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Suomen Jääkiekkoliiton Mestis ja U 20 sarjatasoilla on käytössä malli, jossa jokaiseen otteluun 

on nimetty tuomariston ja toimitsijoiden lisäksi otteluvalvoja. Tässä ohjeessa määritellään ne 

otteluvalvojan tehtäviin kuuluvat asiat, joista hänen tulee huolehtia jokaisessa 

ottelutapahtumassa. Ohjeen tarkoitus on yhdenmukaistaa toimintaa, yhtä lailla kuin toimia 

oppaana ja perehdytysmateriaalina uusille ja aloitteleville otteluvalvojille. Ohjeessa myös 

määritellään tehtävät tapahtuman eri vaiheissa ja ohjataan, miten toimitaan mm. 

raportoinnin suhteen, mikäli tähän tapahtumassa aihetta ilmenee. 

Otteluvalvojat nimeää otteluihin jääkiekkoliiton sarjan nimeäjä ja erotuomarijohtaja. 

Otteluvalvojalla tulee olla riittävä tietotaito ja perehdytys tehtävään, ennen kuin hänet 

voidaan nimetä otteluihin valvojaksi. 

Otteluvalvoja on vastuussa tapahtumassa paitsi kentällä tapahtuvien ja otteluun liittyvien 

tapahtumien seuraajana ja tarkkailijana, myös koko tapahtumaan liittyvien mm. 

turvallisuuteen liittyvien asioiden jääkiekkoliiton nimeämänä tarkkailijana. Valvojan 

tehtävänä on olla tietoinen kaikkeen ottelutapahtumiin liittyviin poikkeamiin, erityisesti 

kentällä tapahtuvissa tuomareiden ratkaisuissa, mutta myös tapahtumassa ilmenneisiin 

muihin poikkeamiin. Näihin kuuluvat olosuhteet, turvallisuus, yleisön toiminta, mahdolliset 

muut riskit / havaitut poikkeamat, jotka valvojan näkemyksen mukaan eivät noudata 

annettuja jääkiekkoliiton, sarjajärjestäjän, sarjan, viranomaisten, kiinteistöjen ja jääkiekon 

sääntöjä ja ohjeita tai voivat aiheuttaa esim. turvallisuusriskin tapahtumassa. 

Otteluvalvojan tehtävä on raportoida jäljempänä annetuin ohjein em. poikkeamista sarjan 

kurinpitoon ( itse ottelussa tapahtuneet tilanteet) ja sarjajärjestäjälle /- vastaavalle 

(olosuhteisiin ja turvallisuuteen liittyvät tapahtumat).  



Otteluvalvoja toimii otteluun nimetyn tuomariston virallisena tarkkailijana ja antaa 

tuomaristolle palautteen ottelun kulun mukaisesti ja rehellisesti ottelun jälkeen. Tehtävään 

kuuluu myös videokoosteen tekeminen ottelun tapahtumista ja tuomariston ratkaisuista. 

Lisäksi valvoja toimii tapahtumassa välittömän palautteen kautta myös osana 

tuomarikoulutusorganisaatiota. Palaute ja tuomariston toiminta ja palaute tulee peilata 

yhteisesti sovittujen tulkintojen ja linjausten kautta. Jääkiekkoliiton säännöt ja tulkintaohjeet, 

sarjojen tuomarivalmennuksen ja – johdon ohjeistukset toimivat ohjenuorana välittämön 

palautteen antamiseen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota onnistuneisiin ratkaisuihin, 

mutta yhtäältä puuttua rehellisesti ja avoimesti myös kehityskohteisiin ja virheisiin, sekä 

vääriin toimintamalleihin.  

Otteluvalvojan tehtäviin kuuluu avoimesti ja rehellisesti huomioida kaikki tapahtumaan 

liittyvät osapuolet ja tarpeen mukaan osallistua myös keskusteluun tapahtumaan liittyvistä ja 

kentällä tehdyistä ratkaisuista joukkueiden edustajien, ensisijaisesti vastuuvalmentajien 

kanssa. 

 

1.TEHTÄVÄT ENNEN OTTELUA 

1.1 VALMISTAUTUMINEN 

Otteluvalvojan tehtäviin kuuluu valmistaa omaa osuuttaan otteluun samaan malliin kuin 

tuomariston. Tiedossa tulee olla otteluun liittyvät mahdolliset vaikuttavat tekijät edeltävistä 

tapahtumista. Tarvittaessa erityisen merkityksellisisä otteluissa (mm. Play off) otteluvalvoja 

voi olla yhteydessä edellisen ottelun valvojaan ja selvittää mahdolliset tulevaan otteluun 

vaikuttavat asiat ( mm. mitä keskusteluja edellisen ottelun jälkeen on valmennuksen kanssa 

käyty, erityiset tapahtumat). Otteluvalvojan on hyvä selvittää tulevan ottelun tuomariston 

edellisten pelien suoritukset. Paikalle ottelutapahtumaan saavutaan 1h-45 min ennen ottelun 

alkua. 

1.2 TUOMAREIDEN TAPAAMINEN 

Tapahtumaan saavuttaessa otv tapaa ensimmäiseksi ottelun tuomariston. Tapaamisessa 

käydään läpi tulevaan otteluun valmistauminen ja se, mitä huomioita tuomaristolla on 



tulevaan otteluun ja sen kulkuun vaikuttavista asioista. Tuomareiden kanssa on hyvä käydä 

läpi mahdolliset edeltävien otteluiden tilanteiden vaikutus otteluun, ottelun merkityksellisyys 

joukkueille ja muuta mahdolliset asiat ( pelaajien tilanteet, mahdolliset jännitteitä aiheuttavat 

asiat jne.). Tässä vaiheessa selvitetään, mitä tarpeita kullakin tuomarilla on tulevan ottelun 

suhteen eri osa-alueiden videokoosteeseen otettavaan materiaaliin. Otteluvalvoja kertaa 

omat havainnot tuomaristolle tulevasta ottelusta. Tuomarit päästetään valmistautumaan 

keskenään otteluun n. 30 min ennen ottelun alkamista. 

 

1.3 VALMENTAJIEN TAPAAMINEN 

Otv:n tapaa ennen ottelua molempien joukkueiden valmentajat. Lisäksi tässä sovitaan, missä 

ja miten ottelun jälkeen käydään mahdolliset otteluun liittyvät tilanteet läpi ennen ottelun 

lehdistötilaisuutta tai valmentajien haastatteluja. 

1.4 VIDEOJÄRJESTELMÄN VALMISTAMINEN 

Otteluvalvojalla on käytössä ottelun ajan kaksi videojärjestelmää: Dartfish ohjelmisto ja kone 

ottelun videokoosteen tekemiseksi ja hallissa käytössä oleva videomaalijärjestelmä. 

Kummastakin järjestelmästä on omat ohjeet www.leijonat.fi/tuomarille/otteluvalvonta- 

sivuilla ja otteluvalvonta tehtävissä toimivien tulee hallita molemmat järjestelmät teknisesti 

hyvin. 

Hyvissä ajoin ennen ottelun alkua otteluvalvojan tehtäviin kuuluu valmistaa käytettävät 

videojärjestelmät toimintakuntoon. Toimintakuntoon valmistaminen tarkoittaa mm. 

kuvasignaalin varmistamisen molempiin järjestelmiin sekä oman fyysisen paikan 

käyttökuntoon saattamisen. Dartfish järjestelmään kuvasignaali tulee ottelun tv- tuottajan 

kuvamateriaalista ja tätä varten kussakin hallissa on valmiiksi asennetut tekniset yhteydet 

olemassa kuvan saamiseksi. Otteluvalvoja täyttää ennen ottelun alkua tarvittavat esitiedot 

ottelusta ja tuomareista ohjelmistoon ohjeiden mukaan.  

1.5 MUUT MAHDOLLISET ASIAT ENNEN OTTELUA 

http://www.leijonat.fi/tuomarille/otteluvalvonta-


Jokaisessa Mestis ottelussa on määritelty turvallisuusvastaava, joka otteluvalvojan on 

tavattava ennen ottelua. Tapaamisessa sovitaan, miten toimitetaan tiedot mahdollisista 

turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista otteluvalvojalle ja saadaan raportti mahdollisesti jo 

tiedossa olevista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä (mm. oletettu yleisömäärä, fanien 

määrät / sijoittelut katsomoon jne.) 

 

Toimitsija-aitoon on otteluvalvojan toimitettava oma ottelun aikainen puhelinnumero 

mahdollisia videomaalitarkistuksia varten, mikäli hallissa ei ole käytössä kiinteää 

puhelinjärjestelmää toimitsija- aition ja otteluvalvojan välillä. 

 

2.TEHTÄVÄT OTTELUN AIKANA 

Ottelun aikana otteluvalvojan tehtävä on seurata ottelun kulkua ja tuomareiden ratkaisuja 

ottelussa. 

2.1 OTTELUN VIDEOKOOSTEEN TEKEMINEN 

Otteluista tehdään videokooste, johon kuuluu klipit Dartfish järjestelmään kaikista 

tuomituista rangaistuksista, otv mielestä tuomitsematta jääneistä rangaistuksista ja muista 

otv mielestä ottelun kulkuun vaikuttavista tilanteista. Lisäksi olennaista on saada 

videokoosteeseen tuomareiden hyviä suorituksia tuomareiden kouluttamista varten ja 

esimerkeiksi. Toisaalta myös mahdollisesti virheet tulee rehellisesti saada koulutusmielessä 

mukaan klipeille. Itse koosteeseen on hyvä ottaa myös mahdolliset muut tilanteet, jotka otv 

katsoo tarpeelliseksi. Koosteen klippejä voidaan käyttää ottelun jälkeen keskusteluissa 

valmentajien ja tuomareiden kanssa selventämään tapahtumia. 

Lähtökohtaisesti koosteen tulee olla riittävä määrä klippejä sisältävä ja pääpaino on 

onnistumisissa. Koosteen pohjalta kaikki ottelut puretaan ottelun tuomareiden ja 

tuomarivalmennuksen kautta. 

2.2 VIDEOMAALITARKASTUKSET 



Otteluvalvojan tehtävä on tukea tuomaristoa mahdollisissa videomaalitarkastuksissa. Niissä 

halleissa, joissa videomaalikameran kuva on käytössä myös tuomaristolla toimitsija aitiossa, 

lopullinen vastuu tilanteen ratkaisusta on tuomareilla. Mikäli tuomareilla ei ole 

mahdollisuutta nähdä videomaalikameran kuvaa, tekee päätöksen tilanteesta otteluvalvoja 

nähtyjen kuvakulmien ja kuvien, sekä tuomarin näkemyksen perusteella. Ratkaisut 

pohjautuvat sääntöihin ja tulkintaohjeisiin. 

Kaikista videomaalitarkistuksista otv tulee ottaa klippi sekä df, että yläkamerakuvista ja nämä 

tulee liittää osaksi ottelusta tehtävää koostetta. Klippien tulee kauttaaltaan olla riittävän 

pitkiä ja sisältää kaikki tilanteeseen liittyvät tapahtumat edeltävästi, että jälkeen. 

 

3.TEHTÄVÄT OTTELUN JÄLKEEN 

Ottelun jälkeen otv pääasiallinen tehtävä on ottelun läpikäynti tuomariston kanssa. Lisäksi 

otteluvalvojan tulee olla ennen ottelua sovitusti valmentajien tavoitettavissa ennen 

lehdistötilausuutta tai valmentajien haastatteluja.  

3.1 TUOMARITOIMINNAN PALAUTE 

Ottelun tuomariston kanssa ottelun tapahtumat käydään läpi avoimesti ja rehellisesti. Kaikki 

otteluun liittyvät tilanteet käydään läpi siten, että tuomaristo kertoo oman näkemyksen 

kokonaisuudesta (ratkaisut, johtaminen, haasteet, kriittiset tilanteet, yhteistyö) ja oman 

toiminnan koetusta tasosta. Tuomareiden osuus käydään läpi jokaisen tuomarin kanssa 

erikseen, että nelikkona. Päätuomareiden ja linjatuomareiden omat osa-alueet käydään myös 

läpi samalla rakenteella. Otteluvalvoja kertoo rehellisesti oman näkemyksen 

kokonaisuudesta. Pääpaino tulee olla onnistumisten kautta tapahtuvassa palautteessa, mutta 

myös näkemyseroihin, linjausten vastaisiin ratkaisuihin / toimintamalleihin, virheisiin ja 

kehitettäviin osa-alueisiin tulee avoimesti ja rehellisesti antaa näkemys ja keskustella niistä 

tarpeen mukaan tuomareiden kanssa. OTV palautteen tulee olla asiallista ja rakentavaa, 

vaikka kyse olisikin em. kehityskohteista ja yhdenmukaista tulkintaohjeitten, tuomarijohdon 

ja – valmennuksen linjausten kanssa. Palautteen tarkoitus on välitön rehellinen näkemys 



kyseisen ottelun onnistumisesta ja sen tulee tähdätä toiminnan ja tuomareiden 

kehittämiseen. 

  



3.2 LEHDISTÖTILAISUUS 

Valmentajien kanssa keskustelut tulee käydä ennen lehdistötilausuutta ja selventää 

tarvittavat asiat valmennukselle. Keskustelussa tulee olla avoin ja rehellinen. Tarkoitus, että 

jos esim. on todettu virhe tuomareiden toiminnassa, se avoimesti myönnetään ja käydään 

läpi. Toisaalta myös eriävä näkemys valmentajien näkemykseen tulee kertoa. Keskustelun 

tulee olla asiallista ja valmentajien kysymyksiin pitää pystyä vastaamaan parhaan tiedon ja 

osaamisen mukaisesti. 

Otv tehtävänä on osallistua lehdistötilaisuuteen ja tarpeen mukaan myös osallistua 

keskusteluun kysyttäessä tai jos otv näkemyksen mukaan jotain asiaa / tilannetta on tarpeen 

selventää yleisen käsityksen suhteen ottelusta. Mikäli lehdistötilaisuudessa tai haastattelussa 

tulee esiin epäasiallisuuksia, tulee otv raportoida näistä tuomarivastaavalle ja tarvittaessa 

myös kurinpitoon. 

3.3 RAPORTOINTI 

Otteluvalvojan raporttilomake löytyy tuomarisivustolta. Lomakkeessa on myös ohjeet 

raportointiin liittyen. 

Otteluvalvojan raportoi ottelussa tuomituista isoista (5+PR) rangaistuksista sarjan 

kurinpitäjälle. Lisäksi otteluvalvoja voi saattaa minkä tahansa tapauksen jääkiekon 

pelisääntöjen säännön 5 mukaiseen käsittelyyn. Mikäli otteluvalvoja tekee tutkintapyynnön 

kurinpitäjälle, on siitä ilmoitettava molemmille joukkueille välittömästi ottelun jälkeen. Lisäksi 

sarjaohjeen mukaisesti tieto otv raportista tulee toimittaa tekstiviestillä sarjan kurinpitäjälle 

(Mestis) ja erotuomarijohdolle. 

Raportti tulee toimittaa tilanteissa, joissa pelaaja loukkaantuu ottelussa siten, että ei pysty 

pelaamaan ottelua loppuun tai tilanteeseen liittyy riski ottelun kesken jäämiseen. 

Raportin tulee sisältää lyhyt, mutta selkeä kuvaus tapahtumasta ja siihen osallisista pelaajista 

tai toimihenkilöistä, sekä tapahtuman peliajasta. Lisäksi siitä tulee selvitä, tuomittiinko 

tilanteesta rangaistus ja valvojan näkemys siitä, oliko kentällä tuomittu hänen näkemyksen 

mukaan oikein. Jos valvojan näkemys poikkeaa tuomariston päätöksestä, tulee raportissa olla 



mainittu, mikä valvojan näkemyksen mukaisesti olisi ollut oikea ratkaisu kyseisessä 

tilanteessa. 

Raportit tulee toimittaa kunkin sarjan kurinpitäjälle mahdollisimman pian ottelun jälkeen 

ennen raportoitavan asian ja joukkueen seuraavaa ottelua, viimeistään kuitenkin ottelua 

seuraavana arkipäivänä ennen klo 12:ta.  

Kaikista raportoitavista tilanteista tulee ladata myös mahdollinen videotallenne /- klippi 

kurinpidolle nähtäväksi videopalautejärjestelmään. 

 

3.4 VIDEOPALAUTTEEN LATAAMINEN (purku) 

Ottelun jälkeen tehty videokooste ladataan ohjeiden ja sarjan mukaisesti videojärjestelmän 

palvelimelle.  Palautteeseen kirjataan nimiöintiin sarja, ottelu ja tuomarit. (esim. MESTIS 

KOOVEE- HERMES, MEIKÄLÄINEN- TEIKÄLÄINEN- HEIKÄLÄINEN- REIKÄLÄINEN). Lisäksi otv 

kirjaa jokaisesta ottelusta järjestelmään yleiskuvauksen, jossa lyhyesti selviää tapahtuman 

henki, kriittiset hetket, onnistumiset ja kehityskohteet. Otv voi kommentoida ottelussa hänen 

näkemyksen mukaan kriittiset klipit osaltaan, mutta kokonaisuuden kommentoivat 

erotuomarivalmentajat. 

Videokoosteen lataaminen tehdään ottelun jälkeen mahdollisimman pian, viimeistään 

kuitenkin ottelua seuraavana päivänä ennen klo 12. 
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