukkue  OFK  Offside, kicking team  
Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI  Pass Interference, defense  
Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/AB  Pass Interference, defense - Arm bar  
Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/CO  Pass Interference, defense - Cut off  
Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/GA  

Pass Interference, defense - Grabbing 
an arm  

Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/HT  

Pass Interference, defense - Hook and 
turn  

Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/NB  

Pass Interference, defense - Not playing 
the ball  

Syötön vastaanoton häirintä, 
puolustus  DPI/PT  

Pass Interference, defense - Playing 
through the opponent  

Syötön vastaanoton häirintä, 
hyökkäys  OPI  Pass Interference, offense  
Syötön vastaanoton häirintä, 
hyökkäys  OPI/BF  

Pass Interference, offense - Blocking 
down the field  

Syötön vastaanoton häirintä, 
hyökkäys  OPI/DT  

Pass Interference, offense - Driving 
through  

Syötön vastaanoton häirintä, 
hyökkäys  OPI/PO  Pass Interference, offense - Push off  
Vyötärön alle estäminen  PF/BBW  Personal foul, blocking below the waist  
Päähän lyöminen  PF/BTH  Personal foul, blow to the head  
Blokki kentän ulkopuolella  PF/BOB  Personal foul, blocking out of bounds  
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Ylös ja alas estäminen   PF/CHB  Personal foul, chop block  
Takaapäin estäminen vyötärön 
alapuolelle  PF/CLP  Personal foul, clipping  
Kasvosuojukseen tarttuminen  PF/FMM  Personal foul, face mask, 15 yards  
Väärä käsien käyttö kasvoihin  PF/HTF  Personal foul, hands to the face  
Puolustuskyvytöntä vastaanottajaa 
iskeminen  PF/HDR  

Personal foul, hit on defenceless 
receiver  

Kauluksesta taklaaminen  PF/HCT  Personal foul, horse collar tackle  
Aitominen  PF/HUR  Personal foul, hurdling  

Laiton kontakti aloitussyöttäjään  PF/ICS  
Personal foul, illegal contact with 
snapper  

Blokki näköalueen ulkopuolelta  PF/BSB  Personal foul, illegal blindsideblock  
Myöhäinen isku sivurajan ulkopuo- PF/LTO  Personal foul, late hit out of bounds lella  
Kasautuminen  PF/LTP  Personal foul, late hit/piling on  
Yliloikkaaminen  PF/LEA  Personal foul, leaping  
Ylösvipuaminen toista käyttäen  PF/LEV  Personal foul, leverage  

Tarpeeton väkivaltaisuus  PF/UNR  
Personal foul, other unnecessary 
roughness  

Vapaapotkaisijaan törmääminen  PF/RFK  Personal foul, roughing free kicker  
Potkaisijaan/paikallaanpitäjään 
törmääminen  PF/RTH  Personal foul, roughing the kicker/holder  
Syöttäjään törmääminen  PF/RTP  Personal foul, roughing the passer  
Iskeminen 
kädellä/polvella/kyynerpäällä  PF/SKE  Personal foul, striking/kneeing/elbowing  
Tähtääminen  PF/TGT  Personal foul, targeting  
Kampitus  PF/TRP  Personal foul, tripping  
Potkaisijaan/paikallaanpitäjään 
osuminen  RNK/RNH  Running into the kicker/holder  
Sivurajahäirintä  SLM  Sideline interference, 15 yards  
Sivurajahäirintä  SLI  Sideline interference, 5 yards  
Epäreilut teot  UFA  Unfair acts  
Epäreilu taktikointi  UFT  Unfair tactics  
Epäurheilijamainen käytös  UC/ABL  Unsportsmanlike act, abusive language  
Epäurheilijamainen käytös  UC/BCH  Unsportsmanlike act, Bench  
Epäurheilijamainen käytös  UC/DEA  Unsportsmanlike act, delayed/excessive  
Epäurheilijamainen käytös  UC/UNS  Unsportsmanlike act, other  
Epäurheilijamainen käytös  UC/RHT  Unsportsmanlike act, Removal of helmet  

Epäurheilijamainen käytös  UC/STB  
Unsportsmanlike act, Spiking/throwing 
ball  

Epäurheilijamainen käytös  UC/TAU  Unsportsmanlike act, Taunting/baiting  
  


