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JALKAPALLOEROTUOMARITOIMINNAN JÄÄVIYSSÄÄNNÖT 

Suomen Liikunta ja Urheilu / Reilu peli: ”Kaiken liikunnan ja urheilun lähtökohta on reilu peli.” / 

”Jokainen liikunnassa ja urheilussa toimiva sitoutuu omalta osaltaan reilun pelin periaatteeseen. 

Yhteisiä pelisääntöjä noudattavat niin urheilijat, luottamus- ja muut taustahenkilöt kuin 

erotuomarit ja toimitsijat.” 

Urheilun etiikan juuret ovat perustuneet reiluuden periaatteelle. Tähän ovat keskeisesti liittyneet 

kilpailun sääntöjen kunnioittaminen ja kaikkien tasavertainen osallistumismahdollisuus. 

Jääviyssäännösten tarkoituksena on turvata toiminnan puolueettomuus. Erotuomarin on 

vältettävä sellaisia henkisiä tai taloudellisia kytkentöjä kilpailijoihin tai kilpailuun, jotka saattavat 

vaarantaa hänen puolueettomuutensa. 

Subjektiivinen puolueettomuus tarkoittaa, ettei erotuomarilla ole ollut henkilökohtaista sidettä tai 

suhdetta asianosaisiin; seuroihin, niiden henkilöstöön tai pelaajiin. Intressiperusteella katsotaan 

erotuomarin olevan esteellinen, jos ottelussa erotuomarina olemisesta on odotettavissa erityistä 

hyötyä tai vahinkoa hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle. 

 

1. Kattamisala 

Osallisuusperusteen mukaan erotuomari on esteellinen toiminnassa, jossa hän itse, tai hänen 

läheisensä on jollain tavoin osallinen esimerkiksi pelaajana, huoltajana, valmentajana, joukkueen 

johtajan tai seuran johtokunnan / hallituksen jäsenenä. Sama koskee myös seuran palkallisena 

toimihenkilönä näissä tehtävissä toimivaa henkilöä. 

Vastaavasti pelaaja, huoltaja, valmentaja, joukkueen johtaja tai seuran johtokunnan / hallituksen 

jäsen ei voi toimia erotuomarina saman sarjan samassa lohkossa, jossa pelaa tai toimii edellä 

mainituissa tehtävissä. Sama koskee myös palkallisena toimihenkilönä näissä tehtävissä toimivaa 

henkilöä. 



 

2. Ottelumääräykset 

Erotuomareiden ja toimitsijoiden nimeämisistä liiton sarjojen tehtäviin päättää Suomen Palloliiton 

erotuomaritoiminto. Vaikka erotuomarikortin hyväksytty suorittaminen antaakin mahdollisuuden 

erotuomari- ja toimitsijatehtävien hoitamiseen, nimeäminen erotuomari- ja toimitsijatehtäviin 

perustuu SPL :n erotuomariorganisaation harkintaan. 

 

3. Erotuomari on jäävi toimimaan läheisyysperiaatteen perusteella 

Erotuomarille läheisinä henkilöinä pidetyt jaetaan kahteen eri ryhmään.  

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kaikkein läheisimmät, erityisen läheiset henkilöt, joita ovat 

erotuomarin puoliso, vakituinen kumppani, lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, 

isovanhemmat ja erotuomarille muuten erityisen läheiset henkilöt sekä kaikkien näiden puolisot. 

Tähän ryhmään kuuluvat siis myös esimerkiksi kihlattu, kasvattivanhempi ja kasvattilapsi. 

 

4. Erotuomaria suositellaan välttämään toimintaa 

Toinen ryhmä muodostuu erotuomarin puolison läheisimmistä sukulaisista, joita ovat erotuomarin 

puolison lapset, lastenlapset, sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat samoin kuin tällaisen 

henkilön puoliso sekä erotuomarin puolison sisarusten lapset.  

 

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita, avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä, eli 

avopuolisoita ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä samaa sukupuolta olevia henkilöitä. Lisäksi 

läheisinä pidetään vastaavia puolisukulaisia, esimerkiksi veli- tai siskopuolta. 

 

5. Alueellinen erotuomaritoiminta 

Alueellisissa sarjoissa osallisuusperiaatetta tulkitaan lievemmin. Erotuomarin sidonnaisuus 

seuraan ei aiheuta jääviyttä, mutta edellä kuvatut sidonnaisuudet ottelussa pelaavaan 

joukkueeseen aiheuttavat. Samoin toimiminen toisessa saman sarjan saman lohkon joukkueessa 

muodostaa jääviyden myös alueellisissa sarjoissa. 
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