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Hyvä tuomari,  
 
Kiitos sinulle kun käytät aikaa osaamisesi kehittämiseen tutustuen tähän tuomarin toi-
mintaohjekäsikirjaan. Tässä kirjassa jaamme sinulle Suomen Jääkiekkoliiton tavoitteet 
tuomaritoiminnalle. Tarkoituksenamme on antaa käsitys siitä, mitä hyväksi tuomariksi 
kasvaminen vaatii aina huipputasolle saakka. Tässä kirjassa on kuvattu myös käytän-
nön toimintamallit tuomareille. Sisältö seuraa Kansainvälisen Jääkiekkoliiton antamia 
toimintamalleja tarkentaen ja soveltaen niitä Suomen oloihin sopiviksi.  
 
Käsissäsi on nyt toinen julkaistu suomenkielinen versio tuomarin toimintaohjekäsikirjas-
ta. Päivitämme jatkossakin ohjeita elävän ja muuttuvan pelin vaatimuksiin sopiviksi.  
 
Toivotamme sinulle antoisia lukuhetkiä ja onnea tuomariurallesi, 
 

 
Jere Lahti      Harri Ahola 
  
Erotuomaripäällikkö     Huippusarjapäällikkö 
Suomen Jääkiekkoliitto ry    Suomen Jääkiekkoliitto ry 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käännös-, ja sovitustyöstä: Tämä Suomen Jääkiekkoliiton tuomaritoiminnan toimintaohjekäsikirja on mukaelma 
kansainvälisen Jääkiekkoliiton ”IIHF Officiating procedures manual” –julkaisun valikoiduista osista.  Tässä kään-
nöksessä tuomaristo (Officials) koostuu jäällä olevista tuomareista (Official) ja toimitsijoista (Off-ice officials). 
Jäällä olevia tuomareita kutsutaan päätuomariksi (Referee) tai linjatuomariksi (Linesman) ja kahden tuomarin 
järjestelmässä tuomariksi (Referee). Tässä käännöksessä nykyisestä ”Kansainvälisen Jääkiekkoliiton erotuomarin 
ohjekirjasta” (Casebook) käytetään nimeä ”tuomarin tulkintaohjekirja”. Tämä on kirjan toinen suomenkielinen 
versio. - Jarkko Kosonen, Jyväskylässä 17.6.2013 -  
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Tuomarin tehtävä 

Tuomarin tehtävänä on palvella peliä. Tehtävä suoritetaan johtamalla ottelua sekä 
yksilönä että osana tuomariryhmää. Menestyäkseen tuomarin on yhdisteltävä monipuo-
lisesti omaa osaamistaan - tietojaan, taitojaan ja ominaisuuksiaan. Tuomari käyttää 
paljon sellaista valtaa, jolla on oleellinen vaikutus ottelun lopputulokseen. Tuomarin suo-
ritus vaikuttaa välillisesti myös pelaajien turvallisuuteen ja pelin laatuun. On tärkeää, et-
tä tuomari saavuttaa pelin osapuolten ja sidosryhmien luottamuksen.  

 
 

Jos tuomaritoimintaa tarkastellaan matkana, niin luottamuksen saavuttaminen matkan 
päämäärä. Sen saavuttamiseksi tuomari suorittaa ottelun johtamista (kulkuneuvo) hyö-
dyntäen osaamistaan (polttoaine). Pitkällä matkalla yksittäisen tuomarin luotettavuutta 
arvioidaan kokonaisuutena, jossa korostuvat tuomarin ominaisuudet, kyvyt, tausta ja 
motiivit. Luottamus peliltä tarkoittaa luottamuksen saavuttamista niin yksittäisen ottelun 
tuomaritehtävässä pelin eri osapuolilta kuin pitkällä aikavälillä koko jääkiekkoyhteisöltä. 
 
Seuraavaksi käydään läpi tuomaritoiminnan tavoite ja haasteet. Tämän jälkeen tarkas-
tellaan tuomarin osaamisen osa-alueet tehtävän suorittajan, eli tuomarin omasta näkö-
kulmasta. Sitten käydään läpi ottelun johtamisen periaatteet, eli tuomaritoiminnan oleel-
lisimmat ilmentymät sidosryhmien silmin. Luvun lopuksi esitellään tuomarin eettiset oh-
jeet ja varusteet. 
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Pelin palvelemisen tavoitteet ja haasteet 

Tuomaritoiminnan tavoite on palvella peliä huolehtimalla turvallisuuden, lajinomai-
suuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Jääkiekkotuomarin haasteena on 
luoda ja säilyttää tasapaino näiden tavoitteiden välillä. Ottelutapahtuman eri osapuolilla 
on usein oma käsitys siitä, millainen tasapaino eri tavoitteiden välillä tulisi saavuttaa.  

 

Jääkiekon lajinomaisuudella tarkoitetaan pelin kaikkien osapuolten saamaa viihdyttävää 
kokemusta. Jääkiekko-ottelu on lajinomainen silloin, kun siihen kuuluvat erottamattomi-
na osina vauhdikkuus, taito, kamppailu ja tunteiden ilmaukset. Tuomari edistää pelin 
lajinomaisuutta käyttämällä pelinäkemystään ja tilannetajuaan sääntöjen, tulkintaohjei-
den ja painotusohjeiden soveltamiseen. 
 
Tuomaritoiminnan tavoite on pyrkiä vähentämään peliin osallistuvien pelaajien riskiä 
loukkaantua sääntöjenvastaisten tekojen seurauksena. Tuomarin keinoja turvallisuuden 
lisäämiseksi ovat sääntörikkeiden havaitseminen ja niihin puuttuminen varoittamalla, 
rankaisemalla sekä raportoimalla edelleen kurinpitäjälle. Näiden lisäksi hyvä tuomari 
palvelee turvallisuutta johtamalla ottelua ennakoivalla tavalla.  
 
Jääkiekko on luonteeltaan kamppailulaji. Lajiin osallistuessaan pelaajat hyväksyvät, että 
vaikka peliä pelataan sääntöjen mukaisesti, voi silti syntyä usein väliaikaista kipua tai 
jopa pieniä vammoja. Lisäksi erittäin harvoin voi seurata vakaviakin vammoja. Tuomari 
ei voi tehdä jääkiekko-ottelusta täysin turvallista tai poistaa siitä kaikkia riskejä. Tuoma-
reiden suorituksen tulee kuitenkin aina jälkikäteen kestää tarkastelu turvallisuuden var-
mistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Ottelun eri osapuolet ymmärtävät oikeudenmukaisuuden eri tavoin. Joillekin se voi tar-
koittaa sitä, että tuomittujen rangaistusten määrä on lähes sama molemmille joukkueille. 
Tuomarin tulee kuitenkin aina toteuttaa ratkaisunsa puolueettoman ja riippumattoman 
tarkastelun mukaisesti. Hyvä tuomari kykenee havainnoimaan ja ymmärtämään pelin 
muiden osapuolten näkemyksen oikeudenmukaisuudesta ilman häiritsevää vaikutusta 
suoritukseen ja pelin palvelemiseen. Oikeudenmukaisuuden kokemukseen pelin muissa 
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osapuolissa heijastuu ottelun aikaisen johdonmukaisuuden lisäksi tuomaritoiminnan yh-
denmukaisuus eri otteluiden välillä. 
 
Lajinomaisuuteen kuuluu ottelutapahtuman sujuminen ilman tarpeettomia keskeytyksiä 
tai viivytyksiä. Jokainen tarpeeton pelikatko ja ylimääräinen lisä pelikatkon pituuteen an-
tavat väsyneelle joukkueelle pelin luonteeseen kuulumattoman ansaitsemattoman edun. 
Tuomari edesauttaa ottelutapahtuman sujuvuutta kolmella tavalla: 

1. Tuomarin varmuus ja päättäväisyys nopeuttavat päätöksien toimeenpanoja.  

2. Hyvä yhteistyö tuomareiden kesken lyhentää pelikatkoja.  

3. Tuomarin hyvä viestintä joukkueille, muille tuomareille ja toimitsijoille ennen ot-
telutapahtumaa, pelin aikana ja ottelun jälkeen edistää sujuvuutta. 

Tuomari kohtaa tehtävässään haasteita jotka vaikeuttavat pelin palvelemista. Tuomari-
toiminnan haasteita ovat esimerkiksi julkisuuden aiheuttamat paineet, joukkueiden tai 
pelaajien väliset jännitteet, tuomarin väsymys, paineensietokyvyn rajallisuus tai vaikka-
pa pelissä syntyvät yllättävät tilanteet. Tuomaritoiminnan haasteiden vaikutusta voidaan 
pienentää hyvällä valmistautumisella tehtävään. Valmistautuminen on sekä pitkäkes-
toista, kuten tuomarin osaamisen kehittämistä että lyhytkestoista kuten hyvä lepo ja 
viestintä tuomariryhmän kanssa ennen ottelua.  

Tuomarin osaaminen 

Tuomarin osaaminen, kehittyminen ja menestyminen muodostuvat tuomarin taustan, 
kykyjen, halujen ja mahdollisuuksien yhdistelmästä. Oppiminen tuomarina on monelle 
elämää rikastuttava kokemus, tekeepä sen sitten harrastaen tai kilpaillen pääsystä 
ylimpien sarjatasojen tuomariryhmiin. Huipputuomariksi kasvaminen ei vaadi mitään 
synnynnäistä lahjakkuutta tai onnea. Sen sijaan se vaatii kovaa halua, sitoutumista, pit-
käjänteisyyttä ja työntekoa. 
 
Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi tuomarin on ensin ymmärrettävä 
eri osa-alueet, joista tuomarin osaamisen kokonaisuus muodostuu. Tuomarin osaami-
nen koostuu alla olevassa kaaviossa kuvatusta kuudesta osaamisalueesta. 

 



 

5 

O
SA

 1
 TU

O
M

A
R

ITO
IM

N
N

A
N

 P
ER

U
STEET 

  

Tuomarin osaamisen kulmakivi jokaisella osa-alueella on oppimisen ja kokemisen myö-
tä syntyvä rutinoituminen. Rutiinit voivat olla koko tuomaritoiminnalle yhteisiä (esimer-
kiksi menetelmät, säännöt) ja tuomarille soveltuvin osin yksilöllisiä (esimerkiksi viestintä, 
harkintakyky). Rutiinien oppiminen auttaa tuomaria selviytymään paremmin tehtäväs-
tään. Ne auttavat tuomaria: 

- keskittymään tehtävän sisältöön vakioimalla suoritustekniikan 

- reagoimaan nopeasti valmiiksi opitulla tavalla 

- jättämään ammattimaisen vaikutelman osaamisesta 

- vähentämään stressiä ja epävarmuutta 

Seuraavassa esitellään tarkemmin tuomaritoiminnan kuusi osaamisaluetta. 

Menetelmät 

Tuomaritoiminnan tekniikkaa kuvaavat menetelmät ovat kuvattu tässä tuomarin toimin-
taohjekäsikirjassa. 
 
Toimintaohjeet kuvaavat tuomarin suo-
ritukset vaiheittain eri tilanteissa ennen 
ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen. 
Toimintaohjeet koostuvat pelitilanteisiin 
liittyvistä päätöksentekokaavioista, tar-
kistuslistoista ja muista ohjeista. 
 
Sijoittumisohjeet auttavat tuomarin 
liikkumaan tilanteen mukaiseen parhaa-
seen suorituspaikkaan. Sijoittumisen on 
tapahduttava luonnostaan. Sen suorit-
tamiseen keskittyminen ei saa häiritä 
muita tuomarin tehtäviä.  
 

 

Yhteistyöohjeiden tarkoitus on varmistaa, että yksilöistä koostuva tuomariryhmä saa-
vuttaa kokonaisuutena pelin palvelemisen tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. Yh-
teistyöohjeiden tavoitteena on vakioida, rutinoida ja jakaa tuomariryhmän voimavarat 
hankalissa tilanteissa tehokkaasti. Yhteistyöohjeiden noudattaminen: 

- tekee suorituksesta mahdollisimman yksinkertaisen ja tehokkaan 

- parantaa tuomarin tekojen ennakoitavuutta 

- vapauttaa jokaisen tuomarin energiaa oleelliseen keskittymiseen 

- nopeuttaa yksittäisiin tehtäviin kuluvaa aikaa 

- vähentää mahdollisuutta tarpeettomien päällekkäisten tehtävien suorittamiseen 

- vähentää todennäköisyyttä väärinkäsitysten ja virheiden syntymiseen 

- selkeyttää tuomareiden keskinäisiä vastuita 
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- parantaa ratkaisuiden laatua 

Säännöt 

Jääkiekon sääntöjen ja tuomarin toimintaohjeiden osaaminen on edellytys selviytymi-
seen tuomaritehtävistä. Tuomarilla on ylin valta ja vastuu ottelun sääntöjenmukaisuuden 
toteutumisesta. Tuomarin on hallittava hyvin Kansainvälisen Jääkiekkoliiton sääntökirja 
ja tuomarin tulkintaohjekirja, Lisäksi tuomarin tehtävän suorittaminen edellyttää voi-
massaolevien painotusohjeiden, muiden sarjan järjestäjiltä saatujen ohjeiden ja kilpai-
lusääntöjen tuomaritoimintaan vaikuttavien osien sisällön hallitsemista. 
 
Sääntökirjan erinomainen osaaminen 
on edellytys toimimiselle tuomarina 
ylimmillä sarjatasoilla. Tulkinta-, ja pai-
notusohjeiden ymmärtäminen ja sovel-
taminen edellyttää aina niiden pohjana 
olevan säännön tuntemista. Tulkintaoh-
jeet täydentävät sääntökirjan sisältöä 
kuvaamalla sääntöjen soveltamista 
esimerkkitilanteiden ja poikkeustapaus-
ten käsittelyohjeiden avulla. Sääntökir-
jan säännöt ja tulkintaohjeet antavat 
tuomarille perustan pelin turvallisuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja lajinomaisuu-
den toteuttamiselle. Painotusohjeet ja-
lostavat tavoitteiden saavuttamista oh-
jaamalla tuomaritoimintaa yhdenmukai-
seksi. 
 

 

 

Vaikka jääkiekkotuomarin tehtävä käytännössä sisältääkin paljon valtaa ja vapautta 
sääntöjen tulkitsemiseen, on ratkaisuiden perustuttava sääntökirjaan. Sääntökirjan vas-
taista ratkaisua kutsutaan sääntövirheeksi. Tehdessään sääntövirheen tuomari aiheut-
taa oleellisen vaaran ottelun lopputuloksen oikeudenmukaisuudelle. Tuomarin on kaikin 
keinoin pyrittävä välttämään sääntövirheiden tekemistä. Paras tapa välttää sääntövir-
heiden tekeminen on opetella säännöt huolellisesti siten, että pystyy soveltamaan niitä 
ulkomuistista pelin aikana. 
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Urheilullisuus 

Tuomarin suoritus jääkiekko-ottelussa 
vaatii tiettyä fyysistä suorituskykyä, jota 
seuraavassa kutsutaan urheilullisuu-
deksi. Tuomaritoiminnan kannalta tär-
keimpiä urheilullisuuden osa-alueita 
ovat kestävyys, voima, nopeus ja 
luistelutaito.  
 
Jääkiekkotuomarin suoritus, erityisesti 
ylimmillä sarjatasoilla on toimintaympä-
ristön, intensiteetin ja suoritustavan 
vuoksi vaatii peruskestävyyttä. Kestä-
vyyden puutteen aiheuttama uupumus 
pidentää reagointiaikaa ja voi hämärtää 
harkintakykyä. Tuomari tarvitsee voi-
maa ja nopeutta esimerkiksi kiistatilan-
teiden hoitamisessa 
 

 

Tuomarin urheilullisuuden vähimmäisvaatimus on se, että hänen on kyettävä liikkumaan 
pelin mukaisesti säilyttäen aina kyvyn tehdä päätöksiä. Lisäksi hyvän luottamuksen 
saavuttaminen edellyttää tuomarin uskottavuutta pelin mukaista sijoittumista. Kestä-
vyys, nopeus ja voima yhdistettynä tuomarin luistelutaitoon johtaa ratkaisevasti tuoma-
rin mahdollisuuteen sijoittua sijoittumisohjeiden mukaisesti. 
 
Luistelutaito koostuu monista tekijöistä: nopeus, käännökset, pysähdykset, ketteryys, 
kiihdyttäminen, kaarreluistelu, sujuvuus ja luisteluasento.  Tuomarin luistelutaidon tär-
kein mittari on pelin mukaisen liikkeen saavuttaminen. Tuomarin tulee kyetä pitämään 
jatkuvasti yllä sopiva etäisyys peliin. Tuomarilta vaadittava luistelutaito on suoraan ver-
rannollinen pelaajien luistelutaitoon. Korkeammalla sarjatasolla pelaajat ovat parempia 
luistelijoita - niin myös tuomareiden pitää olla. 
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Viestintä 

Hyvä viestintä on tuomarille keino tulla 
ymmärretyksi ja saada uskottavuus 
päätöksiinsä. Tuomarin olemus on ko-
konaisuus, jossa yhdistyvät varusteiden 
lisäksi tuomarin fyysinen koko, urheilul-
lisuuden ilmentymät, katseet, eleet, il-
meet, yritteliäisyys, käsimerkit ja tapa 
puhua.  
 
Pelin muut osapuolet tekevät tahtomat-
taankin johtopäätöksiä tuomarin ole-
muksesta arvioidessaan heidän luotet-
tavuuttaan tehtävien hoidossa. Suurin 
osa näistä johtopäätöksistä muodostuu 
tuomarin kehon kielen tiedostamatto-
masta arvioinnista. 
 

 

Jokaisen tuomarin on jokaisessa tehtävässään sarjatasosta riippumatta pyrittävä vaikut-
tamaan ammattimaiselta ja osoittamaan suhtautuvansa tehtäväänsä tosissaan. Tuoma-
rista syntyvä ensivaikutelma, joka säilyy pitkään mielessä voi syntyä esimerkiksi jäähal-
lille saapuessa, tuomarin astuessa jäälle tai ensimmäisessä vuorovaikutustilanteessa. 
Pukeutuminen ja varusteet viestivät pelin muille osapuolille tuomarin suhtautumisesta 
tehtäväänsä. Tuomarin pukeutuminen sekä jäällä että jään ulkopuolella tulee vastata 
sarjatason vaatimuksia urheilullisuudesta ja sopia kunkin ottelutilaisuuden henkeen. 
Asusteiden tulee olla siistit ja varusteiden ehjät.  
 
Käsimerkkejä käytetään viestintään. Käsimerkeillä tuomarit viestivät pelaajille, valmen-
tajille, katsojille, ottelun toimitsijoille ja muille tuomareille. On tärkeää, että tuomarit käyt-
tävät yleisesti sovittuja merkkejä. Omat muunnokset hämmentävät muita osapuolia. Kä-
simerkit pitää esittää aina selkeästi ilman teennäisyyttä tai vihamielisyyttä. Käsimerkkien 
selkeys tarkoittaa hyvää ajoitusta, kohdentamista ja rauhallista suoritustapaa. 
 
Hyvä vuorovaikutus pelaajien ja valmentajien kanssa helpottaa vaikeiden tilanteiden 
käsittelyä. Avoimuus, ystävällinen suhtautuminen ja hyvä huumorintaju auttavat usein 
tuomaria. Hyvä tuomari hyödyntää vuorovaikutustaitojaan harkitusti ja hallitusti. Erin-
omaiset vuorovaikutustaidot omaava tuomari kykenee vaikuttamaan pelin muihin osa-
puoliin päämäärätietoisesti, säädellen tarpeen mukaan vastaanottajan tunnetasoa ja 
tahtotilaa. 
 
Suullinen viestintä pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden, erityisesti päävalmentajan 
kanssa on tärkeää. Puhe ja kehotukset helpottavat pelaajia ymmärtämään pelin aikana 
mitä heiltä odotetaan. Pelikatkoilla tuomarin viestintä pelin muille osapuolille on pidettä-
vä tehokkaana ja suoritettava vain tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Viestintätilantei-
den hoito ei saa viivyttää pelin jatkamista oleellisesti tai antaa muille kuvaa, että pelaajat 
tai valmentajat voisivat vaikuttaa tuomarin päätöksiin. 
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Tuomarin on muistettava vuorovaikutustilanteessa, että jokaisella osapuolella on ja 
saakin olla oma, usein tuomarin omasta mielipiteestä poikkeava näkemys sattuneesta 
tilanteesta ja tehdystä ratkaisusta. Tuomarin ei tule alkaa väittelemään tai uskottele-
maan oman näkökantansa paremmuudesta toisen osapuolen kanssa. Sen sijaan tuo-
marin on pidettävä kiinni päätöksestään johdonmukaisesti huolimatta muiden osapuol-
ten eriävistä mielipiteistä. Tuomaritoiminta, kuten kaikki muukin inhimillinen työ sisältää 
virheitä. Tuomari voi myöntää tehdyn virheen tai mahdollisuuden erehtymiseen. 
 
Tuomarin ei saa koskaan menettää otetta tekoihinsa tai sanoihinsa vaikka muut osa-
puolet ovat kiihtyneitä tai provosoivat tuomaria käytöksellään. Sääntöjen mukaan tuo-
marin on sovellettava rangaistuksia valmentajalle ja pelaajalle joka käyttäytyy epäasial-
lisesti. Tuomari ei saa itse kohdistaa epäasiallista käytöstä valmentajaan tai pelaajaan. 
Se olisi epäoikeudenmukaista ja aiheuttaisi tuomarille kaikkien sidosryhmien luottamuk-
sen menettämisen.  
 
Keskustelussa valmentajan tai joukkueenjohtajan kanssa on arvostettava hänen tehtä-
väänsä, harkiten valittava sanat ja annettava mahdollisuus toimia annetun viestin mu-
kaisesti.  

Harkintakyky 

Harkintakyky tarkoittaa tuomarin valmiutta hyvään päätöksentekoon ja johtamiseen. Hy-
vän harkintakyvyn edellytyksenä on tuomarin oman ajattelun, sanojen ja tekojen selke-
ys. Pelin palveleminen kaikilla sarjatasoilla edellyttää taipuvaisuutta loogiseen ajatteluun 
ja päätöksentekoon. Tämän lisäksi, erityisesti korkeimmilla sarjatasoilla, loogista pää-
töksentekoa tarvitaan täydentämään myös tunnepohjaista reagointitaitoa, tilannetajua ja 
tunneälyä. Tuomarin päätöksenteon luotettavuuteen vaikuttaa myös oleellisesti ratkai-
sun tekemisen nopeus. Pelin muut osapuolet antavat keskimäärin paremman hyväk-
synnän ratkaisuille, jotka muodostetaan ilman pienintäkään näkyvää viivettä.  
  
Pelikäsitys tarkoittaa pelin teknisen, 
taktisen ja tunteen (pelin henki) muo-
dostaman kokonaisuuden ymmärtämis-
tä tilannetajuisesti.  
 
Pelaajatausta voi auttaa pelikäsityksen 
muodostumisessa, vaikka ei sitä takaa-
kaan.  Pelikäsitys auttaa tuomaria ym-
märtämään ja ennakoimaan pelin mui-
den osapuolen tavoitteita ja tekoja.  
 
Hyvän pelikäsityksen saavuttaminen 
vaatii pelien aktiivista seuraamista myös 
omien tuomaritehtävien välillä.  
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Jääkiekolle lajinomaista on pelin kehittyminen ja eläminen ajan myötä. Erinomaisen pe-
likäsityksen saavuttaminen ja ylläpito vaatiikin jatkuvaa, säännöllisesti ja aktiivista vuo-
rovaikutusta tuomarivalmentajien, otteluvalmentajien, muiden tuomareiden ja pelin mui-
den osapuolten kanssa. 
 
Johdonmukaisuudella tarkoitetaan tuomarin kykyä tehdä ottelun aikana ratkaisuita, 
jotka pelin muut osapuolet kokevat toteutuvan toistuvasti samankaltaisina. Kokemus 
hyvästä johdonmukaisuudesta edellyttää koko tuomariryhmän toiminnan johdonmukai-
suutta. Yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että samalla sarjatasolla tuomarit noudattavat 
samoja painotuksia ja ohjeita eri pelien välillä. Toimiakseen yhdenmukaisesti tuomarin 
on myös tunnettava lajikulttuuriin muodostuneita kirjoittamattomia, säännönomaisia käy-
täntöjä. 
 
Tuomarin paineensietokyky nousee usein esiin tunteita tai ristiriitoja sisältävien tilan-
teen kohtaamisessa. Hyvä tuomari kokee ja käyttäytyy luontevasti tilanteissa, jossa ih-
misillä on eri mielipiteitä ja tahtotiloja. Tuomarilta vaaditaan ajoittain rohkeutta. Hänen 
täytyy pystyä tekemään kovalta tuntuvia ratkaisuja kummankin joukkueen kohdalla tar-
peen vaatiessa. Näiden ratkaisuiden tekeminen yleensä parantaa tuomarin saavutta-
maa luottamusta pitkällä aikavälillä. Hyvän paineensietokyvyn omaava tuomari käsitte-
lee tasapainoisesti ulkoisia vaikutteita. Suorituksen aikana tuomarin on pääosin kyettä-
vä sulkemaan ulkoiset vaikutteet pois päätöksenteostaan Tuomarin taito vastaanottaa 
kriittinenkin palaute suorituksen jälkeen kiihkottomasti ja torjumatta rakentavaa palautet-
ta parantaa hänen mahdollisuuksiaan kehittyä.  
 

Asenne 

Myönteistä asennetta osoittavat tuoma-
rit kehittyvät ja etenevät nopeammin 
urallaan kuin muut tuomarit. Hyvä 
asenne ilmenee monin eri tavoin. Tuo-
marit, joilla on hyvä asenne, näyttävät 
pelissä aktiivisilta, päättäväisiltä ja in-
nokkailta antaen hyvän ulkoisen vaiku-
telman. He eivät näytä tylsistyneiltä tai 
osoita, että kyseinen peli olisi heidän 
taitotasonsa alapuolella. Erinomaisen 
asenteen omaava tuomari tekee ahke-
rasti töitä saavuttaakseen vuorovaiku-
tuksen pelaajien, valmentajien ja mui-
den tuomareiden kansa.  

Ulkoinen vaikutelma muodostuu myös tuomarin suhtautumisesta itse ottelutapahtu-
maan. Negatiivisesti peliin, olosuhteisiin tai muihin pelin osapuoliin suhtautuva tuomari 
saa yleensä negatiivisia heijasteita takaisin. Tuomarin tehtävänä on edesauttaa ottelu-
tapahtuman hyvää henkeä muiden osapuolten suhtautumisesta huolimatta. Tuomarin 
ulkoista vaikutelmaa arvioidaan myös kaukalon ulkopuolella. Saapuessaan jäähallille 
tuomarin on hyvä muistaa tervehtiä muita pelin osapuolia ja käyttäytyä ystävällisesti. 
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Tuomarin ulkoiseen vaikutelmaan kuuluu myös terve ylpeys tehtävän suorittamisesta ja 
omasta osaamisesta. Tuomarin ei tule missään tilanteessa vähätellä itseään, osaamis-
taan tai sitoutumista tehtäväänsä. 
 
Tuomarin tehtävänkuvassa erityisesti viestintä, muiden johtaminen ja sidosryhmien pai-
ne saattavat aiheuttaa tuomarille tarpeen korostaa tai piilottaa joitain piirteitään. Tuoma-
rin on syytä tiedostaa tämä, sillä oman luonnon vastainen käytös saattaa usein olla 
muiden havaittavissa ja heikentää tuomarin ulkoista vaikutelmaa ja siitä syntyvää uskot-
tavuutta. 
 
Jääkiekon lajinomaisuus, kuten tunteet ja eri osapuolten väliset jännitteet luovat usein 
ottelun aikana jännitteitä ja ristiriitoja. Erityisesti silloin, kun nämä ristiriidat kohdistuvat 
tuomarin tekemiin ratkaisuihin, mitataan tuomarin ulkoisen vaikutelman kestävyyttä. Hy-
vä tuomari säilyttää malttinsa, kehonkielensä ja mielensä tyynenä riippumatta ottelun 
tapahtumista ja toimintaympäristön aiheuttamista paineista. 
 
Suoriutuakseen hyvin tehtävästään, pää- ja linjatuomareiden on toimittava joukkueena, 
ja sen jokaisen jäsenen on oltava yhteistyökykyinen. Tuomaristo suoriutuu paremmin 
tehtävästään, kun jokainen sen jäsen saa tukea muilta tuomareilta ennen ottelua, otte-
lun aikana ja sen jälkeen. Yhteistyökykyyn kuuluu oman roolin merkityksen ja tehtävän 
ymmärtäminen, sekä tuomariryhmässä koko ottelun ajan että yksittäisessä pelitilan-
teessa. Lisäksi yhteistyökykyä ilmentää taito yhteistyön johtamiseen, johdettavana toi-
mimiseen sekä tuomariryhmän hengen luominen ja ylläpito. 
 
Tuomarin vastuullisuus ilmenee tuomarin itsenäisenä kykynä kantaa vastuu omasta ja 
ryhmän suorituksesta pelin palvelemisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuullinen 
tuomari hyväksyy oman osaamistasonsa rajat ja on tarpeen mukaan valmis tarkastele-
maan tekemisensä laatua oppiakseen. Vastuullinen tuomari suoriutuu tehtävistään itse-
näisesti ilman tehtävänaikaista ohjausta ja hankkii itse etukäteen lisää tietoa niistä asi-
oista, jotka ovat hänelle epäselviä. Toimiminen vastuullisena tuomarina edellyttää tah-
toa ja kykyä johtaa muita ihmisiä. Toisaalta halu johtaa muita ei saa olla liian voimakas 
sumentaen tuomarin harkintakykyä tai heikentäen viestintää. 
 
Tuomarin kykyä kerätä, jalostaa ja hyödyntää saamaansa palautetta kutsutaan val-
mennettavuudeksi. Ulkoisesti tarkasteltuna valmennettavuus on tehokkuussuhde, jolla 
tuomariin panostettu valmennus ilmenee kehittymisenä. Sisäisesti tuomarin valmennet-
tavuus on tuomarin kyky hyödyntää ympäristöään itsensä kehittämiseksi, niin henkisesti 
kuin fyysisestikin. Harrastetuomarille valmentautuminen voi tarkoittaa vaikkapa aktiivista 
osallistumista kertauskursseille tai palautteen pyytämistä tuomariryhmältä pelin yhtey-
dessä. Huipputuomariksi pyrkivälle valmentautuminen on kokonaisvaltainen elämäntapa 
sisältäen mm. unen, ravinnon ja harjoittelun rytmittämisen osaksi arkea. Tuomarin val-
mennettavuuden tärkeimmät elementit ovat: 

1. jatkuva halu kehittää itseään  

2. kannustava ja selkeä päämäärä siitä, millaiseksi tuomarina haluaa kehittyä 

3. halu ja kyky harjoitella tehden paljon toistoja 
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4. uskallus haastaa omia rajoja 

5. maltti kehittyä pitkällä tähtäimellä 

6. tavoitteellinen, vaiheittainen ja seurattava kehittymissuunnitelma 

Tuomari kehittyy sitä nopeammin, mitä paremmin hän käsittelee saamaansa palautetta. 
Saadun palautteen käsittelyyn kuuluu sen aktiivinen kerääminen. Tuomaritoiminnalle on 
tyypillistä palautteen suuri määrä monista eri lähteistä saatuna. Saapuvasta palauttees-
ta suurin osa pitää pystyä jättämään täysin huomiotta.  Kehittyäkseen on kuitenkin tär-
keää kyetä poimimaan palautteesta oleellinen käsittelyä varten. 

Tuomarin osaamisen kehittäminen  

Tuomarin suoriutumista tehtävistään arvioidaan osaamisalueiden yhdistelmänä, jota 
verrataan samaa sarjatasoa tuomitseviin tuomareihin. Tuomarivalmentajat ja otteluval-
vojat auttavat tuomaria arvioimaan suoriutumistaan ja osaamistaan. Tuomari kehittyy 
parhaiten saadessaan yksittäisiä tehtäviä, joissa yksittäisen osa-alueen osaaminen on 
tuomarin osaamisen ylärajoilla sekä vahvistamalla perusosaamista suurella toistomää-
rällä. Tuomarin kehittymisessä on tärkeintä tuomarin oma kyky hankkia tietoa ja jalostaa 
sitä edelleen osaamiseksi. 

Osaamistason arviointi ja kehityssuunnitelma 

Suomen Jääkiekkoliiton tuomarin osaamiskuvauksessa on neljä porrasta; Simba, Jello-
na, Leo ja Aslan. Jokaisen tuomarin osaaminen muodostaa yksilöllisen yhdistelmän 
osa-alueittain näistä neljästä portaasta. Suomen Jääkiekkoliiton tuomarien tasoluokituk-
sessa (1-8) on ohjeellinen lukumäärä osaamisportaita jokaiselle tuomarille. 
 
Tuomarin kaksi tärkeintä työkalua osaamisen parantamiseen ovat osaamistasoarvio ja 
kehittymissuunnitelma.  
 

Pidä Kehitä tai aloita

Vastuun kantaminen 
ottelun johtamisessa 

Työn tekeminen kehit-
tymiseen 

Yhteistyö päätuomari-
parin kanssa 

 

Luistelutekniikka ta-
kaperin 
Painotusohjeen mu-
kaisen rangaistuslin-
jan noudattaminen 
 

Rangaistusten selit-
tely pelaajille 

 Lopeta
 

 
Esimerkki tuomarin osaamisarviosta Esimerkki kehityssuunnitelmasta 
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Yksittäinen osa-alue saa joskus liikaa huomiota tuomarin arvioidessa omia heikkouksia 
ja vahvuuksiaan. Yksittäisillä vahvuuksilla voidaan korvata vain tiettyyn rajaan asti yksit-
täisiä heikkouksia. Esimerkiksi urheilullisuuden aiheuttamia puutteita voi osittain paikata 
hyvällä pelinäkemyksellä. Toisaalta hyvä luistelutaito voi edesauttaa esimerkiksi nuorta 
tuomaria urallaan eteenpäin, mutta se ei saa estää häntä kiinnittämästä huomiota mui-
den osa-alueiden kehittämiseen.  

Suorituksen arviointi  

Suomen Jääkiekkoliiton yksittäisen ottelun tuomarin suoritusarvioinnissa käytetään vuo-
rovaikutteisen valmentamisen menetelmää. Vuorovaikutteisen valmennuksen suoritta-
jana on jokainen tuomari itse. Tuomarivalmentaja tai otteluvalvoja toimii suoritusarvioin-
nin ohjaajana ja yhteenvedon kirjaajana. Ottelun jälkeinen suoritettava arviointi ja val-
mennus koostuvat neljästä vaiheesta. 

 
Vuorovaikutteisen tuomarivalmennuksen vaiheet 

Suoritusarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tuomariryhmä arvioi pelin palvelemisen 
tavoitteiden saavuttamista jokaiselta kolmelta osa-alueelta. Tämän jälkeen tuomarival-
mentaja tai otteluvalvoja antaa oman arvionsa samalta kolmelta osa-alueelta. Pelin pal-
velemista arvioidaan tunteiden, faktojen ja kokemusten kautta.  
 
Suoritusarvioinnin toisessa vaiheessa tuomariryhmästä jokainen nostaa esille havain-
toja omasta suoritustasostaan valitsemillaan ottelun johtamisen seitsemällä alueella. 
Tuomarivalmentaja tai otteluvalvoja tarpeen mukaan täydentää ja ohjaa arvioinnin tar-
kemmin analysoitaville alueille. Ottelun johtamisen havainnoissa keskitytään arvioimaan 
tuomarin tekojen seurauksia ja vaikutuksia pelin palvelemisen tavoitteiden saavuttami-
seen.  
 
Suoritusarvioinnin kolmannessa vaiheessa analysoidaan syyt, mitkä johtavat ottelun 
johtamisen suoritustasoon. Analysoinnissa haetaan vastausta kysymykseen ”miksi?” 
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peilaten suoritustasoa tuomarin kuuteen osaamisalueeseen. Neljännessä vaiheessa 
tuomari itse muodostaa kehityssuunnitelmansa täydennyksen tai tarkennuksen. 

Ottelun johtaminen 

Seuraavassa on kuvattu tuomaritoiminnan tärkeimpiä menestystekijöitä ilmentymien 
kautta. Ne ovat asioita joita yleisö, pelaajat, joukkueet ja muut sidosryhmät painottavat 
arvioidessaan tuomarin suoritusta. Luottamuksen saavuttaminen peliltä ja toimintaym-
päristöltä on ottelun menestyksekkään johtamisen tärkein mittari. Hyvä luottamus edis-
tää tuomaritoiminnan tavoitteiden eli turvallisuuden, lajinomaisuuden ja oikeudenmukai-
suuden saavuttamista. Sidosryhmät, kuten joukkueet ja yleisö, arvioivat tuomarin suo-
rista pelin kriittisten hetkien perusteella. Hyvä ennakointi vähentää haastavien tilantei-
den syntyä ja helpottaa niiden ratkaisemista. 

 

Tuomarin luottamusta saatetaan usein kyseenalaistaa erityisesti katsojien ja joskus 
myös joukkueiden toimesta. Tuomari voi lisäksi luonnostaan itse joskus epäillä saavut-
tamansa luottamuksen tasoa tai mahdollisuuttaan saavuttaa luottamus. On ratkaisevan 
tärkeää, että tällaisissa tilanteissa tuomari ei yritä saavuttaa luottamusta mielistelemällä 
tai hyvittämällä. Tuomarin on sen sijaan keskityttävä kirjan alussa mainittujen pelin pal-
velemisen tehtävien täyttämiseen.  

Tehtävään valmistautuminen ja tuomariston pelisuunnitelma 

Yksittäisen tuomarin ja tuomariryhmän hyvä tehtävään valmistautuminen on tärkeää 
menestyksekkäälle ottelun johtamiselle. Valmistautuminen on sekä pitkäkestoista (har-
joittelun rytmittämistä koko kauden ajalle, ajankäytön suunnittelua, verkottumista, tie-
donhankkimista) että lyhytkestoista, ottelukohtaista valmistautumista. Tuomaritehtävään 
valmistautumiseen vaadittava panostus riippuu: 

- ottelun tasosta 

- ottelun vaativuudesta 
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- tuomarin osaamisesta ja  

- otteluun nimetyn tuomariryhmän kokoonpanosta 

Ennen ottelupäivää valmistautumiseen kuuluu mm. seuraavista asioista huolehtiminen: 
- lepo, ravinto ja motivointi 

- pelipäivän rytmityksen ja rutiinien suunnittelu 

- oman kehityssuunnitelman kertaus 

- aikataulu ja siirtyminen ottelupaikalle 

Ennen ottelua, ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen saapumista ottelupaikalle jokaisen 
tuomariryhmän valmistautumiseen kuuluvat seuraavat, tuomariston pelisuunnitelman 
muodostavat asiat: 

- esiintyminen tuomariryhmänä ennen ottelua, ottelun aikana ja ottelun jälkeen 

- yhteisen valmistautumisen ja oman tilan tasapaino ennen ottelua, erätauoilla ja 
ottelun jälkeen 

- ennakkoasetelman läpikäynti (sarjasijoitukset, joukkueiden välinen historia, val-
mentajat, pelaajat jne.) 

- ottelupaikan käytäntöjen läpikäynti (kulkuväylät kaukaloon, mahdolliset ongelma-
alueet, pienten korjausten tekemiseen tarvittavien välineiden sijainti, toiminta eri-
koistilanteissa jne.) 

- yhteistyöohjeiden soveltamisen kertaus (taka- ja etutuomarin vastuualueet ja 
käytännöt vastuunsiirtoihin, valvonta takatilanteissa, tilanteiden raportointi, toisen 
tuomarin paikkaaminen, viestintä pelaajapenkeillä jne.) 

Ennen ottelua tuomarin omassa henkilökohtaisessa valmistautumisessa käydään läpi 
seuraavat asiat: 

- lämmittely  

- tarpeen mukaan kehon ja mielen rentoutusharjoitukset 

- toimintamallien ja mielikuvien kertaaminen 

- kehittymissuunnitelman kertaus  

- fokus ja tunnetila 

Valmistautumisen lopputuloksena tuomariryhmällä on yhteinen toteutussuunnitelma, eli 
pelisuunnitelma, ottelun johtamisen osa-alueista ja henkilökohtainen valmius suorittaa 
tuomaritehtävä. 

Ennakointi 

Tuomaritoiminta ei ole vain rangaistuksien tuomitsemista. Hyvä ottelun johtaminen edel-
lyttää ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä ja helpottamista ennakoivilla toimenpiteillä.  
 
Valvonta tarkoittaa tuomarin oman huomion kiinnittämistä peli-, johtamis-, ja viestintäti-
lanteen kannalta tärkeimpiin asioihin oman ryhmätyöroolin mukaisesti.  Hyvä valvonta 
auttaa monipuolisesti ottelun johtamisessa. Ensinnäkin se mahdollistaa hyvien ratkai-
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suiden tekemisen. Toiseksi hyvä valvonta ehkäisee ongelmia, sillä tuomari kykenee 
puuttumaan tilanteisiin ennen niiden pahenemista. Lisäksi joissain tilanteissa pelaaja voi 
havaita tuomarin seuraavan tilannetta ja päätyä välttämään sääntörikkeen tekemistä. 
 
Tehokas ryhmätyö auttaa ottelun johtamista monin eri tavoin. Hyvä ryhmätyö auttaa: 

- tuomareita sijoittumaan paremmin 

- parantamaan työnjakoa kriisitilanteissa  

- tuomaria keskittymisessä pelitilanteen mukaisesti tärkeisiin asioihin  

- nopeuttamaan ongelmatilanteiden käsittelyä 

- parantamaan viestintää pelin muille osapuolille 

- parantaman päätösten laatua 

Sijoittuminen vaikuttaa tuomarin mahdollisuuteen tehdä hyviä ratkaisuja, mahdollisuu-
teen valvoa sekä kykyyn viestiä tehokkaasti. Hyvällä sijoittumisella on merkitystä luot-
tamuksen saavuttamiseen. Hyvällä sijoittumisella tehty vääräkin tuomio voi olla joukku-
eiden silmissä uskottavampi kuin huonolla sijoittumisella tehty oikea tuomio.  

Kriittiset hetket 

Tuomareiden onnistumisen ja luotettavuuden arviointi painottuu useimmiten menesty-
miseen kriittisillä hetkillä. Rangaistuslinja ja maalitilanteiden hoitaminen vaikuttavat 
merkittävästi ottelun lopputulokseen ja ovat sen vuoksi aina kriittisen tarkastelun alla. 
Kiistatilanteiden hoitaminen yhdistää pelin osapuolissa mielikuvan tuomarin luotetta-
vuudesta kytkien sen usein kiistatilanteista syntyviin voimakkaisiin tunteisiin. Maalitilan-
teiden hoitamiseen kuuluu myös niihin välittömästi vaikuttavat pelitilanteet, eli pitkät, 
paitsiot ja päätyalueen aloitukset. 
 
Joukkueen menestys jääkiekossa mitataan sillä, kuinka usein he pystyvät tekemään 
enemmän maaleja kuin vastustaja. Jos tuomari joutuu kykyjensä rajoissa asettamaan 
tärkeysjärjestykseen eri tehtävien suorittamista, niin maalintekotilanteen oikea ja uskot-
tava ratkaiseminen on tärkeintä. 
 
Jääkiekossa tuomareiden tekemien ratkaisuiden tulee lähtökohtaisesti noudattaa kol-
mea pääperiaatetta: 

1. Tekojen riippumattoman (objektiivisen) tarkastelu. Tuomarin ratkaisuissaan 
käyttämä harkinta perustuu pääsääntöisesti teon ja sen seurauksen tarkasteluun 
riippumattomasta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että päätöksenteossa ei huo-
mioida esimerkiksi teon tekijän tai sen kohteen henkilökohtaista kokemusta teon 
hyväksyttävyydestä. 

2. Oletus syyttömyydestä. Tilanteissa, joissa pelaajaa tai toimihenkilöä rangais-
taan, on tuomarin ratkaisun perustuttava säännöissä kuvattuun rikkeeseen ja 
tuomarin selvään havaintoon tapahtumasta. Sen puuttuessa epäiltyjää tekijää on 
kohdeltava syyttömänä. 

3. Vähäisin puuttuminen. Tuomarin on ratkaisussaan noudatettava sääntöjen mu-
kaista pienintä riittävän tehokasta peliin puuttumisen keinoa.  Tämä tarkoittaa, et-
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tä peliä on ensisijaisesti pyrittävä johtamaan viestinnällä, kuten äänellä, eleillä, 
kehotuksin ja varoituksin. Toissijaisesti peliä johdetaan rankaisemalla. Tuomarin 
on kuitenkin huomioitava, että useimmiten rikkeen sattuessa pienin riittävän te-
hokas keino on rangaistuksen tuomitseminen. 

Tuomarin tehdessä päätöstä yksittäisessä tilanteessa, hänen on useimmiten otettavaa 
huomioon seuraavia näkökulmia edellä mainittujen periaatteiden lisäksi: 

- Onko teko ylipäätään selkeästi jonkin säännön mukainen tai vastainen? 

- Onko tulkinta- tai painotusohjeilla (yhdenmukaisuus) yhteyttä tapahtuneeseen?  

- Saavutettiinko teolla jotain oleellista hyötyä itselle, omalle joukkueelle tai haittaa 
vastustajalle tai vastustajan joukkueelle? 

- Oliko teolla suora vai epäsuora syy-yhteys seuraukseen?  

- Onko teon luonne sellainen, että siitä on rangaistava seurauksesta riippumatta? 

- Asettaako teon seuraus sääntökirjan mukaisen vaatimuksen päätökselle, esi-
merkiksi rangaistuksen pituudelle? 

- Onko teko yrityksenäkin rangaistava? 

- Edistäisikö tehtävä ratkaisu jotain pelin palvelemisen tavoitteista? 

- Voiko teon suorituksen keskeyttää tai rangaistavuuden estää ennakoivalla vies-
tinnällä? 

- Miten ratkaisu suhteutuu johdonmukaisuuden vaatimukseen?  

Arvioidessaan rajatapauksia tai tilanteita, joihin ei ole olemassa selkeää tulkinta- tai pai-
notusohjetta, tuomarin tulee aina tehdä paras ratkaisu pelin palvelemisen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Viestintä johtamisen keinona 

Hyvä tuomari on aktiivisessa vuorovaikutuksessa pelin muiden osapuolten kanssa. 
Tuomari voi viestinnällään paitsi ilmaista omaa tahtoaan, niin myös vaikuttaa muiden 
pelin osapuolten tahtoon ja niiden seurauksiin. Hyvät viestintätaidot omaava tuomari ky-
kenee ilmaisemaan oman viestinsä selkeästi, johdonmukaisesti, päättäväisesti, hyvin 
ajoitettuna ja oikein kohdennettuna. 
 
Tuomari on pyrittävä käyttämään viestintää monipuolisesti ja aktiivisesti ennakoivaan 
johtamiseen tuomaritoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Pelitilanteessa tuomari voi 
viestiä esimerkiksi rangaistavuuden rajoista pelaajille esimerkiksi seuraavasti: ”maila 
alas!”, ”älä kouki!”, ”ei enempää vauhtia taklaukseen!”, ”pidä käsi omassa mailassa!”. 
Tuomarin on kuitenkin muistettava, että rangaistavuuden rajan ylittävästä teosta joka 
vaikuttaa pelin turvallisuuteen, lajinomaisuuteen tai oikeudenmukaisuuteen on aina 
tuomittava rangaistus.  
 
Tuomari voi joissain tilanteissa myös edistää pelaajan turvallisuutta ennakoivalla vies-
teillä; ”pää pystyyn!”, ”älä käännä selkää!”, ”vaihtoluukku kiinni!”. Ennakoivat viestit ovat 
tarkoitettu vain pelaajien turvallisuuden lisäämiseen. Niitä ei tule käyttää siten, että ne 
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auttaisivat pelaajaa pelitilanteeseen kuuluvien kamppailuiden voittamiseen tai muun 
edun saavuttamiseen.  
 
Viestiessään joukkueille, erityisesti kapteeneille ja valmentajille, tuomarin on pyrittävä 
välittämään oikeudenmukaisuuden vaikutelma huomioimalla seuraavat asiat: 
- Ottelun johtamisen kannalta tärkeimpien viestien sisällön on oltava kaikkien osa-

puolten saatavissa. 

- Tuomari ei salli epäasiallista, pelin henkeen kuulumatonta käytöstä kummankaan 
joukkueen edustajilta. 

- Tuomari ei salli kysymysten tai muun keskustelun varjolla hankittavia tarpeettomia 
viivytyksiä pelin jatkamiseen. 

Johtaessaan peliä tuomarin tulee välttää epäselviä ja kohdentamattomia ohjeita kuten 
huutoa ”kiekkoa!”. Sen sijaan tuomari voi ohjata peliä esimerkiksi huutamalla: ”Sininen 
15, älä sulje kiekkoa laitaa vasten!”.   

Tuomarin eettiset ohjeet 

Suomen Jääkiekkoliiton tuomarin eettiset ohjeet kuvaavat tuomarin velvollisuuksia itse-
ään, pelin muita osapuolia ja sidosryhmiä kohtaan. Tuomarin on sitouduttava seuraavi-
en periaatteiden noudattamiseen: 
 

1. Teen parhaani jokaisessa ottelussa turvallisuuden, lajinomaisuuden ja oikeuden-
mukaisuuden saavuttamiseksi. 

2. Pidän yllä ja kehitän osaamistani. 

3. Tuomitsen aina puolueettomasti. Ilmoitan ennen tehtävän vastaanottoa tuomari-
tehtävien nimeäjälle mistä tahansa seikasta, joka voisi vaarantaa puolueettomuu-
teni uskottavuuden. 

4. Ymmärrän, että tuomarina toimin vastuullisessa luottamustehtävässä. Pidättäydyn 
tehtävästä jos olen loukkaantunut, sairas tai liian väsynyt. En suorita tuomaritoi-
mintaan liittyviä tehtäviä alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena. 

5. Sitoudun tukemaan muita tuomareita ja pelin palvelemisen tavoitteita myös silloin, 
kun en itse ole suorittamassa tuomaritehtävää. Käyttäydyn vastuullisesti ja esiin-
nyn omalla nimelläni osallistuessani tuomaritoimintaan liittyvään julkiseen keskus-
teluun. 

6. En osallistu suoraan tai välillisesti niitä sarjatasoja koskevaan vedonlyöntiin, joissa 
toimin itse tuomaritehtävissä.  

7. Havaitessani tuomaritoimintaan liittyviä epäkohtia, väärinkäytöksiä tai väärinkäy-
töksen yrityksiä, ilmoitan niistä viipymättä sarjan järjestäjälle, tuomarikouluttajalle 
tai Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikölle. 
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Tuomarin varusteet 

Hyvät ja tyylikkäät varusteet auttavat tuomaria saavuttamaan luottamusta pelin muita 
osapuolilta. Varusteiden kunto ja laatu viestivät tuomarin asennoitumisesta tehtävään-
sä. Ne myös auttavat tuomaria tehtävän suorittamisessa turvallisesti. 

Varusteiden vähimmäisvaatimukset 

 Musta kypärä ja visiiri 

 IIHF Sääntökirja 

 SJL Kilpailusäännöt 

 IIHF Tuomarin tulkintaohjekirja 

 Polvi- ja säärisuojat 

 Alasuoja 

 Mustat tuomarihousut 

 Tummat luistimet, joissa valkoiset nau-
hat sekä varanauhat 

 Kyynärpääsuojat 

 Mustavalkoinen tuomaripaita 

 Kahden metrin mittanauha 

 Muistikirja ja kynä 

 Metallinen pilli ja varapilli 

Lisävarusteita 

 Rintasuojus 

 Lämmittelyasu 

 Suojahousut 

 Urheiluun sopivaa ravintoa ja nestettä 
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Päätuomarin tehtävänkuva 

Tässä osassa on kuvattu päätuomarin tehtävät ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jäl-
keen. Kahden tuomarin järjestelmässä molemmat tuomarit noudattavat näitä ohjeita. 
Päätuomari johtaa ottelua valvomalla, tekemällä päätöksiä ja viestien päätöksensä sekä 
niiden edellyttämät toimet niin pelin aikana kuin pelikatkoillakin muille pelin osapuolille. 
 
Päätuomarit suorittavat sääntökirjassa mainitut tehtävät, kuten erän ja maalin jälkeiset 
aloitukset, vaihtotilanteen ohjaamisen pelikatkolla sekä maalien ja rangaistusten tuomit-
semisen. Ottelun jälkeen päätuomari vastaa siitä, että virallinen ottelupöytäkirja on täy-
tetty oikein. Tuomarit laativat tarvittaessa raportit myöhemmin tässä osassa kuvattujen 
ohjeiden mukaisesti.   

Ottelun johtaminen päätuomarina 

Seuraavassa taulukossa on esitetty niitä keinoja, joita päätuomarin suositellaan käyttä-
vän ja välttävän roolinsa mukaisesti ottelun johtamisessa. 
 

Käytä Vältä 

- johtaminen aktiivisella ja ennakoivalla 
viestinnällä tavoitteena erityisesti suju-
voittaminen 

- rangaistusten tuomitseminen 

- koko tuomariston työn johtaminen ennen 
ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen 

- hyvän vuorovaikutussuhteen muodosta-
minen erityisesti joukkueen kapteenin ja 
päävalmentajan kanssa 

- fyysinen väliinmeno 

- ratkaisut tai teot jotka eivät noudata pelin 
palvelemisen tavoitteita 

- tarpeeton puuttuminen toisen päätuomarin 
tai linjatuomareiden vastuulla oleviin asi-
oihin 

- muiden tuomareiden ratkaisuiden peruste-
luiden arviointi tai selittely joukkueille 
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Tehtävät ennen ottelua 

 
Ennen ottelua suoritettavien tehtävi-
en tarkoituksena on varmistaa, että 
ottelun alkaessa kaikki on valmiina 
eikä synny tarpeettomia viivytyksiä. 
 
Mikäli jokin sattuma aiheuttaa sinun 
myöhästymisen tarkistuslistan mu-
kaisesta saapumisajasta, ilmoita siitä 
välittömästi ensin muille otteluun 
merkityille tuomareille ja sitten tehtä-
vien nimeäjälle.  
 
Ottelua edeltävä aika on käytettävä 
tehtävän edellyttämään henkiseen ja 
fyysiseen valmistautumiseen sekä 
yksilönä että tuomariryhmänä. 
 
Ottelun johtamista ja ryhmätyötä 
auttaa saatu ja jaettu oleellinen tieto 
pelin ennakkoasetelmista, kuten 
joukkueiden pelitavasta ja yksittäis-
ten pelaajien välisistä jännitteistä. 

Tarkistuslista – 
 tehtävät ennen ottelua 

1. Huolehdi tuomariston kuljetusjärjestelyiden so-
pimisesta vähintään vuorokautta ennen matkan 
alkua. 

2. Suunnittele pelipäivää edeltävä päivä, pelipäivä 
ja pelipäivää seuraava päivä siten, että saat 
sarjatason vaatimuksen mukaisesti riittävästi 
lepoa ja ravintoa. 

3. Saavu jäähallille hyvissä ajoin ennen ottelun 
alkua: 

- Mestiksessä 90 min 

- NSML ja Suomi-sarjassa 75 min 

- tason 4 otteluissa 60 min  

- muissa otteluissa vähintään 30 min 

4. Varmista kirjurilta seuraavat asiat:  

a. kaikki toimitsijat ovat saapuneet 
tehtäviinsä. 

b. pöytäkirjan täyttämiseen käytettä-
vä järjestelmä, ajanottovälineet ja 
summeri toimivat. 

5. Pidä huolta, että ulkopuolisia henkilöitä ei ole 
tuomareiden pukuhuoneessa.   

6. Lämmittele, venyttele ja käytä aika omaan ja 
tuomariryhmän valmistamiseen tulevaa ottelua 
varten. Jos mahdollista, käy lämmittelemässä 
jäällä ennen joukkueiden lämmittelyä. 

7. Varmista että tuomarit ovat valmiina otteluun ja 
toimimiseen ryhmänä. Keskustele linjatuoma-
reiden kanssa toimintaohjeista, sääntökirjaan 
heille merkityistä vastuista ja selvitä, onko heil-
lä joitain odotuksia. 

8. Huolehdi yhteisen pelisuunnitelman laatimises-
ta, ymmärtämisestä ja noudattamisesta.  
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Tehtävät ennen pelin aloittamista 

 
Ennen ottelun ja erän alkua tuomarit 
saapuvat jäälle päätuomareiden johdol-
la.  
 
Alkuseremonioiden aikana tuomarit 
seisovat toimitsija-aition edessä tuoma-
rialueella päätuomarit keskellä, linja-
tuomarit sivuilla. 
 
Jos ennen ottelua soitetaan kansal-
lishymni tai vietetään hiljainen hetki, 
tuomaristo riisuu kypärät sijoittaen ne 
vasempaan kainaloon. Tuomaristo 
kääntyy rintamasuunta kohti lippuja jos 
ne sijaitsevat heidän edessään tai sivul-
la. Jos liput sijaitsevat suoraan tuoma-
rialueen yläpuolella tai takana, tuoma-
risto on rintamasuunta kohti kenttää. 
 
Joissain sarjoissa tai turnauksissa saa-
tetaan noudattaa edellisestä poikkeavia 
ohjeita, esim. siten että tuomarit sijoit-
tuvat keskelle kenttää. Tuomareiden on 
huomioitava alkuseremonian aikaisessa 
sijoittumisessaan puolueettomuuden 
vaikutelman lisäksi mahdollisten esiinty-
jien sijoittuminen kaukalossa. 

Tarkistuslista –  
tehtävät ennen pelin aloittamista 

1. Johda tuomariryhmä jäälle 5 minuuttia ennen 
ensimmäisen erän alkua. 

2. Suorita lämmittelyluistelu. Älä nojaa laitoihin 
tai ala keskustella katselijoiden kanssa. Älä 
luistele tai seiso käden taskuissasi.  

3. Varmista että toimitsijat ovat oikeilla paikoil-
laan.  Sovi kirjurin kanssa menettelystä epä-
selvissä tilanteissa, esimeriksi silloin kun 
ajanottaja ei ole vielä valmiina pelin jatkami-
seen katkojen jälkeen. 

4. Tarkista pöytäkirja ennen ottelun alkua. Var-
mista, että kapteenit ja varakapteenit ovat 
merkitty pöytäkirjaan ja että joukkueenjohtajat 
ovat allekirjoittaneet pelaajalistan. 

5. Ilmoita linjatuomareille pelaajalistaan merkitty 
pelaajien lukumäärän ennen ottelua laskentaa 
varten. Jos pelaajien ja listan lukumäärä ei 
täsmää, selvitä asia ennen ottelua vaikeuksi-
en välttämiseksi (esim. puuttuva pelaaja te-
kee maalin). 

6. Vihellä pilliin kun peli voidaan aloittaa (Huo-
maa kansainvälisissä peleissä ja tuomitessasi 
ulkomailla, että tämä on kansallinen tapa). 

7. Kättele kapteenit tuomarialueen läheisyydes-
sä. 

8. Peliä edeltävien alkuseremonioiden jälkeen 
tuomarit menevät paikoilleen ja päätuomari 
suorittaa keskialoituksen. 
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Tehtävät ennen erän alkua 

 
Erätauko on tarkoitettu palautumiseen 
niin henkisesti kuin fyysisesti. Huoleh-
di erätauolla myös neste-, ja energia-
tasapainosta. 
 
 

Tarkistuslista - ennen erän alkua 

1. Ole jäällä ennen pelaajia jokaisen erän alussa. 

2. Varmista että vain aloituskentällinen on jäällä. 
Ohjaa tarvittaessa muut pelaajat suoraan vaih-
topenkille.  

3. Tarpeen mukaan näytä vaihtomerkki. 

4. Ennen ottelun ja jokaisen erän alkua aloittava-
na tuomarina nosta kätesi varmistuaksesi että 
ajanottaja on valmiina aloituskiekkoa varten. 

Tehtävät erän päättyessä 

 
Erän päättyessä kiistojen todennäköi-
syys on korkea. Pelaajat ovat usein 
väsyneitä, joukkue saattaa yrittää häi-
ritä vastustajan keskittymistä saadak-
seen pelin kulun muuttumaan seuraa-
vaan erään siirryttäessä ja summerin 
aiheuttama pelikatko voi tulla hieman 
yllättäen kesken kamppailutilanteen.  
 
Joissain jäähalleissa tuomariston ja 
joukkueiden kohtaaminen jäältä pois-
tuessa tai matkalla pukukoppiin on 
todennäköistä. Tuomariston on vältet-
tävä yhteenottoa pelaajien ja joukku-
eiden toimihenkilöiden kanssa, erityi-
sesti välittömästi kiihkeän erän tai ot-
telun jälkeen 
 
Jos on tarvetta viestiä toisen tai mo-
lempien valmentajien kanssa, yritä 
siirtää se seuraavan erän alkuun. Jos 
tämä ei ole mahdollista, pidä keskus-
telu lyhyenä ja kohteliaana. 

Tarkistuslista - erän päättyessä 

1. Sijoitu paikkaan josta näet mahdollisimman 
hyvin kaikki pelaajat ja molemmat pelaajapen-
kit. 

2. Jos syntyy kiista, siirry noudattamaan kiistan-
hoidon tarkistuslistan mukaisia toimenpiteitä 
sekä  

a) kehota joukkueita pysymään omilla pe-
laajapenkeillään, kunnes heille anne-
taan lupa poistua ohjeiden mukaisesti. 

b) Kun on ilmeistä, että tilanne on rauhoi-
tettu, anna kotijoukkueelle lupa poistua 
pukuhuoneeseen. Tämän jälkeen vie-
rasjoukkueelle annetaan lupa poistua 
pukuhuoneeseen. 

3. Varmista katseellasi, että kumpikin joukkue voi 
kunkin erän päätyttyä poistua jäältä pukuhuo-
neisiinsa ilman yleisön häirintää. Tarvittaessa 
pyydä järjestyksen valvonnan puuttumista tilan-
teeseen. 

4. Tuomaristo on jäällä niin kauan kunnes kaikki 
pelaajat ovat poistuneet jäältä. Yksi tuomari 
(esim. linjatuomari) voi mennä kaukalon ulko-
puolelle valvomaan poistumista joukkueiden 
väliin.  
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Raportointi 

Kirjoita raportti vielä, kun tilanne on 
tuoreena hyvin mielessäsi. Joidenkin 
tilanteiden kohdalla kuitenkin suositel-
laan kohtuullista aikaa tunteiden ta-
saantumiselle. Erityisesti tämä koskee 
tilanteita, joissa tuomariston fyysistä 
koskemattomuutta on loukattu. 
 
Älä keskustele joukkueiden toimihenki-
löiden kanssa mahdollisesti kirjoittamasi 
raportin yksityiskohdista. Älä kerro kenel-
lekään, mikä on oma käsityksesi lisäran-
gaistuksen määrästä tai pelikiellon kestos-
ta. Kommenttia raportoitavasta tilan-
teesta kysyttäessä, pidättäydy vastauk-
sessasi kertomaan mikä oli ottelussa 
tuomittu rangaistus ja että ”jatkoseu-
raamuksista päättää sarjan kurinpitäjä”. 

Tarkistuslista – raportointi 

1. Kirjoita raportti selkeästi käyttäen yleiskieltä. 

2. Noudata huolellisesti raportointiohjeita raken-
teesta, toimitustavasta ja aikatauluista. 

3. Mainitse, kuka tuomaristosta näki rikkeen, 
kuka antoi rangaistukset, tilanteeseen osallis-
tuneiden pelaajien nimet ja numerot sekä 
minkä säännön mukaan rangaistuksia mää-
rättiin. 

4. Kirjaa kaikki tilanteen syntymiseen vaikutta-
neet (mahdolliset) yksityiskohdat, mitä näit ta-
pahtuneen ja mitä seurauksia tilanteella oli. 

5. Toimita raportti sarjan järjestäjän ilmoittamaan 
raporttien toimitusosoitteeseen ja säilytä kopio 
itselläsi. 

Aikalisä 

 

 
 

Aikalisä 

Muodostetaan T-Kirjain käsillä  
rinnan korkeudelle. 

Tarkistuslista – aikalisä 

1. Joukkueen pyytäessä aikalisää sääntöjen 
mukaan sallitussa tilanteessa, vihellä pilliin 
saadaksesi huomion ja näytä aikalisän merkki 
muodostamalla käsillä T-kirjain. 

2. Luistele toimitsija-aition luo ja ilmoita kirjurille 
aikalisästä.  

3. Jos kyseessä on mainoskatko, päätuomari 
ilmoittaa siitä joukkueilla viheltämällä pilliin ja 
osoittamalla toimitsija-aition suuntaan. 

4. Tuomaristo on aikalisän aikana tuomarialueen 
läheisyydessä valvoen joukkueita. Toinen lin-
jatuomari menee joukkueiden pelaajapenkki-
en väliin. 

5. Kun ajanottaja on ilmoittanut päätuomarille 30 
sekunnin aikalisän päättyneen, päätuomari 
viheltää pilliinsä pelin jatkamiseksi osoittaen 
kohti seuraavaa aloituspistettä. 



 

26 

O
SA

 2
 P

Ä
Ä

TU
O

M
A

R
IN

 T
O

IM
IN

TA
O

H
JE

ET
 

Rangaistusten tuomitseminen 

Rangaistusta tuomitseva päätuomari 
suorittaa rangaistuksen tuomitsemisen 
mukaisen tarkistuslistan toimenpiteet.  
 
Päätuomari käyttää ääntään varmistaak-
seen että linjatuomarit ovat tietoisia ran-
gaistavasta pelaajasta ja toimenpiteistä, 
kuten mahdollisesti tarvittavista sijaiskär-
sijöistä tai pelaajan poistamisesta pu-
kusuojaan. 
 
Päätuomarin ei tarvitse osoittaa kädellä, 
jos rikkonut pelaaja on hyvin lähellä ja 
päätuomari pystyy katsekontaktilla var-
mistamaan, että pelaaja on tietoinen 
rangaistuksestaan. 
 
Päätuomarin valitsema reitti riippuu hä-
nen sijainnista suhteessa rangaistuun 
pelaajaan ja pelissä sillä hetkellä olevas-
ta tunnetasosta. Päätuomarin tulee vält-
tää turha kohtaaminen rangaistun pelaa-
jan valitsemalla takaperin luisteluun liike-
rata ja ajoitus, jolla vältetään kontaktia 
rangaistuun pelaajaan tai antamalla pe-
laajan edetä ensin rangaistusaitioon. 
 
Päätuomarin tulee aina varmistaa, että 
kirjuri ymmärsi rangaistusta koskevat tie-
dot oikein ennen kuin poistuu toimitsija-
aition luota. 

Tarkistuslista – rangaistuksen 
tuomitseminen 

1. Rikkeen syntyessä, nosta käsi ylös ja paina 
rikkoneen pelaajan numero mieleesi. 

2. Jatka liikettäsi pelin mukaisesti. 

3. Katkaise peli kun rikkonut joukkue saa kie-
kon haltuunsa. 

4. Vihellyksen jälkeen varmista sopiva etäi-
syys pelaajiin, pysähdy ja pidä kätesi edel-
leen suorana ylöspäin jolloin muut ehtivät 
suunnata katseen kohti sinua.  

5. Jos syntyy kiista, ala noudattaa kiistatilan-
teen tarkistuslistaa. 

6. Jos rikottu pelaaja on mahdollisesti louk-
kaantunut, suorita loukkaantumisen arviointi 
loppuun ennen rangaistuksen tuomitsemis-
ta. 

7. Kun tilanne on rauhallinen, osoita rikkonutta 
pelaajaa ja ilmoita ääneen paidan väri ja 
numero. 

8. Osoita käsimerkein pelaajalle rikkeen syy. 

9. Luistele rangaistusaition luo ilmoittamaan 
rikkeestä valvoen samalla pelaajia. Vältä 
kääntämästä selkää rangaistulle pelaajalle. 

10. Ilmoita rangaistus toimitsija-aitioon ja var-
mista että kirjuri on ymmärtänyt viestisi oi-
kein.  

11. Viesti ja valvo tuomitsemiesi rangaistusten 
mukaiset toimenpiteet, kuten pelaajien pois-
taminen kaukalosta, sijaiskärsijöiden aset-
taminen rangaistusaitioon sekä kumoutuvat 
ja siirretyt rangaistukset. 

12. Varmista ennen pelin aloittamista, että 
joukkueilla on oikea määrä pelaajia jäällä. 
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Siirretty  
rangaistus 

Pelin 
katkaiseminen 

Rangaistun pelaajan 
osoittaminen 

Toimitsija-aition luona päätuomari ilmoittaa kirjurille rangaistavan pelaajan paidan värin, 
numeron, rangaistuksen syyn sekä näyttää rikkeen käsimerkin. Jos tuomitun rangais-
tuksen pituus on muu kuin yksi pieni rangaistus, päätuomari ilmoittaa rangaistuksen 
keston.  Päätuomari valitsee tilanteeseen sopivimman viestintätavan joko osoittamalla 
rangaistuksen aition edestä tai ilmoittaen rangaistuksen tiedot suullisesti. Jos tuomari 
osoittaa rangaistuksen aition edestä, on hänen hyvä osoittaa kädellä ennen rangaistuk-
sen käsimerkkiä sen joukkueen rangaistusaitiota jolle rangaistus tuomitaan. 
 
Kun rangaistuksia määrätään useammalle pelaajalle samalla pelikatkolla, päätuomari 
katkaisee pelin ja osoittaa kutakin rangaistua pelaajaa vuorollaan sekä näyttää vastaa-
vat käsimerkit. Ilmoittaessaan useita rangaistuksia samalla kertaa kirjurille päätuomarin 
on hyvä pysähtyä toimitsija-aition kohdalla varmistuakseen että viesti on mennyt oikein 
perille. 
 
Rangaistuksen tuomitsemistilanteessa kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: 
 Suorita käsimerkit ja suullinen viestintä selkeästi, sujuvasti, varmasti ja rennosti. 

 Vältä rangaistun pelaajan suoraa kohtaamista ja käyttämästä uhmaavia tai ärsyttä-
viä käsimerkkejä, eleitä tai sanoja. 

 Määrää tarvittaessa ympärillesi tulevat pelaajat kauemmaksi ja tilanteen mukaan 
siirtymään rangaistusaitioon, vaihtoaitioon, omalle kenttäpuoliskolleen tai pukuhuo-
neeseen. Älä koskaan päästä pelaajia tuomarialueelle. 

 Älä neuvottele, tai anna vaikutelmaa, että neuvottelet rangaistuksista ennen niiden 
tuomitsemista joukkueiden tai pelaajien kanssa. 
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Rangaistuksien käsimerkit 

 
Laitataklaus 

Lyödään nyrkillä toisen käden avoimeen 
kämmeneen kerran rinnan korkeudella. 

 

 
Mailan päällä lyöminen 

Käsivarsia liikutetaan vastakkaisiin 
suuntiin. Ylempi kämmen on avoin ja 

alempi käsi on nyrkissä. 

 
Ryntäys 

Nyrkkiin puristettuja käsiä pyöritetään 
toisensa ympäri rinnan korkeudella (yksi 

kierros). 

. 

Huitominen 

Lyödään käden kämmensyrjällä ylhääl-
tä alas suuntautuvasti toisen käden 

kyynärvarteen. 
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Pään tai niskan alueelle  

kohdistunut taklaus 

Avoin kämmen liikutetaan kohti ohimoa. 

 

 
Selästä  

taklaaminen 

Käsiä liikutetaan rinnan korkeudella 
vartalosta eteenpäin kämmenet avo-

naisena. 
 

 
Kyynärpäätaklaus 

Näpäytetään avokämmenellä ristikkäiseen 
kyynärpäähän. 

 
Leikkaaminen 

Pyyhkäistään kädellä polven alaosaan 
takaa eteenpäin. 
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Korkea maila 

Nostetaan kädet nyrkkiin toistensa päälle 
sivulle otsan korkeudella. 

 
Kiinnipitäminen 

Tartutaan toisen käden ranteesta kä-
det rinnankorkeudella. 

 

Vastustajan mailasta kiinnipitäminen 

Kaksivaiheinen käsimerkki, jossa kiinnipitämisen käsimerkkiä  
seuraa mailaote. 
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Koukkaaminen 

Kaksivaiheinen käsimerkki, jossa ensin asetetaan kädet sivulle nyrkit peräkkäinen ja 
sitten tehdään vetävä liike itseä kohti. 

 
Estäminen 

Kädet asetetaan ristiin rinnan korkeudelle. 

.  

 Vartalotaklaus 

Kosketetaan kämmenellä ristikkäistä 
olkapäätä. 



 

32 

O
SA

 2
 P

Ä
Ä

TU
O

M
A

R
IN

 T
O

IM
IN

TA
O

H
JE

ET
 

 

Ottelurangaistus 

Kämmenpohjalla lyödään pään päälle. 
 

 

Käytösrangaistus 

Napautetaan kädet lanteille. 

 

Kampitus 

Lyödään kädellä edestä polven alapuolelle 
molemmat luistimet jäässä. 

 

Poikittainen maila 

Työnnetään kädet nyrkissä eteenpäin 
rinnan korkeudella. 
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Väkivaltaisuus 

Työnnetään nyrkki suoraan sivulle hartian tasolla – ei kohti rangaistua pelaajaa. 
 
 

Keihästäminen 

Kaksivaiheinen käsimerkki, jossa ensin asetetaan kädet nyrkkiin vartalon sivulle ja 
tämän jälkeen työnnetään niitä sivulle eteen. 
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Polvitaklaus 

Näpäytetään polveen kämmenellä luistimet jäässä. 
 
 

Pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon 

Kaksivaiheinen käsimerkki, jossa ensin asetetaan kädet päällekkäin vartalon eteen ja 
sitten tehdään pillittömällä kädellä pyyhkäisyliike sivulle. 
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Rangaistuslaukauksen tuomitseminen 

 
Päätuomarin noudattaa siirretyn 
rangaistuksen toimintaohjetta pelin 
katkaisuun saakka. 
 
Päätuomari voi tarvittaessa käyttää 
muiden tuomareiden tai videomaali-
tuomarin näkemystä apunaan syn-
tyikö tilanteesta maali. 
 

 
Rangaistuslaukaus 

Asetetaan kädet ristiin pään päälle 

Tarkistuslista – rangaistuslaukaus 

1. Pelin katkaisun jälkeen näytä ensin rangaistuslau-
kauksen käsimerkki, sitten osoita rikkonutta pelaa-
jaa ja lopuksi näytä rikkeen käsimerkki. 

2. Kerro kirjurille että kyseessä on rangaistuslauka-
us, sekä rikkeen syy ja rikkoneen pelaajan nume-
ro. 

3. Pyydä kuuluttamaan rangaistuslaukauksen suorit-
tajan nimi. 

4. Määrää kaikki muut kuin laukaiseva pelaaja ja 
torjuva maalivahti siirtymään pelaajapenkille. 

5. Kysy pelaajalta tunteeko hän rangaistuslaukauk-
sen säännöt. 

6. Jos pelaaja ei tunne sääntöä, opasta rangaistus-
laukauksen suorittajaa noudattamaan seuraavaa 
suoritusohjetta: 

a. Kiekko tulee pitää jatkuvassa liikkeessä 
kohti vastustajan maalia  

b. Pelaaja saa laukaista kiekon ainoastaan 
yhden kerran kohti maalia ja tämän lauka-
uksen jälkeen suoritus katsotaan päätty-
neeksi. Maalia ei voi myöskään tehdä pa-
luukiekosta. 

7. Anna pelaajalle ohje odottaa kunnes vihellät pillii-
si, joka on merkkinä luvasta aloittaa suoritus. 

8. Opasta maalivahtia pysymään maalialueella kun-
nes rangaistuslaukauksen suorittaja koskettaa 
kiekkoon. 

9. Sijoitu rangaistuslaukauksessa maaliviivalle lähel-
le maalia laukaisijan lavan puolelle maalia. 

10. Jos rangaistuslaukauksesta ei synny maalia, pää-
tuomari näyttää ”Ei maalia”-käsimerkin ilman vihel-
lystä ja tämän jälkeen osoittaa kädellään aloitus-
pistettä. Päätuomari voi viheltää pilliinsä, mikäli 
rangaistuslaukauksen suoritus on keskeytettävä 
sääntöjen mukaisesta syystä. 

11. Jos rangaistuslaukauksesta syntyy maali, osoita 
maalia. 
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Vaihtotilanteen johtaminen pelikatkolla 

Takapäätuomari johtaa pelaajien 
vaihtamisen pelikatkolla. Päätuo-
marin on kyettävä hallitsemaan 
koko ajan menevien ja tulevien pe-
laajien lukumäärä. 

 

Tarkistuslista – pelaajien vaihtaminen 

1. Sijoitu vaihtoaitioista muutaman metrin päähän 
siten, että sinulla on hyvä katsekontakti valmenta-
jiin.  

2. Katsoo vierasjoukkueen pelaajapenkille ottaen 
katsekontakti valmentajan kanssa. Anna vieras-
joukkueelle viisi (5) sekuntia aikaa pelaajien vaih-
tamiseen.  

3. Nosta kätesi osoittaen vierasjoukkueella sallitun 
vaihtoajan päättyneen kohti vaihtoaitiota. 

4. Käsi ylhäällä pitäen ota katsekontakti kotijoukku-
een valmentajaan. Tämän jälkeen anna viisi (5) 
sekuntia aikaa kotijoukkueelle suorittaa vaihtonsa. 

5. Laske kätesi alas osoittaen, että kotijoukkue ei 
saa enää vaihtaa pelaajiaan samalla kääntäen rin-
tamasuunta kohti seuraavaa aloitusta. Voit tehos-
taa viestiä vaihtotilanteen päättymisestä osoitta-
malla aloituspistettä kääntyessäsi. 

6. Pyri ennakoimaan vaihtotilanteen säännöistä 
poikkeamisia ensisijaisesti suullisella viestinnällä 
ja omalla sijoittumisella sekä tarpeen mukaan 
sääntökirjan mukaisesti varoittamalla ja rankaise-
malla. Jos kaikki 10 pelaajaa vaihtavat välittömästi 
pelin katkaisun yhteydessä voit nostaa ja laskea 
käden hieman nopeammin. 

 
Tuomarin toiminta vaihtotilanteessa tulee olla valmentajan kanssa yhteistyötä suosiva ja 
inhimillinen silti sallimatta kenellekään etua tuovia viivytyksiä. Ylösnostetun käden avo-
kämmenen tulee olla pelaajapenkkiä kohti ilman ylikorostusta. 

Kiekon pelaaminen korkealla mailalla ja käsisyöttö 

Lähin päätuomari tekee ensisijaisesti ratkaisut tilanteista, joissa kiekkoa pelataan kor-
kealla mailalla tai jos kyseessä on käsisyöttö. Kun kiekkoa pelataan korkealla mailalla 
tai pelaaja ohjaa kiekkoa kädellä käsisyötön säännön mukaisesti, päätuomari voi näyt-
tää ennen pelin katkaisua käsisyöttö- tai kiekon pelaaminen korkealla mailalla –
käsimerkin. Päätuomari ei nosta tilanteessa kättään ylös. Jos peliä ei katkaista vastus-
tajan saadessa tilanteessa kiekon ensimmäisenä, päätuomari näyttää ”peli jatkuu” –
käsimerkin. Jos peli katkaistaan käsisyötön tai kiekon pelaaminen korkealla mailalla –
säännön mukaisesti, päätuomari näyttää katkon syyn käsimerkillä. 
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Käsisyöttö 

 
Työnnetään avokämmenellä eteenpäin. 

 

 

Kiekon pelaaminen korkealla mailalla 

 
Nostetaan kädet nyrkkiin toistensa päälle 

sivulle otsan korkeudella. 
 

 

Peli jatkuu / Ei maalia 

Kädet asetetaan vartalon sivulle. 
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Kiistatilanteiden hoitaminen 

Kiistatilanteen yhteydessä pelaajat keskittyvät toisiinsa ja usein tunnetilat ovat korkealla. 
Päätuomarille on kiistatilanteissa suureksi avuksi, jos hän osaa sijoittua oikein ja tietää, 
mitä sanoa tai miten toimia. Tällöin hän pystyy vaikuttamaan merkittävästi kiistatilanteen 
nopeaan rauhoittumiseen. 
 
Päätuomarin on välittömästi kiistatilanteen synnyttyä siirryttävä paikkaan, josta hänellä 
on hyvä näkökenttä niin jäällä oleviin pelaajiin kuin molemmille pelaajapenkeille. Oleel-
lista on, että päätuomarilla on kaikki pelaajat näkökentässään kaiken aikaa ja hän ei jää 
kiistan keskelle. 
 
Käskiessään pelaajia lopettamaan tai antaessaan pelaajille ohjeita on päätuomarin 
mentävä lähemmäksi pelaajia jotta nämä voivat kuulla häntä. Silti päätuomarin on pidet-
tävä kaikki pelaajat näkyvissään. Päätuomari ei voi jäädä kentän toiselle laidalle odot-
tamaan kiistan rauhoittumista, tai yrittää antaa ohjeita, joita pelaajat eivät voi kuulla. 
 
Sen jälkeen kun linjatuomarit ovat saattaneet pelaajat erilleen, päätuomarin tulee ohjata 
linjatuomareita saattamaan rangaistavat pelaajat rangaistusaitioon (tai tarvittaessa pu-
kuhuoneisiin). Päätuomari jää kiista-alueelle pitäen kaikki pelaajat näkökentässään ja 
käskee yhden pelaajan kummastakin joukkueesta kerätä mahdolliset jäälle jääneet va-
rusteet. Sen jälkeen kun pelaajat ovat poistuneet pelaajapenkeilleen, päätuomari siirtyy 
toimitsija-aition luo ilmoittamaan rangaistuksista. 
 
Aina kun mahdollista, päätuomarin tulee tehdä ero rangaistuksien välille, etenkin jos ti-
lanteessa on löydettävissä aloittaja, kiistan jatkaja tai kolmas pelaaja kiistassa. Kun 
”vääntöjä” tai kiistoja alkaa yleisesti esiintyä pelikatkoilla, päätuomarin pitää varoittaa 
valmentajia, ja jos tämä ei auta, niin tuomitaan käytösrangaistuksia pienten rangaistus-
ten tuomitsemisen jälkeen. 
 
Tarvittaessa päätuomari voi kertoa joukkueen kapteeneille tuomittavista rangaistuksista. 
Ennen kuin päätuomari kertoo tuomittavista rangaistuksista joukkueille, hänen pitää il-
moittaa ne kirjurille. Näin säästetään aikaa ja annetaan toimitsijoille aikaa asettaa ran-
gaistukset pelikelloon. Keskusteluiden on oltava selkeitä, lyhyitä ja ytimekkäitä.  
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Maalitilanteiden hallinta 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty maalitilanteiden hallinnan päätöksenteko-ohje. Tar-
kistuslistojen sisältö on kuvattu myöhemmin tässä osassa. Pääperiaate maalin hyväk-
symiselle on seuraava: Kun kiekko käy varmistetusti maalissa, on maali hyväksyttävä, 
jos ei ole olemassa selvää perustetta hylkäämiselle.  

 

Päätuomarin tulee pyrkiä maalitilanteissa sijoittumiseen jossa hän pystyy tekemään rat-
kaisut välittömästi ja uskottavasti. Jos päätuomari ei näe kiekkoa maalin edessä, hänen 
ei tule viheltää pilliin varmuuden vuoksi. Päätuomarin on varmistettava aktiivisella liik-
keellä, että kiekko ei ole enää pelattavissa ennen pelin katkaisua.  
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Aina kun syntyy kiistanalainen maali tai maali hylätään, tunteet kohoavat. Päätuomarin 
täytyy säilyä rauhallisena ja ottaa tilanne hallintaansa muistaen, että lopullinen päätös-
valta on aina hänellä. Kun päätuomari on sijoittunut siten, että pystyy näkemään tilan-
teen ja tekemään ratkaisun, sen muodostamisessa ei käytetä linjatuomaria tai maali-
tuomaria. On tärkeää, että päätuomari pysyy rauhallisena ja hallitsee aina tilanteen: 

- Tuomariryhmän toiminta tilanteessa säilyy johdonmukaisena, päämäärätietoi-
sena ja sujuvana. 

- Päätuomari ei anna pelaajien tai toimihenkilöiden vaikuttaa muihin tuomareihin 
tai maalituomareihin. 

- Päätuomari ei salli pelaajien tai toimihenkilöiden käyttäytyä epäasiallisesti hei-
tä kohtaan. 

- Lähempänä tilannetta ollut päätuomari johtaa tilanteen kulun ilmoittaen lopulli-
sen päätöksensä vain kerran joukkueille. 

Videomaalitarkistuksen suorittaminen 

 
Videomaalitarkistus 

Asetetaan käsi pään sivulle peukalo 
ylöspäin nyrkissä reunimmaiset sor-

met avoimena. 

Tarkistuslista – Videomaalitarkistus 

1. Kun olet päättänyt käyttää videomaalitarkistusta, 
näytä videomaalitarkistuksen käsimerkki. 

2. Rauhoita ensin tilanne. Määrää kaikki pelaajat 
maalivahteja lukuun ottamatta omiin vaihtoai-
tioihinsa odottamaan videomaalitarkistuksen tu-
losta. 

3. Siirry suorittamaan tarkistus. 

4. Esitä ensin kysymys johon haluat vastauksen 
videotarkistuksesta. 

5. Varmista aina keskustelun lopuksi, onko video-
tarkistuksessa saatu tulos selvä ja onko tarkistus 
suoritettu loppuun. 

6. Jos videotarkistuksesta ei saada ratkaisua, siirry 
noudattamaan epäselvän maalitilanteen tarkis-
tuslistaa kohdasta 3. 
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Epäselvän maalitilanteen hoito 

 
Jos lähempänä maalia ollut päätuo-
mari ei ole sijoittunut siten, että hän 
voi tehdä yksin ratkaisun, saatetaan 
ratkaisun tekemisessä tarvita tukea. 
Lähempänä maalia ollut päätuomari 
johtaa epäselvän maalitilanteen mu-
kaisen tarkistuslistan toimenpiteitä. 
 
Kun päätuomari keskustelee muiden 
tuomareiden kanssa, pitää varmis-
tua, että kaikki pelaajat ohjataan pois 
kuuloetäisyydeltä.  
 
Keskustelut käydään pääsääntöisesti 
tuomarialueella. Linjatuomarit kerto-
vat rauhallisesti miten he kyseisen 
tilanteen näkivät. Keskustelun aikana 
tuomariston täytyy pitää edelleen 
kaikki pelaajat näkökentässään. 

Tarkistuslista – epäselvä maalitilanne 

1. Aina kun kiekko on selvästi ylittänyt maaliviivan, 
katkaise peli. 

2. Rauhoita ensin tilanne. Häädä mahdollisesti ym-
pärillesi kertyvät pelaaja kauemmas ja tarvitta-
essa määrää kaikki pelaajat vaihtoaitioon. 

3. Ota katsekontakti muihin tuomareihin, siirry kohti 
tuomarialuetta ja ala selvittää nopeasti onko toi-
sella päätuomarilla tai linjatuomareilla selkeä nä-
kemys tilanteeseen.  

4. Älä viesti joukkueille tai pelaajille päätöksestä 
ennen kuin se on lopullinen. 

5. Tee päätös muistaen seuraavat periaatteet:  

a. Jos kiekko menee maaliin ennen kuin peli 
katkaistaan, maali on lähtökohtaisesti hy-
väksyttävä, jos sen hylkäämiselle ei ole sel-
keää perustetta. 

b. Jos on epäselvää, ylittikö kiekko maaliviivan, 
ei maalia voida hyväksyä, ellei saada luotet-
tavaa varmistusta kiekon ylittäneen maalivii-
van ennen pelin katkaisua. 

6. Päätöksen jälkeen siirry noudattamaan hylätyn 
tai hyväksytyn maalin tarkistuslistaa. 
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Maalin hylkääminen 

 
Maalin hylkääminen saattaa aiheut-
taa voimakkaita tunteita molemmissa 
joukkueissa. Hylättyjen maalien jäl-
keinen tilanteen hoito vaikuttaa mer-
kittävästi tuomarin luottamukseen 
joukkueiden silmissä. 
 
Tuomareiden on muodostettava ja 
osoitetta käsimerkein ratkaisu aina 
ennen päätöksen tarkempaa perus-
telua joukkueille. Näin varmistetaan, 
että ei synny vaikutelma, että jouk-
kueet vaikuttavat tuomareiden pää-
tökseen ennen sen syntymistä. 
 

 

Tarkistuslista – maalin hylkääminen 

1. Arvioi nopeasti, kuinka näkyvä ja selkeä maalin 
hylkäämisen peruste muilla pelin osapuolille on. 

2. Jos hylkäämisen peruste on selvä: 

a. Katkaise peli jos kiekko on mennyt maaliin. 

b. Näytä välittömästi ”ei maalia” –käsimerkki. 

c. Määrä mahdollisesti ympärillesi kertyvät 
pelaajat poistumaan vaihtoaitioon. 

d. Siirry toimitsija-aition luokse. Ilmoita hyl-
käämisen syy kirjurille ja pyydä kuulutta-
maan se. 

e. Selitä lyhyesti hylkäämisen perusteet kap-
teeneille tuomarialueen reunalla. 

3. Kun on mahdollista, että hylkäämisen syy on 
epäselvä joukkueille 

a. Katkaise peli, jos kiekko on mennyt maaliin. 

b. Noudata tarvittaessa epäselvän maalitilan-
teen tarkistuslistaa. 

c. Näytä päätöksesi jälkeen välittömästi ”ei 
maalia” – käsimerkki. 

d. Kutsu kapteenit jäälle ja kerro heille ratkai-
sun perustelut lyhyesti tuomarialueelle tai 
mene suoraan vaihtoaition luokse ja kerro 
hylkäyksen syy joukkueen päävalmentajalle 
lyhyesti. Jos menet vaihtoaitioon, muista 
mennä aina ensin sen joukkueen vaihto-
aition luokse, jonka maali hylätään. 

e. Siirry toimitsija-aition luokse. Ilmoita hyl-
käämisen syy kirjurille ja pyydä kuulutta-
maan se. 
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Maalin hyväksyminen 

Epäselvän maalin hyväksyminen saattaa aiheuttaa voimakkaita tunteita molemmissa 
joukkueissa ja vaikuttaa merkittävästi tuomarin luottamukseen joukkueiden silmissä. 
Tuomareiden on muodostettava ja osoitetta käsimerkein ratkaisu aina ennen päätöksen 
tarkempaa perustelua joukkueille. Näin varmistetaan, että ei synny kuvaa että joukkueet 
pääsisivät vaikuttamaan tuomareiden päätökseen. 
 

 
 

Maali 

Osoitetaan maalia kädellä, käsi 
avoimena, sivuttain peukalo ylös-

päin. 

 

Tarkistuslista – maalin hyväksyminen 

1. Arvioi nopeasti, kuinka näkyvä ja selkeä maalin 
hyväksyminen muilla pelin osapuolille on. 

2. Jos maali on selvä, noudata seuraavia ohjeita. 

a. Katkaise peli jos kiekko on mennyt maaliin. 

b. Näytä välittömästi ”maali”-käsimerkki. 

c. Siirry toimitsija-aition luokse. Ilmoita kirjuril-
le maalintekijä ja syöttäjät. 

3. Jos hyväksyt epäselvän maalin, noudata seu-
raavia ohjeita. 

a. Katkaise peli, jos kiekko on mennyt maaliin. 

b. Noudata tarvittaessa epäselvän maalitilan-
teen tarkistuslistaa. 

c. Näytä päätöksesi jälkeen välittömästi ”maa-
li” – käsimerkki Jos olet tuomarialueella kun 
teet päätöksen, tule hieman lähemmäs 
keskiympyrää, vihellä pilliin ja näytä kes-
kiympyrää. 

d. Kutsu joukkueen kapteeni jäälle ja kerro 
hänelle ratkaisun perustelut lyhyesti tai 
mene suoraan vaihtoaition luokse ja kerro 
päätökseen syy joukkueen päävalmentajal-
le lyhyesti. Jos menet vaihtoaitioon, muista 
mennä aina ensin sen joukkueen vaihto-
aition luokse, jota vastaan maali tehtiin ja 
hyväksyttiin. 

Varusteiden mittaus 

Varusteiden mittaus suoritetaan, kun joukkueen kapteeni tai varakapteeni esittää yksi-
löidyn mittauspyynnön, ja se sääntöjen mukaan on mahdollista suorittaa. Päätuomari ei 
suorita mitään mittauksia, ellei joukkue esitä mittauspyyntöä. Päätuomari voi kuitenkin 
poistaa vaaralliset varusteet pelistä ilman mittauspyyntöä. Suositellaan, että pääsään-
töisesti kaikki mittaukset suoritetaan jäällä tuomarialueella. 
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Mailan mittaus 

Kaikki mailan (käyryyden) mittaukset suoritetaan mailamitalla. Jos mailamittaa ei ole 
saatavilla, mittaus suoritetaan mittanauhan ja esim. pingotetun narun avulla. Mitatut va-
rusteet palautetaan välittömästi mittauksen jälkeen joukkueen haltuun. 
 

 
Mailan lavan käyryys mitataan suo-
ran linjan avulla joka vedetään lavan 
kannasta lavan kärjen eri pisteisiin. 
  

 
 
Käyryys mitataan linjalta koh-
tisuoraan lapaa kohden. Lavan kan-
ta on lavan alapuolen ja mailan var-
ren yhdistävä piste.  

 

Tarkistuslista - mailan mittaus 

1. Joukkueen suorittaman pyynnön jälkeen pidä 
katsekontakti pelaajassa, jonka maila on pyydetty 
mitattavaksi. 

2. Siirry lähemmäksi pelaajaa, määrää pelaaja py-
sähtymään ja luovuttamaan maila mittausta var-
ten. Ohjaa pelaajat siirtymään pelaajapenkille 
odottamaan mittauksen tulosta. Yksi pelaaja mo-
lemmista joukkueista saa seurata mittausta jäällä 
tuomarialueen ulkopuolelta. 

3. Siirry mailan kanssa tuomarialueelle mittausta 
varten. Varmista ennen mittausta, että mittaus-
pyyntö on riittävän yksilöity (esim. varren pituus, 
lavan käyryys jne). 

4. Sijoita mailamitan toinen pää lavan kantaan. La-
van kanta on varren suoran osan ja lavan pohjan 
välinen kohta. 

5. Etsi lavan käyrin kohta liikuttamalla mitan toista 
päätä lavan kärjessä ylös ja alas. 

6. Liikuta osoitinta edestakaisin. Jos kontakti lavan 
ja mailan välillä irtoaa, on maila laiton. 

7. Ilmoita päätös ja sen vaatimat toimenpiteet ensin 
muille tuomareille, sitten kirjurille ja sitten kaptee-
neille. 

8. Pyydä linjatuomaria palauttamaan mitattu maila. 
Jos maila oli sääntöjen mukainen, se palautetaan 
pelaajalle. Jos maila oli sääntöjen vastainen, se 
palautetaan pelaajapenkillä ja rangaistavalle pe-
laajalle haetaan korvaava maila vaihtoaitiosta 
ennen pelin jatkamista. 
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Linjatuomarin tehtävänkuva 

Tässä osassa on kuvattu linjatuomarin tehtävät ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jäl-
keen. Kahden tuomarin järjestelmässä molemmat tuomarit suorittavat myös linjatuoma-
rin tehtävät. Linjatuomarit suorittavat aloitukset ja katkaisevat pelin heille sääntöjen mu-
kaan merkityissä kohdissa. Linjatuomarit avustavat ottelun johtamisessa, suorittavat 
valvontaa pelikatkoilla ja pelin aikana sekä osallistuvat kiistojen estämiseen ja hoitami-
seen. 
 
Linjatuomarin on sääntökirjaan merkittyjen tehtävien lisäksi ilmoitettava päätuomarille 
oma-aloitteisesti näkemyksensä ennen pelin jatkamista seuraavissa tilanteissa: 

- Tuomaristo on tekemässä sääntövirhettä. 

- On syntymässä virheellinen ratkaisu ison rangaistuksen tilanteesta. 

- On syntymässä virheellinen ratkaisu maalitilanteessa. 

- On jokin muu turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuden tai lajinomaisuuteen liit-
tyvä uhka, josta päätuomari ei mahdollisesti ole tietoinen (esimerkiksi kauka-
lon suojalasi on rikkoutunut). 

Ottelun johtamiseen osallistuminen linjatuomarina 

Seuraavassa taulukossa on esitetty niitä keinoja, joita linjatuomarin suositellaan käyttä-
vän ja välttävän roolinsa mukaisesti ottelun johtamisessa. 
 

Käytä Vältä 

- johtaminen aktiivisella ja ennakoivalla 
viestinnällä pelin palvelemisen tavoittei-
den saavuttamiseksi niissä tapauksissa, 
jotka eivät ole ristiriidassa linjatuomarin 
valtuuksien kanssa 

- rangaistusten tuomitseminen sääntökir-
jassa mainituissa tapauksissa 

- aktiivinen vuorovaikutus päätuomarin 
kanssa tilanteissa, joissa sillä voidaan 
luoda lisäarvoa pelin palvelemiseksi 

- vuorovaikutus tehtäväperustaisesti vaih-
toaition kanssa, esimerkiksi sijaiskärsijöi-
den hakemiseksi 

- sujuvoittamisen huomioinen ratkaisuissa 
tulkintaohjeiden rajoissa 

- suora ja oma-aloitteinen viestintä joukku-
eelle asioista, jotka eivät kuulu linjatuoma-
rin vastuulle 

- puuttuminen kokonaan päätuomarin har-
kintavallassa oleviin ratkaisuihin 

 

 
 



 

47 

O
SA

 3
 LIN

JA
TU

O
M

A
R

IN
 TO

IM
IN

TA
O

H
JEET 

Tehtävät ennen ottelun alkua 

 
Ennen ottelua suoritettavien tehtävien 
tarkoituksena on varmistaa, että ottelun 
alkaessa kaikki on valmiina eikä synny 
tarpeettomia viivytyksiä. 
 
Mikäli jokin sattuma aiheuttaa sinun 
myöhästymisen tarkistuslistan mukai-
sesta saapumisajasta, ilmoita siitä välit-
tömästi ensin muille otteluun merkityille 
tuomareille ja sitten tehtävien nimeäjäl-
le.  
 
Ottelua edeltävä aika on käytettävä 
tehtävän edellyttämään henkiseen ja 
fyysiseen valmistautumiseen sekä yksi-
lönä että tuomariryhmänä. 
 
Ottelun johtamista ja ryhmätyötä auttaa 
saatu ja jaettu oleellinen tieto pelin en-
nakkoasetelmista, kuten joukkueiden 
pelitavasta ja yksittäisten pelaajien väli-
sistä jännitteistä. 

Tarkistuslista - ennen ottelua 

1. Varmistu, että tuomariston kuljetusjärjestelyis-
tä on sovittu vähintään vuorokautta ennen 
matkan alkua. 

2. Suunnittele pelipäivää edeltävät, pelipäivä ja 
pelipäivää seuraava päivä siten, että saat sar-
jatason vaatimuksen mukaisesti riittävästi le-
poa ja ravintoa. 

3. Saavu jäähallille hyvissä ajoin ennen ottelun 
alkua: 

- Mestiksessä 90 min 

- NSML ja Suomi-sarjassa 75 min 

- tason 4 otteluissa 60 min  

- muissa otteluissa vähintään 30 min 

4. Lämmittele, venyttele ja käytä aika omaan ja 
tuomariryhmän valmistamiseen tulevaa otte-
lua varten. Jos mahdollista, käy lämmittele-
mässä jäällä ennen joukkueiden lämmittelyä. 

5. Varmista että tuomarit ovat valmiina otteluun 
ja toimimiseen ryhmänä ja ymmärrät peli-
suunnitelman. Keskustele muiden tuomarei-
den kanssa toimintaohjeista, sääntökirjaan 
heille merkityistä vastuista ja varmista myös 
onko heillä jotain odotuksia. 

6. Varaa taskuusi narua maalien korjaamista 
varten. 

7. Selvitä mistä kiekot, porat jne. vastaanotetaan 
pelin aikana ja mistä kumpikin joukkue poistuu 
pukuhuoneeseen. 
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Tehtävät ennen pelin aloittamista 

 
Ennen ottelun ja erän alkua tuomarit 
saapuvat jäälle päätuomareiden johdol-
la.  
 
Alkuseremonioiden aikana tuomarit 
seisovat toimitsija-aition edessä tuoma-
rialueella päätuomarit keskellä, linja-
tuomarit sivuilla. 
 
Jos ennen ottelua soitetaan kansal-
lishymni tai vietetään hiljainen hetki, 
tuomaristo riisuu kypärät sijoittaen ne 
vasempaan kainaloon. Tuomaristo 
kääntyy rintamasuunta kohti lippuja jos 
ne sijaitsevat heidän edessään tai sivul-
la. Jos liput sijaitsevat suoraan tuoma-
rialueen yläpuolella tai takana, tuoma-
risto on rintamasuunta kohti kenttää. 

Tarkistuslista –  
ennen pelin aloittamista 

1. Tuomarit menevät jäälle viisi minuuttia ennen 
ottelun alkua.  

2. Suorita lämmittelyluistelu. Älä nojaa laitoihin 
tai ala keskustella katselijoiden kanssa. Älä 
luistele tai seiso käden taskuissasi.  

3. Tarkista maaliverkot ennen ottelun alkua. 

4. Laske pelaajalistaan merkitty pelaajien luku-
määrän ennen ottelua. Jos pelaajien ja listan 
lukumäärät eivät täsmää, raportoi päätuoma-
rille ennen aloitusta vaikeuksien välttämiseksi 
(esim. puuttuva pelaaja tekee maalin). 

5. Kättele kapteenit tuomarialueen läheisyydes-
sä. 

6. Peliä edeltävien alkuseremonioiden jälkeen 
tuomarit menevät paikoilleen ja päätuomari 
suorittaa keskialoituksen. 

Joissain sarjoissa tai turnauksissa saatetaan noudattaa edellisestä poikkeavia ohjeita, 
esim. siten että tuomarit sijoittuvat keskelle kenttää. Tuomareiden on huomioitava al-
kuseremonian aikaisessa sijoittumisessaan puolueettomuuden vaikutelman lisäksi 
mahdollisten esiintyjien sijoittuminen kaukalossa. 

Tehtävät ennen jokaisen erän alkua 

 
Erätauko on tarkoitettu palautumiseen 
niin henkisesti kuin fyysisesti. Huolehdi 
erätauolla myös neste-, ja energiatasa-
painosta. 
 
 

Tarkistuslista - ennen erän alkua 

1. Ole jäällä ennen pelaajia jokaisen erän alus-
sa. 

2. Tarkista maaliverkot tullessasi jäälle. 

3. Varmista että vain aloituskentälliset tulevat 
jäälle. Ohjaa tarvittaessa muut pelaajat suo-
raan vaihtopenkille.  

Tehtävät erän päättyessä 

Erän päättyessä kiistojen todennäköisyys on korkea. Pelaajat ovat usein väsyneitä, 
joukkue saattaa yrittää häiritä vastustajan keskittymistä saadakseen pelin kulun muut-
tumaan seuraavaan erään siirryttäessä ja summerin aiheuttama pelikatko voi tulla hie-
man yllättäen kesken kamppailutilanteen.  
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Joissain jäähalleissa tuomariston ja 
joukkueiden kohtaaminen jäältä pois-
tumisen jälkeen matkalla pukukoppiin 
on todennäköistä. Tuomariston on väl-
tettävä yhteenottoa pelaajien ja joukku-
eiden toimihenkilöiden kanssa, erityi-
sesti välittömästi kiihkeän erän tai otte-
lun jälkeen 
 
Ottelun jälkeisessä kättelyssä linjatuo-
marit sijoittuvat eri puolille joukkueita. 

Tarkistuslista - erän päätyttyä 

1. Ennakoi erän päättyminen jotta olet mahdolli-
simman nopeasti välissä kiistojen estämisek-
si. 

2. Tuomaristo on jäällä niin kauan kunnes kaikki 
pelaajat ovat poistuneet jäältä. Yksi tuomari 
(esim. linjatuomari) voi mennä kaukalon ulko-
puolelle valvomaan poistumista joukkueiden 
väliin. 

3. Siirry tarvittaessa kiistan hoidon mukaisen 
tarkistuslistan toimenpiteisiin. 

Aloitukset 

Aloitukset ovat yksi tärkeimmistä linjatuomareiden tehtävistä ottelun aikana. Kun peli 
katkaistaan, linjatuomarien täytyy ensimmäiseksi varmistaa, ettei pelaajien välillä ole 
syntymässä kiistoja ja tämän jälkeen vasta alkaa valmistella aloitusta esim. kiekon ha-
kemisella. 
 
Kun tilanne on rauhallinen, pelin katkaissut linjatuomari luistelee suoraan seuraavaan 
aloituspaikkaan. Toinen linjatuomari noutaa kiekon ja suorittaa aloituksen. Pelin kat-
kaissut linjatuomari voi noutaa kiekon, jos kiekko on hänen läheisyydessä tai toinen lin-
jatuomari valvoo pelaajia tai esimerkiksi noutaa rikkoutunutta mailaa. 
 
Aloituksessa on tärkeää hyvän aloitustekniikan lisäksi aktiivinen johtaminen, viestintä ja 
suorituksen rytmitys sujuvaksi. Aloituksen suorittamisessa on seuraavat vaiheet 

1. Aloituksen valmistelu sijoittumisten johtamisella 

2. Aloitushetki 

 a. Hyökkääjän maila 

 b. Puolustajan maila 

 c. Aloitus 

3. Aloituksesta poistuminen 
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Aloituksen suorittaminen 

 
Linjatuomari ohjaa aloituksen valmis-
telua kehonasennolla, eleillä ja suul-
lisella viestinnällä.  
 
Linjatuomarin ei tule koskaan pudot-
taa kiekkoa jos joukkueella ei ole 
oikeaa määrää pelaajia jäällä, pelaa-
jat eivät ole omalla puolellaan aloi-
tuspistettä tai jos muut tuomarit eivät 
ole valmiina aloituksen. 
 
Aloittava linjatuomari johtaa vihellyk-
sensä jälkeen aloituksen alkamaan 
mahdollisimman nopeasti viiden se-
kunnin sisällä. Aloittavan linjatuoma-
rin tulee tarkistaa selkänsä takana 
oleva pari ennen vihellystä. Tämän 
jälkeen kyseisen takaparin sijoittumi-
sen valvonta on toisen päätuomarin 
vastuulla. 
 
Tilanteissa, jossa pelaajat ovat ”vai-
keita” eivätkä asetu kunnolla paikal-
leen, on tärkeintä saada aikaiseksi 
hyvä ja oikeudenmukainen aloitus. 
Poista pelaaja yhden varoituksen 
jälkeen aloituksesta ja suorita aloitus 
rauhallisesti. Linjatuomareiden tulee 
ohjata pelaajia sallittuun aloitusta-
paan ottelun alusta lähtien ja pysyä 
johdonmukaisena. 
 
Kaikkien pelaajien on oltava paikoil-
laan ennen kuin kiekko pudotetaan 
siten, että heidän mahdollinen liike ei 
häiritse vastustajaa tai tuo aloituksen 
voittamiseen. Jos aloittava pelaaja 
irtautuu aloitusasemasta ohjaamaan 
kanssapelaajiaan tai vastustajaa, 
linjatuomarin tulee poistaa kyseinen 
pelaaja aloituksesta. 

Tarkistuslista – aloitus 

1. Kun pelaajat lähestyvät vaihdon aikana aloitus-
pistettä, ohjaa kaarella olevat pelaajat tarvittaes-
sa sääntöjen mukaiseen asemaan.  

2. Ohjaa aloittavia pelaajia mahdollisimman aikaisin 
oikeaan asemaan. 

3. Heti kun päätuomari on laskenut käden vaihdon 
päättymisen merkiksi, aloittava linjatuomari vihel-
tää pilliin. 

4. Siirry aloitusasentoon vasta sen jälkeen kun olet 
ohjannut kaarella olevien pelaajien asemat oi-
kein.  

5. Määrää hyökkäävä pelaaja asettamaan mailansa 
ensin. Tämän jälkeen määrää puolustava pelaa-
ja asettamaan mailansa ilman viivytystä. 

6. Pudota kiekko jäähän aloittavien pelaajien mailo-
jen väliin. Varmista, että kummallakin aloittavalla 
pelaajalla on tasapuolinen mahdollisuus pelata 
kiekkoa.  

7. Linjatuomari ei puhalla pilliin aloittajan poistami-
sen merkiksi jos kiekkoa ei ole pudotettu jäähän, 
vaan ilmoittaa siitä nostaen poistettavan pelaa-
jan puoleisen kätensä sivulle ylös. Linjatuomarin 
tulee myös suullisesti ilmoittaa asiasta sanoen 
esimerkiksi: ”valkoinen vaihtaa, laitahyökkääjän 
rike”. 

8. Kiekon pudotuksen jälkeen poistu aloituksesta 
takaperin kohti laitaa noin metrin verran samalla 
väistäen pelaajia. Tämän jälkeen tarvittaessa 
pysähdy tarkistaaksesi onko laidan lähellä tilaa. 
Kun luistelulinja on vapaa, siirry nopeasti kohti 
keskialuetta huomioiden edelleen pelin ja kiekon 
liikkeet. Kiinnitä poistuessasi huomiota mahdolli-
seen purkukiekon väistöön. 

9. Liiku siniviivan ja punaviivan väliin takalinjatuo-
mariksi. Jos peli kuitenkin siirtyy nopeasti kohti 
toista kenttäpäätyä suoraan aloituksesta, niin lin-
jatuomarit vaihtavat siniviivavastuita. Tällöin pää-
tyaloituksessa siniviivalla ollut takalinjatuomari 
siirtyy hyökkäyksen mukana toiseen päätyyn etu-
linjatuomariksi. 
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Kiekko voidaan pudottaa vaikka vain toinen aloittavista pelaajista on valmis, kun viisi 
sekuntia on kulunut vihellyksestä. Jos tuomari pudottaa kiekon ennen kuin pelaaja on 
valmis, on hänen varmistuttava seuraavista asioista: 

- Kummankin joukkueen kaikki pelaajat ovat omalla kenttäpuoliskollaan. 

- Jäällä on kummallakin joukkueella oikea määrä pelaajia. 

- Aloituksen enempi viivyttäminen antaisi viivyttävälle joukkueelle oleellista etua 
tai haittaa toistuessaan oleellisesti  

- Tuomari on aktiivisesti eleillä ja äänenkäytöllä pyrkinyt saamaan aloittajan 
ajoissa aloitukseen.  

- Ensimmäinen kerta ottelussa, jolloin kiekko pudotetaan ilman toista aloittajaa, 
ei aiheuta välitöntä ja oleellista vaikutusta esim. siten että kiekko pudotetaan 
hyökkäävälle pelaajalle päätyaloituksessa. 

Aloitusasento ja aloitustekniikka 

Aloituksessa tuomarin tulee seisoa tukevasti noin 
30 sentin päässä aloituspisteestä, luistimet noin 
hartioiden leveydellä toisistaan ja hieman polvista 
joustaen. Ylävartalo voi olla hieman eteenpäin 
taipuneena, ei kuitenkaan aloituspisteen yli. 
Kiekko pidetään aloitusasennossa vyötärön ala-
puolella ja polvien yläpuolella käsi ojennettuna 
eteen.  
 
Vartalon aseman on oltava riittävän lähellä aloi-
tuspistettä, jotta kiekon voi pudottaa pisteen pääl-
tä. Jalkojen asennon ja tasapainopisteen on 
mahdollistettava ketterä poistuminen aloituksesta 
 
Kiekko on pidettävä esillä aloittaville pelaajille. 
Vapaa käsi sijoitetaan vartalon sivulle, ei kos-
kaan taakse. Linjatuomarin on vältettävä pelaaji-
en ohjaamista vapaalla kädellä sen jälkeen kun 
aloitusasento on valmis. 

 
Aloitusasento 

 

Kyynärpää on lähellä vartaloa ja se pidetään pai-
kallaan kiekkoa pudotettaessa. Suositeltava ote 
kiekosta on peukalo kiekon päällä, etusormi kie-
kon ympärillä ja muut sormet kiekon alapuolella. 
Kiekko pudotetaan käsivarren suoralla alaspäin 
suuntautuvalla liikkeellä melko kevyesti siten, että 
käsi ei heilahda ennen pudotusta ylös, ranne py-
syy lähes jäykkänä pudotuksen aikana ja kiekko 
putoaa lappeelleen ”lättynä” jäähän.   

 
Ote kiekosta 
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Linjatuomari pystyy helpottamaan omaa työtään ja nopeuttamaan aloitustapahtumaa 
viestimällä aloituksen keskeisten vaiheiden ohjeet ja rytmityksen. Ennen vihellystä, oh-
jaa pelaajia kaikissa aloituksissa sijoittumaan oikein. Linjatuomarin tulee ohjata ja muis-
tuttaa kaikkia pelaajia aloitusohjeista ja hyväksytystä tavasta suorittaa aloitus.  
 
Aloittavan linjatuomarin täytyy varmistaa, että aloittavat pelaajat sijoittuvat oikein. Tämä 
tarkoittaa sitä että molemmat aloittavat pelaajat vastakkain vastustajan kenttäpäätyä 
kohden ja kummankin maila koskettaa aloituspisteeseen merkittyä valkoista aluetta. Li-
säksi aloittavien pelaajien mailan täytyy koskettaa jäätä ja heidän täytyy pysähtyä pai-
kalleen ennen kuin kiekko pudotetaan. Kummankin aloittajan luistimet täytyy olla niille 
osoitettujen viivojen takana. 

Rikkeet aloituskaarella ja aloituksessa 

Rike aloituskaarella syntyy kun ei-aloittava pelaaja seisoo tai liikkuu ennen kiekon pudo-
tusta joko aloitusympyrän sisään, sen kaaren päällä tai kaaren aloitusviivojen etupuolel-
la. On hyväksyttävää, että pelaaja pitää mailaansa aloitusympyrän sisäpuolella tai kaa-
ren aloitusviivojen välisellä alueella. 
 
Aloittava linjatuomari siirtyy kiekko kädessään aloituspisteelle ja on valmiina johtamaan 
aloitusta ennen pelaajien saapumista. Ei-aloittavien pelaajien luistinten täytyy olla koko-
naan aloitusympyrän kaaren ulkopuolella ja kaaren aloitusviivojen takana (=oman kent-
täpäädyn puolella). Heidän mailaansa voivat olla aloitusympyrän sisäpuolella tai kaaren 
aloitusviivojen välisellä alueella. Tämä sallittu alue ulottuu aloitusympyröiden läpi kentän 
puolelta toiselle. 
 
Linjatuomari voi kehottaa pelaajia sijoittumaan oikein jo pelaajien vaihtamisen aikana. 
Kuitenkin linjatuomarin pitää käyttää tervettä järkeä ohjatessaan pelaajia mailojen ja 
luistinten sallitusta sijainnista heidän valmistautuessaan aloitukseen. Jos he eivät nou-
data ohjeita tai asettuvat väärin, linjatuomari poistaa aloittavan pelaajan aloituksesta vii-
den sekunnin aloitusajan sisällä ja hänet korvaa välittömästi saman joukkueen jäällä 
oleva pelaaja. 
 
Aloittavan linjatuomarin vastuulla ovat hänen edessään olevat pelaajat ja luonnollisesti 
aloittavat pelaajat. Toinen linjatuomari valvoo aloittavan linjatuomarin takana olevat pe-
laajat sekä kaikki muut aloitusympyrän kaarella olevat pelaajat, joita aloittava linjatuo-
mari ei voi nähdä. Jos toinen linjatuomari havaitsee jonkin pelaajan syyllistyvän aloituk-
sen häirintään, hän viheltää pilliinsä ja osoittaa kädellään rikkoneen joukkueen kenttä-
päätyä. Tällöin aloittava linjatuomari poistaa rikkoneen joukkueen aloittavan pelaajan 
aloituksesta ja hänet korvaa jäällä ollut saman joukkueen pelaaja.  
 
Linjatuomarien täytyy huolehtia että aloituksesta poistetaan ainoastaan ensimmäisenä 
aloituskaarella tapahtuneeseen rikkeeseen syyllistyneen joukkueen aloittaja, ei tämän 
liikkeeseen reagoinut vastustaja. 
 
Kun linjatuomarit noudattavat aloituksissa tiukkaa linjaa pelaajien rikkeiden suhteen, niin 
aloituksista tulee ottelun edetessä nopeampia ja oikeudenmukaisempia. Linjatuomarei-
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den on osoitettava haluamansa linja ottelun alussa ja sovellettava sitä johdonmukaisesti 
läpi koko ottelun. Lisäksi molempien linjatuomareiden tulee soveltaa samaa käytäntöä 
molempien päätyjen aloituksissa.   
 
Jos kiekko pudotetaan jäähän ja aloitus uusitaan, ei-aloittava linjatuomari noutaa tar-
peen mukaan kiekon ja käy ojentamassa sen aloittaneelle linjatuomarille, joka suorittaa 
aloituksen uudelleen. 

Paitsio 

Linjatuomarin tulee osoittaa ratkaisu paitsiotilan-
teissa aina silloin, kun voidaan olettaa tilanteen 
olevan tiukka muiden pelin osapuolten näkökul-
masta. Mikäli tilanteessa ei ole paitsiota, näyte-
tään ”ei paitsiota” –käsimerkki. 
 
Paitsiotilanteen ratkaisemissa tärkeää on sijoit-
tuminen, ajoitus ja yhteistyö linjatuomareiden 
kesken.  
 
Siirretyn paitsion aikana linjatuomarin on tiedos-
tettava vaara kontakteihin tai laukauksiin joissa 
vain osa pelaajista tietää tulossa olevasta peli-
katkosta.  Ne voivat johtaa kiistoihin tai louk-
kaantumisiin. Linjatuomarin on minimoitava täl-
laisten tilanteiden todennäköisyys ja seuraukset 
huutamalla, tulemalla esiin käsimerkin kanssa, 
tarpeen mukaan katkaisemalla peli ajoissa ja 
menemällä heti väliin vihellyksen jälkeen. 

 
Siirretty paitsio 

Nostetaan pillitön käsi ylös 
 

Ei paitsiota  

Levitetään kädet sivuille.  

 
Paitsio 

Osoitetaan siniviivaa vihellyksen jäl-
keen. 
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Siniviivalla oleva etulinjatuomari suorittaa 
tarkistuslistan mukaisen toimenpiteen. Taka-
linjatuomarin on seurattava, että etulinjatuo-
mari pystyy tekemään ratkaisut esteettä ja 
tarvittaessa paikattava etulinjatuomaria. 
 
Päätöksen ja tulkinnan tahallisesta paitsiosta 
tekee paitsion tuominnut linjatuomari. 

Liikkuminen siniviivalla 

Linjatuomarin sijoittumisen nyrkkisääntö sini-
viivan tuntumassa on: Ole eri puolella viivaa 
kuin peli ja pidä luistimet suunnattuna kiekol-
liseen tilanteeseen. 
 
Linjatuomarin on oltava siniviivalla ennen 
kuin kiekollinen tilanne ylittää siniviivan.  Lin-
jatuomarin on liikuttava siniviivalla tavalla 
jolla hän saavuttaa ja säilyttää parhaan 
mahdollisen kulman pelitilanteeseen kiekon 
ylittäessä siniviivan.  
 
Suurimmassa osassa siniviivan yli keskialu-
eelta päin tulevissa tilanteissa on suositelta-
vaa liikkua pelin edellä takaperin pitäen kaik-
ki pelaajat ja kiekko näkökentässä pysähtyen 
noin 1-3 metriä siniviivan jälkeen jonkin ver-
ran irti laidasta. Kun kiekkoa pelataan toisella 
puolella kenttää, linjatuomari voi sijoittua 
enemmän irti laidasta. 

Tarkistuslista – paitsio 

1. Aina kun hyökkäävä pelaaja on sään-
töjen mukaan paitsiossa ja kiekko on 
ylittänyt siniviivan, nosta käsi ylös. 
Päätä nopeasti onko kyseessä paitsio 
vai siirretty paitsio (peliä ei välittömästi 
katkaista). 

2. Jos kyseessä ei ole siirretty paitsio, 
katkaise peli välittömästi. Tule hieman 
laidalta esiin, laske käsi alas ja osoita 
sillä siniviivaa.  

3. Jos paitsiotilanteessa ollaan lauko-
massa kohti maalia, katkaise peli välit-
tömästi. 

4. Jos hyökkäävä pelaaja ei ole koskenut 
kiekkoa ja puolustavalla pelaajalla on 
mahdollisuus pelata kiekkoa, on ky-
seessä siirretty paitsio. Älä katkaise 
peliä, vaan ilmoita huutamalla paitsios-
ta ja tule tarvittaessa hieman laidasta 
esiin jotta pelin muut osapuolet havait-
sevat siirretyn paitsion merkin. 

5. Kun siirretty paitsiotilanne purkautuu, 
laske käsi ja huuda joko ”ei” tai ”okei”. 

6. Kun katkaiset pelin, ennakoi ongelmati-
lanteet. Jos on samaan aikaan synty-
mässä laukaus, taklaus tai kiista, aloita 
välittömästi liike suuntaan jossa väliin-
menoa nopeimmin tarvitaan. 

7. Tahallisessa paitsiossa osoita kohti 
toista päätyä paitsiomerkin jälkeen. 

 
Pelitilanne sekä etäisyys pelaajiin ja kiekkoon vaikuttavat siihen kuinka paljon linjatuo-
marin täytyy liikkua siniviivalla ratkaisua tehdessään. Liikettä ei juuri tarvita, jos ainoas-
taan yksittäinen pelaaja kuljettaa kiekon siniviivan yli ja muita pelaajia ei ole lähietäisyy-
dellä. Jos taas siniviivalla on paljon samanaikaista liikettä, niin liike tulee olla aktiivinen 
ja ennakoiva. Siniviivaratkaisun jälkeen linjatuomarin palaa päätyalueelta takaisin puo-
lueettoman alueen puolelle. 

Pitkä kiekko 

Pitkän kiekon tilanteen tuomitseminen suoritetaan linjatuomareiden yhteistyönä. Linja-
tuomarin tulee näyttää ratkaisu aina, kun jonkun osapuolen näkökulmasta tilanne voi 
olla tulkinnanvarainen tai tiukka. Jos tilanne ei ole pitkä, näytä ”ei pitkää” –käsimerkki ja 
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huuda samalla ”pelaa” tai ”ei”. Jatka jokaisessa tilanteessa liikettä siten, että olet sijoit-
tuneena valvomaan ja menemään väliin. 
 

 
Pitkän kiekon lähtömerkki 

Nostetaan pillitön käsi ylös 
 

 
Pitkä kiekko 

Kädet ristikkäin vihellyksen jälkeen 

 
Ei pitkää 

Levitetään kädet sivuille.  
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Pitkän kiekon ratkaisuissaan linjatuomarin on aina muistettava oikeudenmukaisuus si-
ten, että he ilmoittavat ratkaisunsa ajoissa antaen pelaajille aikaa toimia ratkaisun mu-
kaisesti. 
 

Tarkistuslista – pitkä kiekko 

Takalinjatuomari Etulinjatuomari 

1. Osoita mahdollinen pitkään kiekkoon 
johtava laukaus nostamalla pillitön 
käsi ylös. Ratkaisuvastuu tulkinnoista 
siirtyy tässä vaiheessa etulinjatuoma-
rille.  

2. Jos etulinjatuomari ei havaitse tai 
reagoi pitkän merkkiisi millään tavoin, 
tuomitse tilanne tarvittaessa yksin. 

3. Siirry siten että sinulla on kontakti 
vaihtotilanteeseen. Paina mieleesi 
kentältä poistuvien pelaajien numerot. 
Jos etulinjatuomari joutuu menemään 
ennen ratkaisua syvälle päätyyn niin 
liiku siten, että olet valmis ottamaan 
myös siniviivan haltuun. 

4. Kun etulinjatuomari viheltää pitkän, 
siirry punaviivan tuntumaan, pysähdy 
ja näytä pitkän käsimerkki. Osoita 
aloituspistettä. 

5. Avusta päätuomaria tarvittaessa pit-
kän ampuneen joukkueen pelaajien 
takaisin vaihtamisessa. 

6. Jos pelikatkolla tulee aikalisä, kirjaa 
pitkän ampuneen joukkueen pelaajien 
numerot ylös. 

7. Valvo ja mene väliin tarvittaessa.  Jos 
tilanne on rauhallinen, siirry takaperin 
luistellen aloituspisteelle. 

8. Kun etulinjatuomari on lähellä aloitus-
pistettä, siirry takalinjatuomariksi sini-
viivalle. 

1. Kun mahdollinen pitkään johtava laukaus läh-
tee, seuraa takatuomarin ratkaisu. Jos taka-
tuomarin näyttää ”ei pitkää”-merkin, toista tä-
mä merkki ja huuda ”pelaa”. 

2. Jos kyseessä on mielestäsi pitkän kiekon läh-
tö, ota katsekontakti takalinjatuomariin ja 
osoita kohti päätyä. Voit lopettaa osoituksen 
viimeistään silloin kun takalinjatuomari tekee 
ratkaisunsa joko nostaen käden ylös tai teh-
den wash-out merkin. Mikäli takalinjatuomari 
tekee wash-out merkin, tee myös wash-out 
merkki.  

3. Jos takatuomari ei ratkaise tilannetta kum-
paankaan suuntaan, jatka suoritusta pitkänä 
kiekkona ja tulkitse tilanne yksin säilyttäen 
kuitenkin kontrolli mahdollisen takalinjatuoma-
rin ratkaisua varten. Näytä pitkän merkki vi-
hellyksen jälkeen jos takalinjatuomari ei ole 
reagoinut tilanteeseen millään tavoin. 

4. Kun takalinjatuomari on nostanut kätensä 
pitkän laukauksen lähdön merkiksi, vastuu 
tulkinnoista siirtyy sinulle. 

5. Liiku kohti päätyviivaa ratkaistaksesi pitkän 
synnyn.  

6. Pyri tekemään päätös pitkän ratkaisusta en-
nen kuin kiekko menee aloituspisteen yläkaa-
ren tason yli. Vihellä kuitenkin aina vasta kun 
kiekko ylittää maaliviivan. 

7. Tarvittaessa, tee vihellyksen jälkeen pienen 
ympyrä valvoaksesi tilannetta. Nouda kiekko 
vasta kun on rauhallista. 

8. Hae kiekko, luistele toiseen päähän siirry 
noudattamaan aloituksen tarkistuslistaa. 
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Rangaistustilanteet 

Kun päätuomari viheltää pilliinsä rangaistuksen tai rangaistuksien tuomitsemiseksi, linja-
tuomareiden täytyy olla valmiina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Rangaistut 
pelaajat täytyy saattaa rangaistusaitioon tai pukuhuoneeseen sen mukaan, mitä ran-
gaistuksia on tuomittu. Jos ainoastaan yhtä pelaajaa rangaistaan, toinen linjatuomari 
saattaa rangaistun pelaajan rangaistuspenkille. Jos kummankin joukkueen pelaajia ran-
gaistaan, molemmat linjatuomarit saattavat pelaajat rangaistusaitioon. Linjatuomarit py-
syvät rangaistujen pelaajien välissä kunnes rangaistut pelaajat poistuvat jäältä. 
 
Maalivahdin vaihto kenttäpelaajaan pelin aikana on helpompi ohjata ja valvoa vaihtoaiti-
oiden puolelta. Jos pelitilanne sallii, linjatuomarit voivat katsekontaktilla tarpeen mukaan 
suorittaa vaihdon siten, että vaihtoaitioiden puolinen linjatuomari siirtyy takalinjatuoma-
riksi valvomaan maalivahdin vaihdon. 
 

Tarkistuslista – rangaistustilanteet 

Takalinjatuomari Etulinjatuomari 

1. Kun päätuomari nostaa kätensä ylös siir-
retyn rangaistuksen merkiksi, liiku kes-
kemmälle ja valvo maalivahdin vaihtami-
nen ylimääräiseen kenttäpelaajaan sään-
tökirjan määräämällä tavalla.  

2. Jos tuomitaan useita rangaistuksia tai 
rangaistun pelaajan ympärillä on potenti-
aalisia mahdollisuuksia kiistaan, osallistu 
väliinmenoon ja saattamiseen. 

3. Jos tilanne on rauhallinen, valvo vaihtoon 
meneviä pelaajia ja nouda kiekko seu-
raavaa aloitusta varten. 

1. Valmistaudu pelikatkoon ja menemään 
väliin nopeasti väliin. Kiinnitä erityistä 
huomiota rangaistukseen saaneen ja riko-
tun pelaajan ympärillä tapahtuviin asioihin. 

2. Jos rangaistu pelaaja menee muualle kuin 
määrättyyn paikkaan (rangaistusaitio, pu-
kuhuone) ohjaa häntä luistelemalla etu-
puolelle, katsomalla silmiin ja kehottamalla 
suullisesti. 

3. Vältä koskettamasta pelaajaa. 
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Maalitilanteet 

Tarkistuslista – maalitilanteet 

Takalinjatuomari Etulinjatuomari 

 1. Luistele välittömästi päätyalueelle kun 
peli katkaistaan. Valitse sijoittuminen ja 
valvonta siten, että pystyt havaitsemaan 
mahdolliset syntyvät kiistatilanteet koko 
kentän alueella. 

 2. Sijoitu maalin tehneen joukkueen 
tuulettavien pelaajien ja vastustajien vä-
liin 

 

1. Luistele välittömästi päätyalueelle kun peli 
katkaistaan. Mene väliin siihen kohtaan, jos-
sa on potentiaalisin kiistan syntymahdolli-
suus. Varmista että pelaajat eivät tuuleta 
maalivahdin alueella. 

2. Siirry maalin tehneen joukkueen pelaajien 
edellä vaihtoaitioiden väliin siten että maalia 
tuulettavat pelaajat eivät pääse kosketuksiin 
vastustajien kanssa. 

3. Jos on syntynyt epäselvä maalitilanne, ja 
sinulla on selkeä näkemys tilanteesta, pyri 
saattamaan se etupäätuomarin tietoon mah-
dollisimman nopeasti väliinmenotehtävän 
salliessa. 

4. Avusta tarvittaessa syöttäjien nimeämises-
sä. 

5. Kun on rauhallista, siirry aloituksen mukai-
selle paikalle sen joukkueen puolelle joka 
teki maalin. 

Aikalisä 

Kun joukkue pyytää aikalisän, kiekosta vastuussa oleva linjatuomari asettaa kiekon seu-
raavan aloituksen mukaisen aloituspisteen päälle ja siirtyy tämän jälkeen pelaaja-
aitioiden väliin. Toinen linjatuomari on tuomarialueen lähellä. Aikalisän päättyessä vaih-
toaitioiden välissä ollut linjatuomari suorittaa aloituksen. 

Maalien ja jään korjaaminen 

Linjatuomarin vastuulla on asettaa siirtynyt maali paikalleen pelikatkolla sekä poistaa 
jäältä varusteet ja muut vastaavat esineet. Mikäli maalin saaminen paikalleen tai jään 
puhdistaminen esim. verestä vaativat työkaluja, suositellaan että tuomaristo pyytää 
henkilökunnan apua tilanteen sujuvoittamiseksi. 
  
Jos jää tai maaliverkot tarvitsevat korjausta, vähintään toisen linjatuomarin on sijoitutta-
va siten että hänellä on näkökentässään kaikki jäällä olevat pelaajat. Kaikki korjaustoi-
met on suoritettava ilman tarpeetonta viivytystä. Suositellaan, että linjatuomarit pitävät 
housun taskussaan muutamaa narun tai luistimen nauhan pätkää, joilla voidaan tehdä 
pieniä korjauksia maaliverkkoihin. 
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Pelin katkaiseminen maalin siirtyessä pois paikaltaan 

Linjatuomarin on katkaistava peli maalin siirtyessä ohjeiden mukaisesti. Jos linjatuomari 
epäilee maalin joutuneen pois paikaltaan hän voi muiden tehtävien ja pelitilanteen salli-
essa tarkistaa asian lähempää ennen pelin katkaisua. 

Kiistatilanteiden hoito 

Linjatuomareiden tehtävä on estää tappelut silloin kun se on kohtuullisesti mahdollista. 
Jos pelaajat käyttävät mailojaan tappelussa tai huitovat niillä toisiaan, linjatuomarien 
täytyy pysyä etäällä tilanteesta, kunnes mailoilla huitominen lakkaa. Linjatuomareiden 
on luettava tilannetta ja toimittava tarvittaessa nopeasti ollakseen ajoissa kahden pelaa-
jan välissä lopettaakseen kiistan tai väännön ja estääkseen mahdollisen tappelun. 
 
Linjatuomareiden vastuulla on kiistan rauhoittaminen ja siihen osallistuvien pelaajien 
erottaminen. On tärkeää, että toinen pelaaja ei pääse yksipuolisesti jatkamaan kiistaa 
linjatuomarin pitäessä toista pelaajaa kiinni. 
 
Ennen kuin linjatuomarit menevät kiistaan väliin, heidän on siirrettävä kauemmaksi 
kaikki jäällä olevat esineet, joihin he saattavat kompastua tai kaatua. Kummankin linja-
tuomarin täytyy samanaikaisesti mennä kiistaan erottamaan pelaajia toisistaan. Lisäksi 
ennen kiistaan menemistä linjatuomarien on sovittava, kumman pelaajan kumpikin hoi-
taa. 
 
Kun kiistassa ei enää lyödä tai toinen tappelijoista on saanut merkittävän yliotteen, täl-
löin ja vain tällöin linjatuomareiden on yritettävä päästä tappelijoiden väliin, sitoen hei-
dän kätensä ja pakottaen heidät erilleen. 
 
Tappelijoiden väliin pääsemiseksi linjatuomarien on lähestyttävä tappelevaa paria eri 
puolilta ja kumpikin linjatuomari ottaa ”oman” pelaajansa. Missään tapauksessa pelaa-
jaa ei saa lähestyä takaapäin ja vetää taaksepäin. Ota kiinni pelaajan käsien yläpuolelta 
ja paina käsiä alaspäin, jotta pelaajat eivät enää voi löydä. Erota pelaajat toisistaan ta-
saisella pitävällä otteella käyttäen jalkavoimia apuna. Tilanteessa ei ole mitään kiirettä, 
jos iskujen vaihto on lakannut. 
 
Jos pelaajat painivat jäässä toisen pelaajan ollessa alakynnessä, alla olevaa pelaajaa 
hoitavan linjatuomarin on lähestyttävä häntä sivulta, peittäen suojaavalla tavalla pelaa-
jan pään ja kasvot. Toinen linjatuomari sitoo päällä olevan pelaajan vapaan käden. Lin-
jatuomari ei saa koskaan lähestyä tappelua pelaajan luistimien ylitse loukkaantumisvaa-
ran vuoksi. 
 
Kun pelaajat on erotettu toisistaan, on tärkeää, että linjatuomarit päästävät heistä irti, 
mutta sijoittuvat samalla estäen kontaktin vastustajaan. Linjatuomareiden täytyy olla 
valmiina toimimaan ja ottamaan pelaajista kiinni, jos pelaajat yrittävät jatkaa kiistaa. Lin-
jatuomareiden tulee pysyä tappelijoiden välissä, pitää heidät erillään, ja saattaa heidät 
päätuomarin ohjeiden mukaisesti rangaistusaitioon tai pukuhuoneeseen. 
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Kiistatilanteen hoidossa on huomioitava seuraavat asiat: 
 Mene kiistaan väliin yhdessä toisen linjatuomarin kanssa, älä yksin. Poista pillisi 

kädestä ennen väliinmenoa. 

 Pysy rauhallisena ja puhu koko ajan kiistaan osallistuville pelaajille, jotta heidän 
tunteensa tasaantuisivat. 

 Älä pidä kiistaan osallistuneesta pelaajasta kiinni sen jälkeen, kun osapuolet on 
erotettu toisistaan. Voit kuitenkin käskeä pelaajaa pysymään paikallaan, jotta toinen 
pelaaja saadaan kauemmas. Sijoitu pelaajien väliin. 

 Luistele kiistaan osallistuneiden pelaajien välissä niin kauan, kunnes he ovat rau-
hoittuneet. 

 Kun saatat rangaistua pelaajaa rangaistusaitioon tai pukuhuoneeseen, sijoitu pe-
laajan ja mahdollisen uhan välille (esim. vastustajan rangaistuspenkki, muut jäällä 
olevat vastustajan pelaajat, päätuomari, jne.) 

 Varmista, että rangaistut pelaajat pysyvät erillään rangaistusaitiossa (ellei rangais-
tuspenkkejä ole eristetty toisistaan). 

 Paina mieleesi kiistaan osallistuneiden pelaajien numerot. 

 Älä tartu pelaajan mailaan ja yritä vetää sitä pelaajalta pois. Päinvastoin työnnä 
maila avokämmenellä poispäin. 

 Suojele pelaajia. Tehtäväsi on huolehtia, että kukaan pelaajista ei linjatuomarin 
toiminnan takia saa kiistassa yliotetta vastapelaajasta. 

 Usean eri kiistaparin tapauksessa linjatuomarin täytyy järjestelmällisesti saattaa pe-
laajat joko rangaistusaitioon tai pois jäältä. Linjatuomarien pitää varmistaa, että he 
ovat ohjanneet aiemmat kiistaan osallistuneet pelaajat pois jäältä ennen kuin siirty-
vät rauhoittamaan seuraavaa kiistaa.  

 Usean kiistaparin tilanteessa suositellaan että linjatuomarit hoitavat kiistan pari ker-
rallaan aloittaen pahimmasta kiistasta ja siirtäen heidät rangaistusaitioon. Tämän 
jälkeen linjatuomarit siirtyvät hoitavat seuraavat parit samaa periaatetta noudatta-
en. 

 Suojele itseäsi. Älä ole yli-innokas tai kiihkoile. Kiistaa rauhoitettaessa on syytä 
noudattaa erityistä varovaisuutta ja tervettä järkeä.  

Valvonta 

Muiden tehtäviensä lisäksi linjatuomarien velvollisuutena on seurata kiekottomia pelaa-
jia. Näihin kuuluvat myös pelin taakse jäävät pelaajat. Linjatuomari ei saa jättää sinivii-
vaa ennen kuin kaikki pelaajat ovat poistuneet päätyalueelta. Takalinjatuomari liikkuu 
aina tilanteen mukana pitäen kuitenkin kaikki pelin takana olevat pelaajat kontrollissaan. 
Pelikatkoilla valvonnan merkitys kasvaa erittäin tärkeäksi. Linjatuomareilla täytyy olla 
kaikki pelaajat valvonnassa ennen kuin toinen heistä noutaa kiekon tai suorittaa muita 
toimenpiteitä. 
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Linjatuomarien tulee aina ennakoida potentiaaliset kiistatilanteet pelikatkolla ja pelin ai-
kana ja pyrittävä rauhoittamaan ne ennen kuin päätuomarin tarvitsee tuomita rangais-
tuksia. 

Maalivahdin vaihto ylimääräiseen pelaajaan pelin käydessä 

Tilanteessa, jossa joukkue vaihtaa maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan pelin 
käydessä, takalinjatuomarin vastuulla on valvoa että vaihtoa ei suoriteta liian aikaisin. 
Takalinjatuomarin on valvottava kaikkia pelin takana olevia pelaajia ja seurattava maali-
vahdin vaihtoa. Jos kenttäpelaaja tulee jäälle ennen kuin maalivahti on puolentoista 
metrin etäisyydellä pelaajapenkistä, linjatuomarin on pilliinsä viheltämällä katkaistava 
peli edellyttäen, että rikkoneella joukkueella on kiekko hallinnassaan. 
 
Pelin katkaissut takalinjatuomari luistelee seuraavaan aloituspisteeseen samalla kun 
toinen linjatuomari noutaa kiekon ja suorittaa seuraavan aloituksen. 
 
Maalivahdin vaihdon valvonta on pääsääntöisesti helpompi suorittaa vaihtoaitioiden 
puolelta kenttää. Linjatuomarit voivat vaihtaa paikkoja pelin kuluessa siten, että vaihtoai-
tioiden puolella olevasta linjatuomarista tulee takalinjatuomari maalivahdin vaihdon val-
vomista varten. Muut tehtävät eivät saa vaarantua paikkojen vaihdosta Jos linjatuomari 
suorittaa vaihdon läheltä vaihtoaitiota takalinjatuomarina, hän voi ohjata pelaajaa varo-
masta liian aikaista vaihtoa.  

Sijaiskärsijät 

Kun maalivahdille tuomitaan rangaistus siirrettynä, pelikatkolla toinen linjatuomari val-
voo ja toinen kirjaa numerot pelin katkaisuhetkellä olleet rikkoneen joukkueen pelaajien 
numerot vihkoonsa ja ilmoittaa ne joukkueelle. 
 
Ennen kuin toinen linjatuomari noutaa kiekon linjatuomareiden täytyy valvoa kaikkia 
jäällä olevia pelaajia mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. 
 
Se linjatuomari, jonka vastuulla olleessa kenttäpuoliskolla peli katkaistiin, luistelee seu-
raavan aloituksen mukaiseen paikkaan, jolloin toinen linjatuomari noutaa kiekon ja suo-
rittaa seuraavan aloituksen. 
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Liian monta pelaajaa jäällä 

 
Linjatuomari tuomitsee rangaistuk-
sen, mikäli joukkueella on pelin 
aikana sallittua enemmän pelaajia 
jäällä. 
 
Kun rike sattuu lähellä vaihtoaitiota 
kiekollisessa tilanteessa, on pää-
vastuu rangaistuksen tuomitsemi-
sesta toisella puolella kenttää ole-
valla linjatuomarilla, jonka on hel-
pompi hahmottaa kokonaisuus ja 
laskea pelaajien lukumäärä. 
 

Tarkistuslista – 
 liian monta pelaajaa jäällä 

1. Jos joukkueella on liian monta pelaajaa jäällä ja 
vastustajalla on kiekko, älä näytä mitään merk-
kiä. Älä katkaise peliä, vaan odota niin kauan et-
tä kiekko siirtyy rikkoneen joukkueen haltuun. 
Jos takapäätuomari on tilanteessa lähelläsi, voit 
pyytää häntä nostamaan käden ylös. 

2. Kun rikkonut joukkue saa kiekon haltuunsa, kat-
kaise peli, tule hieman esiin laidalta, pysähdy ja 
näytä ”Liian monta pelaajaa jäällä” –käsimerkki ja 
osoita kohti rikkoneen joukkueen vaihtoaitiota.  

3. Varmista, että muut tuomarit havaitsevat tilan-
teen. Takapäätuomari ilmoittaa rangaistuksen 
toimitsijoille 

4. Pidä rikkoneen joukkueen pelaajat näkökentäs-
säsi ja tarvittaessa ota numerot ylös muistikir-
jaan. Siirry aition läheisyyteen ja varmista, että 
joukkue asettaa kentällä olleen pelaajan aitioon. 

5. Siirry seuraavan aloituksen mukaiseen paikkaan 
ei-aloittavaksi linjatuomariksi. 

 

 
Liian monta pelaajaa jäällä 

Nostetaan käden sormet ja pillikäden peukalo ylös. 
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Mailan mittaus 

Linjatuomareiden vastuulla on pitää kaikki pelaajat näkökentässään tapahtuman ajan ja 
tarvittaessa avustaa päätuomaria. 

Kiekon pelaaminen korkealla mailalla ja käsisyöttö 

 
Linjatuomari avustaa tarpeen mu-
kaan päätuomareita ratkaisuissa 
kun kiekkoa pelataan korkealla mai-
lalla tai suoritetaan käsisyöttö. 
 

Tarkistuslista - kiekon pelaaminen 
korkealla mailla ja käsisyöttö 

1. Kun syntyy tilanne, jossa kiekkoa pelataan kor-
kealla mailalla tai suoritetaan käsisyöttö, pyri en-
sin havainnoimaan näkeekö päätuomari tilan-
teen. 

2. Mikäli päätuomari ei havaitse tilannetta, liiku si-
ten että pystyt havaitsemaan tarvitseeko peliä 
katkaista (pelaako kiekkoa vastustaja, meneekö 
käsisyöttö perille). 

3. Jos peli täytyy katkaista, tule hieman esiin laidal-
ta, liiku lähelle pelin katkaisukohtaa ja katkaise 
peli. 

4. Pysähdy, näytä käsimerkki ja osoita aloituspistet-
tä. 
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Yhteistyön ja sijoittumisen perusteet 

Hyvä yhteistyö auttaa tuomariryhmää saavuttamaan suorituksessaan parhaan lopputu-
loksen hyödyntäen koko tuomariryhmän voimavaroja tehokkaasti. Jokainen tuomari 
ryhmässä on itsenäisesti vastuullinen ratkaisuistaan. Viime kädessä suorituksen koko-
naisuudesta ja tuomariryhmän johtamisesta vastuullinen määräytyy seuraavassa järjes-
tyksessä: 

1. otteluun nimetty päätuomari 

2. tasoluokituksessa korkeammalle sijoitettu tuomari 

3. enemmän sarjatasolla otteluita tuominnut tuomari 

Hyvä sijoittuminen parantaa tuomarin mahdollisuutta hyödyntää ratkaisuissaan osaa-
mistaan, kuten sääntötuntemusta ja pelinäkemystä parhaalla mahdollisella tavalla. Si-
joittuminen vaikuttaa tuomarin luotettavuuteen. Huonosti sijoittuen tehty ratkaisu, vaikka 
se oikea olisikin, ei ole uskottava. Lisäksi hyvin sijoittunut tuomari saa pelaajat aisti-
maan oman läsnäolon paremmin, ennaltaehkäisten samalla ei-toivottuja tekoja.  

Yhteistyön periaatteet 

Tuomarien yhteistyön pohjana on hyvä ryhmähenki. Hengen luomisesta ja ylläpidosta 
on viime kädessä vastuussa ryhmän kokenein tuomari. 
 
Tuomarien yhteistyössä noudatetaan seuraavaa viittä periaatetta: 

1. työkuorman jakaminen 

2. johtamisvastuu 

3. tehtävien priorisointi 

4. suoritus- ja valvontavaiheet 

5. sujuvoittaminen 

Työkuorman jakaminen tarkoittaa tilanteen mukaisen tehtävän ennalta määriteltyä 
suorittamistapaa. Tässä toimintaohjekäsikirjassa olevat tarkistuslistat ja yhteistyöohjeet 
kuvaavat tuomareiden roolin mukaisen suorituksen tyypillisissä, useimmin toistuvissa 
pelitilanteissa. Ohjeiden noudattamista on aina sovellettava tilanteen vaatimalla tavalla 
pelin palvelemisen tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti jos samaan aikaan on useita 
tilanteita hoidettavana. 
 
Tilanteen mukainen johtamisvastuu on aina yhdellä tuomareista. Hän varmistaa tarkis-
tuslistan mukaisten toimenpiteiden suorittamisen, vastaa ratkaisuiden toimeenpanosta, 
viestinnästä ja siirtymisestä seuraavaan toimenpiteeseen. 
 
Tehtävien priorisointi tarkoittaa sitä, että tuomari keskittyy suorittamaan tehtäviään tär-
keysjärjestyksessä. Jos linjatuomari on hakemassa kiekkoa kulmasta pelikatkolla, mutta 
samaan aikaan syntyy kiista, linjatuomari keskeyttää kiekon hakemisen ja siirtyy nou-
dattamaan kiistanhoidon tarkistuslistan mukaisia toimia. Jos kentällä on kiista, jossa on 
useita pareja, linjatuomarit keskittyvät yhden parin rauhoittamiseen kerrallaan ja siirtyvät 
sitten seuraavaan pariin. 
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Tuomari palvelee peliä koko ottelutapahtuman keston ajan joko suorittamalla jotain 
tehtävää tai toimimalla valvontatehtävässä. Yksittäisissä tilanteissa tuomari on siis 
joko suorittamassa jotain tehtävää, esimerkiksi tuomitsemassa rangaistusta, tekemässä 
ratkaisuita maalitilanteessa tai sitten valvomassa kentän tapahtumia kokonaisuutena 
muiden tuomareiden ollessa suoritusvaiheessa. Kahden tuomarin järjestelmässä val-
vontavastuu on tilanteen mukaisesti toisella tuomareista. Neljän tuomarin järjestelmässä 
valvontavastuu on yleensä toisella päätuomareista ja toisella linjatuomareista sekä jois-
sain tilanteissa vain toisella päätuomareista. 
 
Tuomariston velvollisuutena on sujuvoittaa ottelutapahtumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ratkaisuissa, tehtävien suorittamisessa, työkuorman jakamisessa, tehtävien priorisoin-
nissa, päätöksien toimeenpanossa ja viestinnässä huomioidaan ottelutapahtuman suju-
vuus.  Esimerkiksi toinen linjatuomari voi noutaa kentän toisessa päässä olevan mailan 
samaan aikaan kun toinen linjatuomari siirtää maalin takaisin paikalleen.  
 
Sujuvoittamisen saavuttamiseksi voidaan toimenpiteistä joskus luopua tai niiden täytän-
töönpanoa voidaan siirtää. Sujuvoittamista ei saa kuitenkaan asettaa etusijalle pelin 
lopputulokseen tai oikeudenmukaisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden yhteydessä. 
Esimerkiksi videomaalituomioon on käytettävä sen vaativa melko pitkäkin aika oikean 
ratkaisun tekemiseksi.  

Tuomarien keskinäinen viestintä 

Tuomariston keskinäisessä viestinnässä on tärkeää sujuvoittaminen ja väärinkäsitysten 
syntymisen välttäminen. Tuomareiden viestintätilanteiden tehokkuus varmistetaan nou-
dattamalla viestinnässä samaa menetelmää (CRM = Crew Resource Management), jota 
noudatetaan mm. ilmailualalla. 

1. varmista huomio 

2. ilmaise näkökantasi 

3. ehdota ratkaisua 

4. varmista yhteisymmärrys 

Huomion varmistaminen suoritetaan katsekontaktilla, riittävän lähelle toista tuomaria 
menemällä ja sanoen esimerkiksi ”minulla on raportoivaa, mennään tuomarialueelle”, 
”näin loukkaantumiseen johtavan tilanteen, haluatko näkemykseni?”.  Ilmaistaessa nä-
kökanta kerrotaan omat havainnot tilanteesta: ”valkoinen numero viisi löi mailalla sinis-
tä numero kahdeksan käsille, valkoinen viisi poistui aitioon kättään pitäen”. Ratkaisun 
ehdottaminen sisältää toimenpiteet joita näkökanta sen antajan mielestä aiheuttaa: 
”mielestäni teko oli ison rangaistuksen arvoinen”, ”mene ensin tarkistamaan loukkaan-
tumisen aste, tee sitten päätös”, ”tarkista maalitilanne videolta”. Yhteisymmärrys var-
mistetaan siten, että viestin vastaanottanut tuomari kertaa omin sanoin lyhyesti näkö-
kannan, ratkaisun ja seuraavat toimenpiteet; ”näit varmasti B7:n mailan osuvan A8:aa 
kasvoihin, menen tarkistamaan loukkaantumisen jonka jälkeen vasta tehdään päätös 
rangaistuksesta”. 
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Sijoittumisen periaatteet 

Kun tuomari tekee sijoittumiseen liittyviä valintoja, hänen on huomioitava seuraavat asi-
at: 

- Sijoittumispaikka määräytyy ottelussa käytetyn tuomarijärjestelmän ja 
tuomarin roolin mukaisesti. 

- Paikka on valittava ja vaihdettava sen mukaan, että kykenee aistimaan pe-
litilanteen monipuolisesti ja tekemään parhaan mahdollisen ratkaisun. Tä-
mä tarkoittaa yleensä sitä, että etäisyys peliin on riittävän lähellä, mutta 
tarpeeksi kaukana, että kokonaisuus on havainnoitavissa. 

- Pelin johtamista suoritetaan myös kehotuksin. Tuomarin on sijoituttava si-
ten, että hän pystyy viestimään sujuvasti pelitilanteen mukaisesti. 

- Tuomarin on aina vältettävä olemasta pelin tiellä. 

Tuomarin tietoiseen tai vaistonvaraiseen päätökseen liikkumisestaan vaikuttavat useat 
seikat: 

- Onko kiekko selkeästi toisen joukkueen hallussa vai kamppaillaanko kie-
kon hallinnasta?  

- Onko jotain näkemisen estettä tuomarin ja ratkaisua vaativan tilanteen vä-
lissä (esim. maali tai pelaaja)? 

- Hallitseeko kiekkoa puolustava vai hyökkäävä joukkue? 

- Pelataanko tasakentällisin? 

- Mikä on pelisuunta? 

- Onko peli samalla vai toisella puolella kenttää kuin tuomari? 

- Kuinka kaukana tuomarina olen pelistä, mikä on nykyinen suuntani ja no-
peuteni suhteessa peliin? 

- Tarvitseeko tilanne, esim. kamppailu kiekosta kulmassa tuomarin sanallis-
ta viestintää pelin aikana? 

- Onko tuomarin liikesuunnassa tulossa kamppailutilanne? 

- Onko tulossa pelitilanne, joka vaatii tarkan tulkinnan kuten maalitilanne, 
pitkän kiekon lähtö tai paitsiotilanne? 

- Olenko pelitilanteen mukaisesti valvovan vai suorittavan tuomarin roolis-
sa? 

- Vaatiiko pelitilanne roolissani toisen tuomarin sijoittumisen paikkaamista? 

- Jääkö näkökenttäni katveeseen lähelle, sivulle tai taakse jotain oleellista?  

Ennakointi ja väistäminen sijoittumisessa 

Tuomarin ei tule koskaan nousta laidan päälle. Jos tuomari nousee laidan päälle, kiekko 
usein ohittaa tuomarin ja hän jää tilanteesta jälkeen. Lisäksi laidalle nouseminen aiheut-
taa loukkaantumisriskin. Kiekolle ei saa kääntää koskaan selkää. Turvallisin tapa vas-
taanottaa kohti tuleva kiekko on kääntää rintamasuunta ja luistimet kohti kiekkoa, paino 
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molemmille jaloille tasaisesti, ja suorittaa joko jalan tai vartalon väistö kiekon liikkeen 
ohi.  
 
Väistettäessä pelaajia on hyvä ymmärtää pelaajan pyrkimys ja liikesuunta pelitilantee-
seen nähden. Tuomari voi myös viestinnällään, kuten katsekontaktilla, vartalon liikkeel-
lä, pysähtymisellä tai äänenkäytöllä osoittaa pelaajalle oman aikeensa ja tahtonsa väis-
tämisen suunnasta, ajoituksesta ja tavasta. 
 
Riittävä ennakointi antaa tuomarille aikaa väistämiseen, helpottaa pysymään nopeiden 
hyökkäysten mukana sekä sijoittumaan oikein. Rentous, pelitilanteen ennakointi ja aktii-
vinen liike auttavat tuomaria nauttimaan myös itse suorituksesta enemmän. 

Sijoittuminen päätyalueella 

Päätyalueen sijoittumisen tavoitteena on saada paras näkymä pelitilanteeseen, hyvä 
ote maalitilanteisiin, vähentää todennäköisyyttä pelin taakse jäämiseen ja löytää turval-
linen paikka laukausten kimmokkeilta.  Päätyalueen sijoittuminen koostuu kolmesta si-
joittumispaikasta ja kahdesta väistöstä, joiden avulla tuomari siirtyy parhaaseen paik-
kaan. Tuomari noudattaa kolmea periaatetta valitessaan sijoittumispaikkaa: 

1. Mene tarpeen mukaan maalille. 

2. Pysy poissa pelin keskeltä. 

3. Pidä kaikki pelaajat näkökentässäsi, älä käännä selkää kentälle päin. 

Tuomari sijoittuu päätyalueella joko perussijoittumiseen (PS), laitasijoittumiseen 
(LS) tai maalisijoittumiseen (MS). Perussijoittuminen rajoittuu maaliviivan ja päätyalu-
een aloituspisteen kaaren väliin sekä laitasijoittumisen ja lähimmän maalitolpan väliin. 
Tuomarin tavoite on olla mahdollisuuksien mukaan perussijoittumisessa pelitilanteen 
ollessa päätyalueella. Laitasijoittuminen on 15 - 20 senttimetriä irti laidasta ja aloitusym-
pyrän aloitusviivojen ja maaliviivan puolivälissä. Maalisijoittuminen on kaikkialla maalin 
ympärillä aina sen mukaan, mistä tuomarilla kulloinkin on paras näköyhteys maalin si-
sälle (maaliviivalle). Ihannepaikka on maalin nurkalla 0,6-1 metriä maaliviivasta. Siitä 
tuomarilla on paras paikka seurata tilanteita maaliviivalla ja maalialueella.  
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Tuomarin sijoittuminen päätyalueella, väistöt ja vältettävä alue 

Kaksi tärkeää tuomarin päätyliikettä ovat laitaväistö (Bump) ja kääntöväistö (Pivot). 
Laitaväistöä käytetään, kun pelitilanne tulee laidan läheisyydessä tuomarin suuntaan. 
Tällöin tuomari väistää pelitilannetta laidan suuntaisesti (joko keskialueelle tai kentän 
päätyä kohti) kunnes saapuu aloitusviivojen tasalle tai maaliviivalle. Saavuttuaan tähän 
pisteeseen tuomari siirtyy käyttämään toista väistöliikettä, kääntöväistöä. Hyvin ajoite-
tussa väistössä tuomari säilyttää katseen pelissä koko ajan.  
 
Pyörähdysväistöllä (C-Cut) tarkoitetaan nopeaa pyörähdystä, jossa peli menee yleensä 
laidan puolelta ohi tuomari pyörähtäessä kentän puolelta kääntäen hetkellisesti kentälle 
tai pelille selän. Pyörähdysväistöä ei suositella käytettäväksi. 
 
Tuomari voi väistöliikkeiden lisäksi vaihtaa tarvittaessa puolta maalin takaa saadakseen 
paremman paikan sijoittua ja pysyäkseen pois pelin keskeltä. Tätä poikkeuksellista väis-
töä tulee käyttää vain kun pelitilanne sitä vaatii ja on se turvallista suorittaa. 
 
Kun peli siirtyy päätyalueelle tuomarin kenttäpuolelle, tuomari liikkuu päätyalueelle lai-
dan läheisyydessä kohti laitasijoittumista. Jos kiekollinen pelitilanne jää tuomarin kent-
täpuolelle, hän jää laidan läheisyyteen tai laitasijoittumisen tuntumaan. Tuomari jää 
odottamaan laitasijoittumiseen, kunnes pelitilanne edellyttää häntä liikkumaan. 
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Liike keskialueelta päätyyn kun kiekko on samalla puolella kenttää kuin tuomari. 

Jos kiekko tulee päätyalueelle vastakkaista laitaa kuin tuomari, hän liikkuu päätyalueelle 
laidan läheisyydessä ja etenee laita-asemasta perussijoittumiseen. Tuomari voi tar-
vittaessa leikata kohti perussijoittumista aloituspisteen yläkaarelta. Jos maali haittaa 
tuomarin näkökenttää perussijoittumisessa pelin ollessa päätyalueen kauemmassa 
kulmassa, suositellaan liukumista hieman keskemmälle aloituspisteen suuntaa katselu-
kulman parantamiseksi.  

 
Liike keskialueelta päätyyn kun kiekko on eri puolella kenttää kuin tuomari. 
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Sijoittuminen kun kiekkoa pelataan maalille 

Oikeiden ratkaisuiden saavuttaminen maalitilanteissa vaatii tuomarilta aktiivista liikettä 
ja tilanteen mukaan nopeaa liikettä maalin läheisyydessä. Maalitilanteiden sijoittumises-
sa on huomioitava seuraavat asiat: 

- Uskottava päätös maalitilanteessa vaatii sijoittumista lähelle maalia siten, että 
näet kun kiekko pelataan maaliin ja kun se ylittää maaliviivan. 

- Jos kiekkoa pelataan päädyn kautta maalille samalla puolella kuin tuomari on, 
mene maalille kiekon ja kiekollisen pelaajan jälkeen jotta vältät vaikuttamasta 
maalitilanteen syntyyn. 

- Kun kiekko on irtonaisena lähellä maalivahtia, liiku aktiivisesti ja etsi kiekko 
näkökenttääsi ennen pelin viheltämistä poikki. 

- Jos olet sijoittunut toiselle puolella kuin kiekko, hallitse liikettäsi suhteessa pa-
luukiekkoa tai poikittaissyöttöä hakeviin pelaajiin siten, että et ajaudu heidän 
ja maalin väliin. 

Kahden tuomarin järjestelmä 

Kahden tuomarin järjestelmässä tuomarin sijoittuminen ja valvontavastuu määräytyy pe-
litilanteen mukaisesti.  Kun peli on päädyssä, niin siellä olevaa tuomaria kutsutaan etu-
tuomariksi (Liidi). Hänellä on ensisijainen vastuu pelin painopisteessä olevista tilanteis-
ta. Keskialueella ja pelin takana oleva tuomari on takatuomari (Traileri). Hänellä on en-
sisijainen vastuu pelin painopisteen ulkopuolella olevista tilanteista. Painopistealueella 
tarkoitetaan tapahtumia kiekon läheisyydessä. 
 
Päätyalueella etutuomari on vastuussa kiekollisesta ja sen lähellä olevista tilanteista. 
Takatuomari valvoo pelin painopisteen ulkopuolella olevia tilanteita. Kun päätyalueella 
syntyy pelikatko, seuraavan aloituksen voi suorittaa kumpi tahansa kahdesta tuomaris-
ta. Aloittava tuomari jää päätyalueelle aloituksen jälkeen. 
 
Pelin siirtyessä keskialueelle siniviivalla ollut takatuomari siirtyy pelin edellä kohti toista 
siniviivaa. Samanaikaisesti päätyalueella ollut tuomari liikkuu keskialueelle ja sijoittuu 
pelin takana pitkän tilanteen valvontaa varten keskiviivan tuntumaan. Etutuomarille tär-
keintä on olla maalitilanteessa hyvin sijoittuneena, toiseksi tärkeintä on hyökkäyssinivii-
vatilanteen paitsiovalvonta. Pitkän kiekon valvonta on yleensä takatuomarilla. 
 
Siniviivalla oleva tuomari liikkuu siten, että kiekko ei pääse ohittamaan häntä kun se tu-
lee keskialueelle. Jos tuomari on sijoittunut keskialueella pelaajien ja kiekon liikeradalle, 
niin hänen pitää väistää kohti oman kenttäpuoliskonsa hyökkäyssiniviivaa. Jos peli 
kääntyy toiseen suuntaa, tuomari pysähtyy ja liikkuu uudelleen pelin suuntaan. Etutuo-
marin pitää aina olla ennen kiekkoa ja pelaajia siniviivalla tai hieman sen yli.  
 
Tuomareiden päädyt voivat vaihtua pelikatkoilla. Jos toinen tuomari jää pelin käydessä 
keskialueella tai siniviivan lähettyvillä jumiin, tuomarit voivat vaihtaa katsekontaktin saa-
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tuaan päätyjä. Tuomarit voivat myös olla hetkellisesti pelitilanteen niin edellyttäessä 
samalla laidalla. 

Sijoittuminen aloituksissa 

Kun aloitus suoritetaan keskipisteestä, aloittava tuomari (T1) seisoo kasvot kohti toimit-
sija-aitiota, jotta ajanottaja pystyy käynnistämään pelikellon kiekon pudotuksesta. 
 

 
Sijoittuminen keskialoituksessa 

Kun aloitus suoritetaan keskialueelta, ei-aloittava tuomari (T2) vastaa ensisijaisesti sini-
viivatilanteen ratkaisusta ja liikkuu aloituksen jälkeen pelin painopisteen mukaisesti etu-
tuomariksi. Aloittava tuomari (T1) poistuu aloituksesta takaperin kohti laitaa ja siirtyy ti-
lanteessa takatuomariksi.  

 
Sijoittuminen puolueettoman alueen aloituksessa 
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Sijoittuminen pelitilanteissa 

Keskialoituksen jälkeen ei-aloittanut tuomari (T2) liikkuu sivulle kohti ensimmäistä sini-
viivatilannetta. Aloittanut tuomari (T1) liikkuu takaperin laidan läheisyyteen. Kun kiekko 
menee päätyalueelle, etutuomari seuraa pelin mukana perussijoittumiseen (PS). Taka-
tuomari (T1) liikkuu laidan vieressä kohti siniviivaa ja sijoittuu sopivaan kulmaan pelin 
seuraamista varten. Etutuomari (T2) valvoo päätyaluetta ja erityisesti kiekollisia tilantei-
ta. T1 valvoo kiekollisen tilanteen ulkopuolelle jääviä pelaajia ja siniviivaa. 
 

 
Sijoittuminen kiekon mennessä päätyyn 

Kun peli tulee päädyssä T2 kohti, hänen pitää ennakoida ja tarvittaessa perääntyä ta-
kaperin laitasijoittumiseen. T1 Vastaavasti voi siirtyä hieman keskemmälle laidalta. 
 

 
Sijoittuminen kun kiekko tulee päädyssä kohti toista tuomaria 
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Jos puolustava joukkue saa kiekon haltuun vieden sitä keskialueetta kohti, T1 liikkuu 
siniviivalta kohti keskiviivaa.  Samanaikaisesti kun kiekko siirtyy puolueettomalle alueel-
le, T2 täytyy mahdollisimman nopeasti liikkua siniviivan läheisyyteen.  

 
Sijoittuminen kun kiekko menee päädystä kohti keskialuetta ja toista päätyä 

Kun kiekkoa pelataan puolueettomalla alueella keskiviivan läheisyydessä T1 ja T2 sijoit-
tuvat siten, että voivat tarvittaessa tuomita paitsiotilanteet omalla siniviivallaan. 

 
Sijoittuminen kun kiekkoa pelataan puolueettomalla alueella 

Kun pelitilanne siirtyy kohti päätyä, T1 liikkuu viivan yli, ratkaisee paitsiotilanteen ja me-
nee pelin perässä päätyyn. T2 siirtyy kohti siniviivaa valmiina ratkaisemaan päädystä 
palautuvien tilanteista syntyvät paitsiotilanteet. 
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Sijoittuminen kun kiekko siirtyy keskialueelta päätyyn 

Kahden tuomarin järjestelmässä tuomarit liikkuvat pelin mukana siten, että he ovat si-
joittuneena vinottain kentän pituussuunnassa toisiinsa nähden. Heidän välinen ero ei 
kuitenkaan saa ylittää yhtä viivan väliä. Tällöin heistä toinen on aina hyvin sijoittuneena 
ratkaisemaan paitsiotilanteet ja muut vastaavat tuomiot missä tahansa kentän alueella. 

 
Sijoittuminen yhteistyössä 

Mistä hyökkäysalueella oleva tuomari tietää, milloin hänen tulee perääntyä perussijoit-
tumisesta laitasijoittumiseen pelin tullessa häntä kohden? Jos kiekollinen pelaaja on 
hyökkäävän joukkueen pelaaja, tuomari voi olla hieman pidempään perussijoittumises-
sa, koska peli oletettavasti kehittyy maalia kohden ja tuomari voi seurata mukana. Jos 
kiekko on puolustavan joukkueen pelaajalla, tuomarin on syytä vetäytyä välittömästi lai-
tasijoittumiseen, koska peli yleensä jatkuu laitaa pitkin ylöspäin. 
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Pelikatkolla kummankin tuomarin ensisijainen tehtävä on valvoa jäällä olevia pelaajia. 
Jos kaksi pelaajaa seisoo kasvotusten ja haastavat toisiaan, tuomarin on välittömästi 
aistittava mahdollinen ongelmatilanne, mentävä paikalle ja erotettava pelaajat ennen 
kuin kiista kärjistyy. Jos tilanne jäällä on rauhallinen ja mitään todennäköisiä ongelmati-
lanteita ei ole havaittavissa, toinen tuomari siirtyy seuraavaan aloituspaikkaa ja toinen 
tuomari noutaa kiekon, luistelee aloituspaikkaan ja suorittaa seuraavan aloituksen. 

Yhteistyö maalitilanteessa 

Pelikatkon syntyessä maalille päätyalueella oleva tuomari voi pienentää kiistatilanteiden 
mahdollisuutta siirtymällä maalisijoittumiseen välittömästi pelin katkaisun jälkeen pitäen 
kaikki pelaajat näkökentässään. Hänen läsnäolo ja viestinä ennaltaehkäisevät kiistoja. 
 

Yhteistyöohje - maalitilanne 2T järjestelmässä 

Etutuomari Takatuomari 

1. Kun kiekko menee maaliin, katkaise 
peli ja ala noudattaa soveltuvaa maalin 
hyväksymisen tarkistuslistaa. 

2. Valvo ja johda maalitilanteen jälkeen 
maalin läheisyydessä mahdollisesti ta-
pahtuvat kiistatilanteet. 

3. Jos tilanne on rauhallinen, ota kiekko 
mukaasi 

4. Ilmoita maalintekijät ja syöttäjät kirjuril-
le. 

5. Suorita seuraava keskialoitus. 

1. Seuraa tarvitseeko etutuomari apua maalin 
mukaisen tarkistuslistan suorittamisessa. 

2. Siirry siten, että pystyt valvomaan maalin 
jälkeisiä kontakteja erityisesti vaihtoaitioiden 
läheisyydessä. 

3. Kun tilanne on rauhallinen, siirry vaihtoaitioi-
den eteen. 

4. Hoida vaihtotilanteen johtaminen. 
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Yhteistyö rangaistustilanteessa 

Rangaistustilanteessa rangaistuksen tuomitseva tuomari on suorittava tuomari ja toinen 
tuomari on valvova tuomari. Mikäli molemmat tuomarit ovat tuomitsemassa rangaistuk-
sia, pelin painopisteen mukaisessa päädyssä ollut tuomari johtaa tarkistuslistojen ja 
toimintaohjeiden mukaisen suorituksen.  
 

Yhteistyöohje - rangaistustilanne 2T järjestelmässä 

Suorittava tuomari Valvova tuomari 

1. Tuomitse ja viesti rangaistus pelaajalle 
rangaistustilanteen tarkistuslistan mu-
kaisesti. 

2. Valvo rangaistun pelaajan lähellä ta-
pahtuvia kontakteja 

3. Ilmoita rangaistus toimitsija-aitioon 

4. Johda tarvittavien sijaiskärsijöiden 
hankkiminen rangaistusaitioon suju-
vimmalla tavalla joko itse tai pyytäen 
toista tuomari suorittamaan tehtävän. 

5. Johda pelaajien vaihtaminen 

6. Siirry ei-aloittavaksi tuomariksi seuraa-
vaan aloitukseen. 

1. Valvo erityisesti rangaistusta tuomitsevan 
tuomarin takana ja näkökentän ulkopuolella 
olevia tilanteita. 

2. Seuraa tarvitseeko toinen tuomari apua si-
jaiskärsijöiden saamisessa tai muissa asi-
oissa. 

3. Nouda kiekko ja siirry seuraavaan aloituk-
seen aloittavaksi tuomariksi. 

 
Kun ottelussa tuomitaan rangaistus, rangaistuksen tuomitseva tuomari: 

- ilmoittaa rangaistuksesta kirjurille 

- johtaa tarvittavien sijaiskärsijöiden määräämisen rangaistusaitioon 

Toinen tuomari valvoo pelaajia, noutaa kiekon, menee aloituspaikkaan ja toimii aloitta-
vana tuomarina. 

Kolmen tuomarin järjestelmä 

Kolmen tuomarin järjestelmässä on yksi päätuomari ja kaksi linjatuomaria. Kolmen 
tuomarin järjestelmässä on tärkeää muistaa: 

1. Päätuomarilla on jakamaton vastuu tuomarikolmikon johtamisesta ja lopullinen 
valta päätöksenteossa. 

2. Linjatuomareilla on laaja vastuu valvonnasta ja päätuomarin avustamisesta sijoit-
tumalla ja viestimällä. 

Päätuomari suorittaa kaikki keskipistealoituksen ottelun alussa, erien alussa ja maalin 
jälkeen. Linjatuomarit suorittavat kaikki muut ottelun kuluessa tapahtuvat aloitukset. 
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Aloitukset päätyalueella 

Kun aloitus suoritetaan päätyalueen aloituspisteestä, päätuomari on päätyalueen pe-
russijoittumisessa rintamasuunta kohti aloituspistettä. Ei-aloittava linjatuomari sijoittuu 
siniviivalle siten, että rintamasuunta on kohti aloitusta valmiina väliinmenoon ja pelaajien 
valvontaan. 

 
Sijoittuminen päätyaloituksessa 

Jos aloittavan linjatuomarin takana oleva laitahyökkääjä tulee aloitusympyrään ennen 
kiekon pudotusta tai sijoittuu väärin ja hänen joukkueensa voittaa aloituksen, päätuoma-
ri tai takalinjatuomari katkaisee pelin. Päätuomari siirtyy lähemmäs ja varoittaa rikkonut-
ta joukkuetta. Tämän jälkeen Päätuomari voi sijoittua aloituksessa siten, että pelaajat 
havaitsevat hänen kiinnittävän huomiota mahdolliseen uuteen samankaltaiseen rikkee-
seen. 
 
Jos aloittava pelaaja vaihdetaan aloituksesta aloitusrikkeen takia, päätuomari varoittaa 
rikkoneen joukkueen pelaajia. Varoituksen antamiseksi päätuomari ei vaihda puolta. 
Linjatuomarin on varmistuttava, että päätuomari on valmiina uutta aloitusta varten en-
nen kiekon pudottamista. 

Keskialueen aloitukset 

Kun aloitus suoritetaan siniviivan tuntumassa olevasta keskialueen aloituspisteestä, niin 
päätuomari sijoittuu kentän vastakkaiselle puolelle noin 3-5 metriä laidasta ja noin 3-5 
metriä siniviivasta kohti päätyä rintamasuunta kohti aloituspistettä. 
 
Aloituksen jälkeen päätuomari liikkuu pelin mukaisesti. Jos aloituksen voittaa puolusta-
va joukkue, päätuomarin on varmistettava että hän ei ole mahdollisen kentän poikki kul-
kevan avauksen tiellä, vaan liikkuu tarpeen mukaan hieman kohti päätyä. Jos aloituksen 
voittaa hyökkäävä joukkue, päätuomari valmistautuu takaperin luisteluun kohti päätysi-



 

79 

O
SA

 4
 Y

H
TEISTY

Ö
 JA

 SIJO
ITTU

M
IN

EN
 

joittumista. Kummassakin tapauksessa päätuomarin on pidettävä etäisyys peliin sellai-
sena, että on valmis nopeaan pelin kääntymiseen kohti toista päätyä. 
 

 
Sijoittuminen puolueettoman alueen aloituksessa 

Kun linjatuomari suorittaa aloituksen keskipisteestä, hän on rintamasuunta kohti vaihto-
aitioita. Päätuomari sijoittuu siten, että hän säilyttää katsekontaktin vaihtoaitioihin. 

 
 

Sijoittuminen linjatuomarin suorittaessa aloituksen keskipisteestä 

Päätuomarin sijoittuminen päätyalueella 

Päätuomari liikkuu päätyalueella seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
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1. Mene maalille kun on tarve. 

2. Ennakoi peliä siten, että et jää sen keskelle. 

3. Pidä kiekko ja pelaajat näkyvissäsi. 

4. Säilytä sellainen etäisyys peliin, josta sinulla on valmius siirtyä nopeasti 
päädystä toiseen. 

Päätuomarin sijoittuminen pelin siirtyessä päädystä toiseen 

Kun puolustava joukkue saa kiekon haltuunsa, päätuomarin on valmistauduttava liikku-
maan toiseen päätyyn pelin takana. Jos kiekko on päätuomarin kanssa samalla laidalla, 
päätuomarin tulee olla yhdestä neljään metriä irti laidasta ja kahdeksasta kymmeneen 
metriä pelin takana.  Jos kiekko on vastakkaisen laidan puolella, päätuomarin tulee olla 
kolmesta viiteen metriä irti laidasta ja kuudesta kahdeksaan metriä pelin takana. 
 

 
Sijoittuminen pelin siirtyessä keskialueelle – kiekko samalla puolella kenttää 

Kun kiekko on päätuomarin kanssa samalla laidalla, päätuomarin on pysyttävä lähem-
pänä laitaa siten, että yhtään pelaajaa ei jää päätuomarin selän taakse ja hän ei ole pe-
lin tiellä. 
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Sijoittuminen pelin siirtyessä keskialueelle – kiekko toisella puolella kenttää 

Kiekollisen tilanteen siirtyessä kohti keskialuetta ja edelleen toista päätyä, on mahdollis-
ta, että pelin takana syntyy peliin kuulumattomia kontakteja. Päätuomarin tehtävä on 
seurata kiekollista peliä ja liikkua sen mukaisesti, ja toissijaisesti yrittää havaita pelitilan-
teen ulkopuolella olevat rikkeet. Takatilanteen jäävät takalinjatuomarin vastuulle. Hän 
johtaa ja valvoo takatilanteet äänellä, eleillä, liikkeellä ja tarpeen mukaan väliinmenolla. 
 

 
Valvontavastuut pelin siirtyessä päädystä toiseen keskialueen yli 
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Päätuomarin tulee välttää turhia pysähdyksiä ja liikkeelle lähtöjä pyrkien liikkumaan pe-
lin mukana kentän päädystä toiseen ns. ”pitkän kahdeksikon” luistelulinjaa teräviä kaar-
roksia käyttäen ja säilyttäen etäisyys peliin ohjeiden mukaisena. 
 

 
”Pitkä kahdeksikko” pelin mukana 

Pelin vaihtaessa suuntaa jo ennen päätyaluetta päätuomarin on joko tehtävä lyhyempi 
kahdeksikon muotoinen liike pituussuunnassa tai vaihtoehtoisesti vaihdettava luiste-
lusuuntaa ottaen peli takaperin vastaan. Tärkeintä on säilyttää näköyhteys ja etäisyys 
peliin ja välttää joutumista sen keskelle. Jos kiekkoa pelataan vastakkaisella puolella 
kenttää, kannattaa yleensä tehdä pitkän kahdeksikon liike vaikka peli kääntyykin ennen 
päätyä. Jos kiekkoa pelataan sillä puolella kenttää johon päätuomari on sijoittunut ja 
päätuomari ei ole vielä itse ehtinyt punaviivalle, voi olla järkevämpää ottaa vastaan 
kääntynyt hyökkäys takaperin luistelemalla.  

Neljän tuomarin järjestelmä 

Neljän tuomarin järjestelmässä on kaksi päätuomaria ja kaksi linjatuomaria. Kahden 
päätuomarin järjestelmässä on tärkeää muistaa: 

1. Johdonmukaisuus säilyy läpi ottelun. 

2. Kahden päätuomarin välillä ei saa olla kilpailua rangaistuksista. 

3. Kumpikaan päätuomari ei voi siirtää vastuuta toiselle päätuomarille omista ti-
lanteistaan. 

4. Molemmat päätuomarit ovat vastuussa ottelun johtamisesta. 

Neljän tuomarin järjestelmässä molemmilla päätuomareilla on yhtäläinen valta ja vas-
tuu. Kummallakin päätuomarilla on samanlainen velvollisuus tuomita rangaistuksia, 
käyttää videomaalituomaria, kommunikoida pelaajilla ja valmentajille tai katkaista peli 
kun siihen on tarve. 
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Päätuomareiden sijoittuminen aloituksissa 

PT1 pudottaa kiekon rintamasuunta toimitsija-aitioon, samalla kun toinen päätuomari 
PT2 on toimitsija-aition puolella kohti pelaajapenkkejä. Ei aloittava päätuomari voi sijoit-
tua hieman keskiviivan toiselle puolelle. Päätuomari, joka ei suorita keskialoitusta liikkuu 
kiekon suuntaan ja seuraa peliä kyseiseen päätyyn etupäätuomarina. Aloittava päätuo-
mari jää takapäätuomariksi. On tärkeää, että päätuomari joka menee päätyyn, menee 
sinne niin nopeasti ja syvälle kuin mahdollista.  

Sijoittuminen keskialoituksessa erän alussa tai maalin jälkeen 
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Aloitukset päätyalueella 

 
 
Kun päätyalueella syntyy pelikatko, alueel-
le tuleva linjatuomari osoittaa kummasta 
aloituspisteestä peliä jatketaan. 
 
Päätuomarit sijoittuvat kaukalon vastak-
kaisilla puolilla päätyalueen aloituksissa. 
Etupäätuomari (PT1) sijoittuu lähelle maa-
liviivaa. Takatuomari (PT2) sijoittuu sinivii-
van ja punaviivan puoliväliin valmiina siten, 
että saa parhaan kulman aloitukseen ja 
valmiuden liikkua pelin käynnistyessä. Hä-
nen täytyy lisäksi pitää siniviivalla olevan 
linjatuomarin näkökenttä vapaana. 
 

 

Sijoittuminen päätyaloituksessa 

 

 
Sijoittuminen päätyaloituksessa – varoitus 

aloitusrikkeestä 

 

 
Jos aloittavan linjatuomarin takana oleva 
laitahyökkääjä tulee aloitusympyrään en-
nen kiekon pudotusta tai sijoittuu väärin ja 
hänen joukkueensa voittaa aloituksen, ta-
kapäätuomari tai takalinjatuomari katkai-
see pelin. Takapäätuomari siirtyy lähem-
mäs ja varoittaa rikkonutta joukkuetta. 
Tämän jälkeen takapäätuomari voi sijoittua 
aloituksessa siten, että pelaajat havaitse-
vat hänen kiinnittävän huomiota mahdolli-
seen uuteen samankaltaiseen rikkeeseen. 
 
Päätyalueella aloittajaa vaihdettaessa on 
aloittavan linjatuomarin varmistuttava että 
molemmat päätuomarit ovat päässeet 
omalle paikalleen 
 

 

.  
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Keskialueen aloitukset 

Keskialueen aloituksissa päätuomari jää yleensä siihen päätyyn, jossa hän oli ennen 
pelikatkoa. Etupäätuomari (PT1) sijoittuu aloituspistettä vastakkaisella puolella olevan 
aloituspisteen yläkaarelle. Takapäätuomari (PT2) sijoittuu aloituspisteen kanssa samalle 
puolelle kenttää kauemmalle siniviivalle.  

 
Sijoittuminen puolueettoman alueen aloituksessa 

Kun linjatuomari aloittaa keskipisteestä, päätuomarit sijoittuvat punaviivan tuntumaan 
vastakkaisille kenttäpäädyille. 

 

Sijoittuminen keskialoituksessa linjatuomarin suorittaessa aloituksen 
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Päätuomarin sijoittuminen päätyalueella 

Etupäätuomari liikkuu päätyalueella seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
1. Mene maalille kun on tarve. 

2. Ennakoi peliä niin että et jää sen keskelle. 

3. Pidä kiekko ja pelaajat näkyvissä. 

Päätuomari PT2 (Traileri) sijoittuu keskialueen aloituspisteen kohdalle ja hänen vastuul-
laan on kiekottomien tilanteiden pelaajien valvonta ja häntä kohti tulevat pelaajat pääty-
alueen aloituksen jälkeen. Hänen on varmistettava että ei ole siniviivaa valvovan linja-
tuomarin edessä. 
 
Etupäätuomari (PT1) johtaa pelin mukaisella sijoittumisellaan päätuomareiden sijoittu-
mista, sillä hän on lähempänä peliä ja joutuu liikkumaan saadakseen paremman katse-
lukulman pelaajiin ja kiekkoon. Etupäätuomari (PT1) voi vaihtaa päätyalueella puolta, 
jos pelitilanne sitä vaatii. 
 
Takapäätuomari (PT2) sijoittuu sini- ja punaviivan väliin. Hän voi vaihdella sijoittumis-
taan siniviivan ja punaviivan välillä sekä kaukalon poikkisuunnassa päästäkseen vas-
takkaiselle puolelle kuin Etupäätuomari (PT1).  Hänen on aina oltava valmiina vaihta-
maan puolta, mikäli päätyalueella oleva päätuomari liikkuu maalin takaa. Hän voi myös 
liikkua lähemmäs siniviivaa saadakseen paremman katselukulman pelitilanteeseen. 

 
 

Sijoittuminen puolueettoman alueen aloituksessa 

Alueella olevan etupäätuomarin sijoittuminen pelin mukaan ja liikkuminen maalin takaa 
määrittää päätuomarien puolet. Takapäätuomarin (PT2) vastuulla on sijoittua keskialu-
eella etupäätuomarin (PT1) liikkeen mukaisesti säilyttäen paras katselukulma peliin. 
Etupäätuomari (PT1) ei voi vaihtaa puolta ilman, että takapäätuomarilla (PT2) on myös 
mahdollisuus vaihtaa puolta.  
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Jos joku puolustavan joukkueen pelaajista luistelee keskialueella kun peli on edelleen 
päädyssä niin sekä takapäätuomari että takalinjatuomari ovat vähintään hänen tasol-
laan. Takalinjatuomarin on oltava valmis valvomaan siniviiva ja takapäätuomarin liikku-
maan päätyyn välttyen törmäämästä tähän pelaajaan. Etupäätuomari (PT1) toimii pää-
tysijoittumisohjeen mukaisesti liikkuen nopeasti päätyyn ja lähelle maalia.  

 
Päätuomareiden sijoittuminen pelin kääntyessä päädyssä 

Heti kun puolustava joukkue saa kiekon haltuunsa, takapäätuomarin keskialueella on 
valmistauduttava liikkumaan toiseen päätyyn. Päätuomari siirtyy sinne takaperin luistel-
len pelin edellä, välttäen estämästä linjatuomaria tekemästä siniviivalla ratkaisuaan. 

 
Takapäätuomarin sijoittuminen kun peli siirtyy keskialueelle 
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Takapäätuomarin vaihtuessa etupäätuomariksi hänen on pysyttävä liikkeessään pelin 
edellä. Hänen on ylittäessään siniviivan ennen kiekkoa vältettävä haittaamasta linja-
tuomarin ratkaisua. Jos etupäätuomari ei jostain syystä ehdi väistää pelin edellä, hän 
voi yksittäisissä tapauksissa väistää päästäen pelin edelleen.  
 
Takapäätuomariksi vaihtuva päätuomari seuraa peliä takaa kohti toista päätyä, pitäen 
takimmaisen hyökkääjän valvottuna. Jos hän havaitsee etupäätuomarin pelin valvonnan 
rajoittumisen väistöjen vuoksi, hänen tulee kiinnittää enemmän huomiota päätyyn me-
nevien pelaajien suhteen ja mahdollisesti liikuttava ylemmäs saadakseen paremman 
katsekulman. 
 
Takapäätuomariksi vaihtuva tuomari sijoittuu vastakkaiselle puolella kuin uusi etupää-
tuomari. Takapäätuomari luistellessa pelin mukana hän voi liikkua keskellä kenttää saa-
dakseen paremman katselukulman peliin. Hänen tulee kuitenkin olla valmis liikkumaan 
lähemmäs laitaa, jos puolustava joukkue saa kiekon haltuunsa ja nousee ylös alueelta. 
 
 
Päätuomarin tulee käyttää harkintaa ja en-
nakointia liikkuakseen toiselle puolelle. 
Takapäätuomari voi säätää sijoittumistaan. 
Kun peli etenee alueelta, takapäätuoma-
riksi vaihtuneen päätuomarin täytyy palata 
omalle puolelleen. Etupäätuomariksi vaih-
tuvan tuomarin täytyy keskittyä kiekolli-
seen tilanteeseen keskialueella samalla 
kun toinen päätuomareista huolehtii puo-
len vaihtamisesta. Keskialueella takapää-
tuomari (PT2) sijoittuu aloituspisteiden vä-
liin keskelle kenttää, lähelle siniviivaa ja ei 
koskaan pysähtyneenä. Takapäätuomari 
on pysyttävä koko ajan vähintään pienes-
sä liikkeessä.  

Takapäätuomarin liike kun kiekkoa pela-
taan syvällä päädyssä. 

Jos pelin siirtyessä keskialueella takapäätuomari (PT2) joutuu väistämään samalle puo-
lella kenttää toisen päätuomarin kanssa, niin pelin taakse nyt päätuomari (PT1) voi 
vaihtaa puolta joko maalin takaa tai pelin takana kentän poikki, jos hyökkäyksestä tulee 
nopea, ja ei ole vaaraa että hän jäisi pelin tiellä sen kääntyessä uudestaan. 
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Päätuomareiden väistöt ja sijoittuminen kun peli siirtyy keskialueelle 

Tilanteessa, jossa kiekko ammutaan päätyyn ja hyökkäävä joukkue ei pyri karvamaan 
sitä itselleen, etupäätuomarilla ei ole kiire mennä päätyyn nopeasti tai syvälle. Muutoin 
keskialueella ei välttämättä ole yhtään päätuomaria tekemässä ratkaisuita hyvin sijoit-
tuneena, sillä takapäätuomarin on liikuttava pelin takana. 
 
Jos toinen päätuomareista (Liidi) on ”kaatunut tai juuttuneena” ja kykenemätön seu-
raamaan peliä painopistealueella, takapäätuomarin vastuulla on paikata häntä ja ottaa 
päätyalue haltuun. Tällöin toinen päätuomari (Liidi) siirtyy takapäätuomariksi. 
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Päätuomareiden yhteistyö - pitkä kiekko 

Neljän päätuomarin järjestelmässä pitkän kiekon tilanteessa päätuomareilta vaaditaan 
hyvää yhteistyötä ja tilannetajua etäisyyden, valvonnan, työnjaon ja tehtävien suoritta-
misen varmistamiseksi. 
 

Yhteistyöohje – pitkä kiekko 4T järjestelmässä 

Takapäätuomari Etupäätuomari 

1. Jatka pitkän lähdön jälkeen liikettä koh-
ti sitä päätyä johon kiekko on menos-
sa. Valvo takapareja ja paina mieleesi 
kentältä mahdollisesti laukauksen jäl-
keen poistuvien pitkän ampuneen 
joukkueen pelaajien numerot. Sinulla 
on yleisvalvontavastuu vihellykseen 
saakka. 

2. Kun linjatuomari viheltää pilliin, mene 
lähelle pitkän joukkueen ampuneen 
joukkueen vaihtoaitiota. 

3. Määrää tarpeen mukaan pitkän ampu-
nut joukkue vaihtamaan pelaajat takai-
sin. 

4. Jos pitkän ampui vierasjoukkue, osoita 
kotijoukkueen vaihtovuoroa nostamalla 
käsi ylös. Jos pitkän ampui kotijouk-
kue, osoita vierasjoukkueen vaihtovuo-
ron jälkeen aloituspistettä. 

5. Yleisvalvontavastuu siirtyy sinulle kun 
linjatuomari viheltää aloituksen merkik-
si. 

1. Jatka pitkän kiekon lähdön jälkeen takaperin 
liikettä sitä päätyä kohti johon kiekko on me-
nossa. 

2. Kun linjatuomari viheltää pilliin pysähdy ja 
liiku kohti aloituspäätyä. Sinulle siirtyy yleis-
valvontavastuu pelin katketessa ja takapää-
tuomarin siirtyessä suorittamaan vaihdon 
johtamista.  

3. Siirry aloituksen mukaiselle paikalle.  

 

 

Yhteistyö ratkaisuissa – toimintaohjeet ja suositukset 

Seuraavassa kuvattuja ohjeita noudatetaan neljän tuomarin järjestelmässä ja soveltuvin 
osin kahden tuomarin järjestelmässä. 

Ratkaisuiden tekemisen periaatteet 

Lähtökohtaisesti päätuomarin pitää luottaa omaan harkintaansa ja vaistoihin. Seuraa-
vassa on esitetty pääperiaate, jolla päätuomari tekee ratkaisun rangaistuksen tuomit-
semisesta nähdessään tilanteen joka hänen tarkastelukulmastaan vaikuttaa rikkeeltä. 
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Pelissä saattaa tulla tilanteita, joissa päätuomareiden tuomitsemislinja on koetuksella. 
Esimerkiksi etupäätuomari saattaa olla sitä mieltä että kyseessä ei ole rangaistava 
teko ja takapäätuomari sitä mieltä että kyseessä on rangaistava rike. Päätuomareiden 
ei tule kyseenalaistaa toistensa ratkaisuja. Molemmilla päätuomareilla on oikeus kat-
kaista peli ja tuomita rangaistukset heti rikkeen sattuessa. 
 
Kenenkään tuomaristosta ei tule antaa kielteistä kommenttia tai sellaista kehon kielen 
elettä, jotka viestivät ettei hän hyväksy toisen tuomarin ratkaisua. Tuomarin ei tule 
myöskään koskaan syyllistää toista tuomaria ratkaisusta. Jos pelaajat tai valmentajat 
kyseenalaistavat toisen tuomarin tekemän ratkaisun, niin hyvä vastaus on: ”hänellä oli 
parempi katselukulma ratkaisun tekemiseen”. Tuomareiden tulee välttää arvioimasta 
toisen tuomarin ratkaisua sanomalla esimerkiksi ”hyvä ratkaisu”, ”tuen hänen päätös-
tään” tai ”itse näin tilanteen toisin, mutta hän teki päätöksen”. 
 
Vaikka jäällä onkin kaksi päätuomaria, linjatuomareita kannattaa hyödyntää tarpeen 
mukaan, sillä heillä on saattanut olla parempi katsekulma tilanteeseen. Jos kaikkia nel-
jää tuomaria tarvitaan ratkaisun tekoon, niin silloin keskustelu on suoritettava tuomari-
alueella.  

Päätuomareiden vastuualueet 

Päätuomareille ei ole määriteltyä yhtä päätyä hoidettavana, vaan he vaihtavat niitä pelin 
edetessä. Jos toinen päätuomareista on pitkään samassa päädyssä, päätuomarit voivat 
vaihtaa päätyjä pelikatkolla. Päätuomarit voivat sopia käytännöstä ennen peliä. Seuraa-
vassa esitetään vastuualueiden yleiset periaatteet. Ne on tarkoitettu auttamaan tuoma-
reita johtamaan ja ratkaisemaan tulkinnanvaraisia tilanteita. Huolimatta näistä periaat-
teista, kummallakin päätuomarilla on aina vastuu puuttua havaitsemiinsa selvästi sään-
töjenvastaisiin tekoihin kaikilla kentän alueilla. 
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Etupäätuomari vastaa kokonaan siitä alu-
eesta jonne kiekko siirtyy toiselta alueelta 
kunnes pelitilanne on muodostunut alueelle. 
Tämän jälkeen hän keskittyy painopistealu-
eelle (jossa kiekko ja pelaajat pääosin ovat) 
ja takapäätuomari valvoo muut tilanteet.  
 
Myös takapäätuomarin vastuulla on olla 
täysin tietoinen mitä päädyn painopistealu-
eella tapahtuu. Takapäätuomarin (PT2) 
keskialueella on jatkuvasti tiedostettava mi-
hin kohtaan etupäätuomari (PT1) on keskit-
tynyt. 

Vastuualueet kun kiekko etupäätuo-
marin kanssa samalla laidalla 

 

Vastuualueet painopisteen siirrossa 
 

 
 
 

 
Kun kiekollinen tilanne siirtyy päädyssä etu-
päätuomaria vastakkaiselle puolelle, johtaa 
etupäätuomari liikkeellään vastuualueita. Jos 
päätuomari haluaa tässä tilanteessa säilyttää 
päävastuun kiekollisesta tilanteesta, hän siir-
tyy kohti pelin painopistettä lähemmäs kiek-
koa maalin takaa. Tällöin takapäätuomarilla 
säilyy päävastuu kiekottomista tilanteista. 
Jos etupäätuomari ei liiku kohti siirtynyttä 
painopistealuetta, siirtyy päävastuu kiekolli-
sesta tilanteesta seuraavan kaavion mukai-
sesti takapäätuomarille (PT2). 

Jos päädyssä syntyy pelikatko, niin takapäätuomarin siirtyy keskipisteen ja siniviivan 
väliselle alueelle, keskelle kenttää havaitakseen tai siirtyäkseen havaitsemaan pääty-
alueelle tapahtumia.  Päätyalueen aloituksen jälkeen takapäätuomarin saattaa olla hel-
pompi ja tehokkaampi tehdä ratkaisuita siniviivaan kohti tulevissa tilanteissa vaikka ne 
ovat tai eivät ole ”painopistealueella”. 
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Tilanteessa, jossa takapäätuomari (PT2) on tuomitsemassa siirrettyä rangaistusta 
päätyalueella ja etupäätuomari (PT1) tai linjatuomari katkaisee pelin päätyalueella, 
suositellaan että takapäätuomari (PT2) viheltää myös pilliin (saadakseen huomion it-
seensä) osoittaakseen tuomitsevansa rangaistuksen. 
 
Etupäätuomari (PT1) päätyalueella ratkaisee, katkaistaanko peli jos kiekko osuu maa-
livahdin kypärään tai kasvosuojukseen. Päätuomarit voivat keskustella syöttäjistä etu-
päätuomarin (PT1) tuomitessa maalin. Linjatuomarit voivat myös avustaa syöttäjien 
nimeämisessä.  

Rangaistusten tuomitseminen 

Molemmille päätuomareilla saattaa olla käsi ylhäällä saman tai eri rangaistuksen mer-
kiksi samalle pelaajalle tai eri pelaajille. Kun kaksi rangaistusta tuomitaan eri pelaajille, 
rangaistusta tuomitsevan päätuomarin tai tuomitsevien päätuomareiden on näytettävä 
molempien rangaistusten käsimerkit osoittaen pelaajaa. Jos toinen päätuomareista 
nostaa käden ylös rangaistuksen merkiksi ja tämän jälkeen toinen päätuomari nostaa 
myös käden ylös rangaistuksen merkiksi, molempien päätuomareiden on pidettävä käsi 
ylhäällä pelin katkaisuun saakka. 
 
Jos tuomitaan yksi rangaistus, päätuomari joka näyttää käsimerkin, ilmoittaa rangais-
tuksen kirjurille. Jos molemmilla päätuomareilla on sama rangaistus siirrettynä, pelikat-
kolla rangaistuksen ilmoittaa tilanteessa etupäätuomarina ollut päätuomari. Sen tuoma-
rin, joka ei ilmoita tällaisessa tilanteessa rangaistusta, on varmistuttava, että kyseessä 
oli sama rangaistus. Kun molemmat päätuomarit ilmoittavat rangaistuksia eri pelaajille, 
kumpikin päätuomari ilmoittaa omat rangaistuksensa ja he palaavat sille alueelle jossa 
olivat ennen pelikatkoa. 
 
Tilanteessa, jossa kaksi rangaistusta tuomitaan, etupäätuomari antaa rangaistuksensa 
ja käsimerkkinsä ensin, ja takapäätuomari tämän jälkeen. On tärkeää, että molemmat 
päätuomarit tietävät mitä rangaistuksia tuomitaan, ja tarvittaessa keskustelevat lyhyesti 
pelikatkolla varmistaakseen, olivatko rangaistukset samalle vai eri pelaajille. Toinen 
päätuomareista voi välittää rangaistukset rangaistusajanottajalle mikäli se sujuvuuden 
vuosi on tärkeää. 
 
Päätuomareiden ei tule käyttää ”ei tuomita”- käsimerkkiä ei rangaistusta –tilanteiden 
osoittamiseksi. Päätuomarin on tiedettävä milloin ja missä toinen päätuomari on anta-
massa varoituksen, mutta ei tuomitsemassa rangaistusta. Päätuomarit voivat käyttää 
ääntään viestiäkseen pelaajille tai osoittaakseen läsnäolonsa. ”Ei vielä rangaistava” tai 
”lopeta, seuraavasta tulee rangaistus” –lauseiden käyttöä on päätuomareiden vältettä-
vä pelin käydessä. 

Vaihtotilanteiden johtaminen pelikatkolla 

Erän alussa ja maalin jälkeisessä keskialoituksessa vaihtomerkin suorittaa sujuvoittami-
sen vuoksi aloittava päätuomari. Muissa keskialoituksissa vaihtomerkin suorittaa vaih-
toaitioita lähempänä oleva päätuomari. 
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Päätyalueen aloituksissa takapäätuomari antaa vaihtomerkin riippumatta siitä, millä 
puolella kenttää hän on. Kun päätuomari näyttää vaihtomerkin, hänen pitää olla pois 
laidan läheisyydestä ollakseen paremmin näkyvillä valmentajille, erityisesti jos hän on 
pelaajapenkkien puolella. 
 
Keskialueen aloituksissa takapäätuomari (PT2) hoitaa pelaajien vaihtotilanteen onpa 
hän sitten pelaajapenkkien puolella tai vastakkaisella puolella kenttää. Suositellaan että 
hän liikkuu lähemmäs keskipistettä ollakseen paremmin esillä valmentajille.  

Päätuomareiden vastuut videotarkistuksen aikana 

Videotarkistuksen suorittaa aina tilanteessa ollut etupäätuomari. Mikäli tilanteessa taka-
päätuomarina ollut tuomari arvioi tilanteen vaativan videotarkistusta, hänen tulee ilmoit-
taa näkemyksensä etupäätuomarille, joka suorittaa harkintansa mukaan tarkistuksen. 
 

Yhteistyöohje - videomaalitarkistus 4T järjestelmässä 

Etupäätuomari Takapäätuomari 

1. Pelin katkaisun jälkeen, varmista käsi-
merkein, että muut tuomarit ja joukku-
eet tietävät sinun menevän suoritta-
maan tarkistuksen. 

2. Kerro toiselle päätuomarille videotar-
kistuksen syy ja kysy hänen näkemyk-
sensä, jos se onnistuu sujuvasti ennen 
tarkistukseen siirtymistä. 

3. Suorita videotarkistuksen tarkistuslis-
tan mukainen toiminta. 

4. Jos videotarkistuksesta ei saada var-
maa ratkaisua, suorita epäselvän maa-
lin mukainen tarkistuslista. 

5. Tee päätös ja ilmoita se maalitilanteen 
hoidon ohjeen mukaisesti. 

1. Pelin katkaisun jälkeen siirryt valvovaksi 
päätuomariksi. 

2. Pyri sijoittumaan siten, että videotarkistuk-
seen menevä päätuomari voi viestiä tarkis-
tuksen syyn sinulle matkalla toimitsija-
aitioon. 

3. Älä kommentoi pelaajille tilannetta. Voit tar-
vittaessa kertoa pelaajille mitä tilanteita 
sääntöjen mukaan voidaan tarkistaa videol-
ta. 

4. Jos arvioit, että linjatuomareilla saattaa olla 
maalitilanteesta videotarkistusta täydentävä 
näkemys, pyri saamaan heidän näkemykset 
tietoosi tuomarialueella videotarkistuksen ai-
kana.  

5. Sijoitu siten, että videotarkistuksen suoritta-
va päätuomari voi tarvittaessa keskustella 
kanssasi välittömästi palatessaan toimitsija-
aitiosta. 

 
Jos videomaalituomari vastaa, että ratkaisua ei voida videotarkistuksen perusteella 
varmuudella antaa, niin silloin kaksi päätuomaria (ja mahdollisesti molemmat linjatuo-
marit) keskustelevat ja tarkistusta suorittanut päätuomari tekee ja viestii lopullisen pää-
töksen. Jos pelaaja tai joukkueen toimihenkilö pyytää päätuomaria tekemään videotar-
kistuksen, on päätuomarin vastattava että ”joukkue ei voi pyytää tarkistusta”. 
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Viestintä pelaajapenkeille 

Jos päätuomari haluaa viestiä tehdystä ratkaisusta valmentajille, hän tekee sen itse 
henkilökohtaisesti.  Toinen päätuomari ei pääsääntöisesti keskustele toisen päätuoma-
rin johtaman tilanteen päätöksestä pelaajien tai valmentajien kanssa. Molemmat pää-
tuomarit eivät koskaan mene yhtä aikaa pelaajapenkin luokse. 

Toimintaohje kiistojen hallintaan 

Päätuomareiden ei tulisi missään tilanteessa joutua fyysisesti estämään kiistaa. Kaikis-
sa kiistatilanteissa päätuomari johtaa tai valvoo ja linjatuomarit suorittavat, eli toimivat 
kiistan erottajina.  
 
Päädyssä syntyvän kiistan aikana takapäätuomari on vastuussa penkkien valvonnasta 
ja alueesta josta pelaajat menevät kiistan lähelle. Takapäätuomari sijoittuu lähelle sini-
viivaa. Suositellaan että takapäätuomari ei mene syvälle alueelle. Jos useita pelaajia 
osallistuu kiistaan, takapäätuomarilla on yllä mainitut velvollisuudet ja tämän lisäksi hän 
voi mahdollisuuksien mukaan mennä parempaan katsekulmaan. Hänen on kuitenkin 
säilytettävä kiistan ulkopuolella oleva kokonaisuus valvonnassaan koko ajan. Päätyalu-
eella ollut päätuomari on vastuussa rangaistusten tuomitsemisesta. Takapäätuomari 
avustaa tarvittaessa. Kaikissa tilanteissa keskustelut tulee pitää lyhyinä. 
 

Yhteistyöohje – Kiistatilanne 4T Järjestelmässä 

Etupäätuomari Takapäätuomari 

1. Pelin katkaisuhetkellä sijoitu siten, että 
näet kaikki kiistaan osallistuvat pelaajat. 

2. Voit yrittää hallita kiistaa käskemällä 
pelaajia erityisesti sen alkuvaiheessa. 

3. Olet vastuussa oikeiden rangaistusten 
tuomitsemisesta ja tarkistuslistan suori-
tusten johtamisesta. 

4. Kiistan jälkeen keskustele tarvittaessa 
lyhyesti toisen päätuomarin kanssa 
tuomarialueella ja ilmoita rangaistukset 
kirjurille. 

5. Kerro kapteeneille tuomitut rangaistuk-
set. 

6. Määrää seuraava aloituspaikka ja kerro 
siitä muille pelin osapuolille. 

1. Olet vastuussa kokonaisuuden valvonnas-
ta. 

2. Kiistan syntyessä, määrää ensin pelaajat 
pysymään penkillä ja sijoitu siten että sinun 
ohi ei pääse kiistaan. 

3. Valvo takapareja ja pelaajia, jotka eivät 
osallistu kiistaan. Ohjaa heitä äänellä ja 
tarvittaessa eleillä. 

4. Jos maalivahdille saatetaan tuomita ran-
gaistuksia, kirjaa ylös kentälle olleet saman 
joukkueen pelaajat. 

5. Kirjaa ylös vaihto-, ja rangaistusaitiosta 
kiistaan mukaan tulevien pelaajien nume-
rot.  

6. Avusta toista päätuomaria rangaistusten 
tuomitsemisessa tarpeen mukaan. 
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Linjatuomarien yhteistyöohjeita 

Linjatuomarilla on roolinsa mukaisesti merkittävä rooli tuomariston kokonaissuoritukses-
sa. Linjatuomari roolissaan kykenee usein havainnoimaan peliä kokonaisuutena ja ais-
timaan pelin painopisteen ulkopuolella pelin johtamiseen kokonaisuutena vaikuttavia 
asioita. Linjatuomarin yhteistyön sujuvuudella on oleellinen merkitys myös ottelutapah-
tuman sujuvuuteen. 

Tapahtumien raportointi päätuomarille 

Linjatuomareiden velvollisuus on oma-aloitteisesti raportoitava päätuomarille kaikki ha-
vaitsemansa kiekko katsomoon -säännön mukaiset rangaistukset, joukkuerangaistuk-
set, isot rangaistukset, käytösrangaistukset, pelirangaistukset tai ottelurangaistukset. 
Mikäli tilanne sattuu pelin käydessä, raportointi on suoritettava seuraavalla pelikatkolla. 
Jos tilanne sattuu pelikatkolla, raportointi on suoritettava ennen pelin käynnistämistä. 
 
Linjatuomarin noudattaa seuraavia toimintaohjeita raportoidessaan tilannetta päätuoma-
rille: 

- Varmista päätuomarin huomio, esim. katsekontaktilla ja kertomalla että sinulla 
on raportoitavaa, joka vaatii häneltä toimenpiteitään. 

- Suorita raportointi pääasiallisesti tuomarialueella ja pidä viesti lyhyenä. 

- Pysy rauhallisena ja muista, että olet raportoimassa tilannetta päätuomarille. 
Päätuomarin vastuulla on päätöksen tekeminen. 

- Kerro mitä itse havaitsit (esimerkiksi ”Sininen numero 14 osui korkealla mai-
lalla punaiseen pelaajaan numero 7” tai ”Sininen joukkueen pelaajapenkiltä 
solvataan minua” tai ”Punainen 6 huitoi mailalla valkoista 8:aa”) 

- Kun olet kuvannut tilanteen, ehdota ratkaisua jos tilanteessa ei mielestäsi ole 
vaihtoehtoja (esimerkiksi: ”Tilanne oli ottelurangaistuksen arvoinen”). 

- Varmista, että olette ymmärtäneet toisianne.  

Linjatuomareiden tulee seurata päätuomarin ohjausta keskusteluissa. Kaikki kysymyk-
set päätuomarin lopullisesta päätöksestä pitää keskustella tuomariston kesken puku-
huoneen rauhassa. 

Rangaistuksen tuomitseminen 

Rangaistuksen tuomitseminen voi aiheuttaa kiistoja pelaajien välillä tai sopimatonta käy-
töstä päätuomaria kohtaan. Linjatuomarin ensisijainen tehtävä pelikatkolla on valvonta 
ja väliinmeno ennen muita tehtäviä, kuten kiekon noutamista. Linjatuomarin tehtävä on 
ohjata ja saattaa rangaistu pelaaja rangaistusaitioon siten, että rangaistu pelaaja ei jou-
du kontaktiin muiden pelaajien kanssa. Linjatuomari ei työnnä päätuomarin kanssa väit-
televää pelaajaa taaksepäin tai kosketa rangaistua pelaajaa. Sen sijaan linjatuomari si-
joittuu ennakoivasti rangaistun pelaajan eteen estäen fyysisen kosketukseen vastusta-
jan tai päätuomarin kanssa. 
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Kun kahta eri joukkueen pelaajaa rangaistaan, kummankin linjatuomarin pitää saattaa 
pelaajat rangaistusaitioon. Yksikin rangaistu pelaaja on saatettava aina kun tilanteessa 
voi tulla ongelmia muiden pelaajien kanssa.  

Rangaistuslaukaus ja voittolaukauskilpailu 

Kun tuomitaan rangaistuslaukaus, toinen linjatuomareista asettaa kiekon keskipistee-
seen. Tämä linjatuomari voi jäädä kiekon luokse seisomaan varmistaen että rangaistus-
laukausta suorittava pelaaja ei lähde liikkeelle ennen kuin on saanut ohjeen tai luvan 
päätuomarilta. Tämä jälkeen hän sijoittuu rangaistuslaukausta torjuvan joukkueen pe-
laajapenkkejä vastapäätä tai toimitsija-aition eteen. Tämän linjatuomarin vastuulla on 
valvoa, että kaikki rangaistuslaukaukseen osallistumattomat pelaajat pysyvät kentän 
laidalla keskiviivan takana ja rangaistuslaukauksen suoritusta ei häiritä sääntöjen vas-
taisesti. 
 
Toinen linjatuomari sijoittuu maaliviivalle maalin vastakkaiselle puolella hieman kauem-
maksi maalista kuin päätuomari. Hänen tehtävänään on seurata rangaistuslaukausta 
samaan tapaan kuin päätuomarikin. Linjatuomari ei kuitenkaan osoita maalin syntyä ja 
kertoo näkemyksensä vain päätuomarin pyynnöstä. 
 
Voittolaukauskilpailussa keskialueella ollut linjatuomari valvoo maalivahdin ja laukoneen 
pelaajan poistumisen vaihtoaitioon pyrkien sijoittumisellaan estämään kontaktit vastus-
tajan kanssa. Päädyssä ollut linjatuomari vie kiekon keskipisteeseen seuraavaa suori-
tusta varten ja jää keskialueen linjatuomariksi. 

Päätuomarin sijoittumisen paikkaaminen 

Erityisesti kolmen tuomarin järjestelmässä päätuomari voi joskus jäädä kiekollisesta ti-
lanteesta jälkeen. Tällöin linjatuomarin täytyy liikkua siniviivaltaan päätyalueelle valvo-
maan tilannetta päätuomarin puolesta. Yleensä tällaista tapahtuu, jos päätuomari jää 
pelaajaruuhkan estämäksi tai kyseessä on nopea läpiajotilanne. Päätyn menevän linja-
tuomarin on muistettava, että siniviivan valvonta on hänen pääasiallinen vastuualueen-
sa ja hänen on suoritettava paitsiotilanteen ratkaisu. 
 
Päätuomaria paikkaava linjatuomari noudattaa päätyalueen liikkumis- ja sijoittumisohjei-
ta ja menee aina maalisijoittumiseen asti. Linjatuomari pysyy päätyalueella niin kauan, 
kunnes päätuomari on ehtinyt sijoittua tilanteen vaatimalla tavalla. Jos tilanteesta syntyy 
maali, päätuomaria paikkaava linjatuomari näyttää maalin merkin. Linjatuomari ei kui-
tenkaan vihellä pilliinsä, vaan pelin katkaisee päätuomari. Linjatuomari ei koskaan 
näytä ”ei maali” –käsimerkkiä, vaan sen näyttää ainoastaan päätuomari. Jos tilan-
teesta ei synny maalia, linjatuomarin on varottava törmäämästä päätuomariin palates-
saan takaisin keskialueelle. 

Yhteistyö toisen linjatuomarin kanssa 

Pelikatkolla pääsääntöisesti se linjatuomari joka on katkaissut pelin, siirtyy seuraavassa 
aloituksessa ei-aloittavaksi linjatuomariksi. Tämä ei kuitenkaan koske pitkää kiekkoa, 
eikä sellaisia tilanteita, joissa sujuvoittamisen vuoksi on luonnollisempaa toimia toisin. 
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Linjatuomareiden keskinäisestä yhteistyöstä syntyvä kuva on osa tuomariston uskotta-
vuutta ja luotettavuutta. Linjatuomarin ei koskaan pidä heittää kiekkoa toiselle linjatuo-
marille. 
 
Pelin käydessä linjatuomareiden pitää kommunikoida keskenään etenkin joukkueen jou-
tuessa vajaalukuiseksi, vajaalukuisuuden päättyessä, joukkueen vaihtaessa maalivah-
din pelaajaan ja erän loppuessa. Linjatuomareiden keskinäisellä kommunikoinnilla ja 
yhteistyöllä voidaan vähentää tuomariston tekemiä turhia katkoja ottelun kulussa. Hyvät 
linjatuomarit helpottavat myös päätuomarin työtä rajoittamalla hallittavien häiriöiden 
määrää.  
 
Ottelun aikana syntyy jatkuvasti tilanteita, joiden yhteydessä toisen linjatuomarin on pai-
kattava toisen linjatuomarin sijoittumista. Tällaisia tilanteita on kuvattu seuraavassa. 

Päätyalueella 

Aloituksen aikana siniviivalla olevan linjatuomarin täytyy jäädä siniviivalleen ja seuratta-
va peliä ja valvottava siniviivaa. Jos kiekko välittömästi aloituksen jälkeen siirtyy puolu-
eettoman alueen puolelle, siniviivaa valvovan linjatuomarin täytyy liikkua pelin mukana 
ja aloittanut linjatuomari jää tilanteessa takalinjatuomariksi. 
 
Jos etulinjatuomari menee syvälle päätyalueelle, on hänen tiedostettava, että takalinja-
tuomarille jää vastuu molempien siniviivojen valvonnasta. Tämän vuoksi etulinjatuoma-
rin on pyrittävä palaamaan takaisin paikalleen mahdollisimman nopeasti.  

Puolueettomalla alueella 

Kun aloitus suoritetaan puolueettoman alueen aloituspisteestä siniviivan luota, ei-
aloittavan linjatuomarin vastuulla on tehdä päätös kaikista kyseisen siniviivan tilanteista. 
Ei-aloittavan linjatuomarin vastuulla on siniviivan tai keskiviivan valvominen sen mu-
kaan, mihin suuntaan kiekko liikkuu aloituksen jälkeen. Jos kiekko menee päätyalueelle, 
ei-aloittava linjatuomari jää siniviivalle ja aloittava linjatuomari perääntyy keskiviivalle 
päin.  
 
Kun hyökkäys siirtyy alueelta toiselle, takalinjatuomarin velvollisuus on valvoa hyökkä-
yksen taakse jääviä pelaajia ja oltava valmistautunut pelin kääntyessä siniviivan valvon-
taan pitkän syötön varalta.. Kun takalinjatuomari siirtyy pelin mukana ylöspäin, hänen 
pitäisi välttää ”putkikatseisuutta” ja ei vain kiekollista tilannetta, vaan pitää pää liikkees-
sä ja katsoa jäätä päätuomarin ja toisen linjatuomarin seuratessa kiekollista tilannetta.  

Päätuomarin paikkaaminen 

Jos päätuomari ei pääse maalille, linjatuomari voi mennä maaliviivalle. Ainakin yhden 
tuomareista on aina oltava mukana maalintekotilanteessa. Jos päätuomari ei ole nor-
maalisti sijoittunut (esim. kaatunut), linjatuomari varmistaa voiko takapäätuomari paika-
ta tätä. Jos takapäätuomari ei voi paikata jumissa olevaa päätuomaria, linjatuomari 
menee tarvittaessa päätyyn. 
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Tuomarijärjestelmät poikkeustilanteissa 

Seuraavassa on kuvattu toimintaohjeet niihin tilanteisiin, jossa otteluun määrätyistä 
tuomareista yksi tai useampi ei pääse ottelupaikalle tai on kykenemätön jatkamaan otte-
lua. Tuomariston täytyy aina raportoida pöytäkirjan yhteydessä kaikki tapaukset, joissa 
tuomari ei saavu otteluun tai ei pysty jatkamaan sitä loppuun. 

Puuttuva päätuomari tai linjatuomari 

Jos neljän tuomarin järjestelmässä toinen päätuomareista ei ole toimintakykyinen, otte-
lua jatketaan kolmen tuomarin järjestelmällä. Jos neljän tuomarin järjestelmässä linja-
tuomari ei ole toimintakykyinen, jatketaan ottelua kahden päätuomarin ja yhden linja-
tuomarin järjestelmällä. 
 
Jos kolmen tuomarin järjestelmässä päätuomari tai linjatuomari ei ole toimintakykyinen, 
ottelua jatketaan yhden päätuomarin ja yhden linjatuomarin järjestelmällä.  

Yhden linjatuomarin järjestelmä 

Linjatuomari suorittaa kaikki aloitukset pois lukien keskialoitukset Päätyalueella taka-
päätuomari valvoo siniviivan kunnes linjatuomari palaa siniviivalle tai taaimmaiselle si-
niviivalle jos kyseessä on nopea suunnanmuutos. Keskialueella lähin päätuomari val-
voo siniviivan kunnes linjatuomari ehtii paikalle. 
 
Jos linjatuomari ei ole sijoittunut tekemään siniviivaratkaisua, lähin päätuomari valvoo 
tilanteen ja tarvittaessa katkaisee pelin. Siirretyssä paitsiossa päätuomari käyttää ääntä 
osoittaakseen paitsiotilanteen. Päätuomarin ei tule nostaa kättään ylös siirretyn paitsion 
merkiksi. Kun linjatuomari saapuu siniviivalle (ja siirretty paitsio on vielä voimassa), hän 
nostaa käden ylös ja hoitaa tilanteen 
 
Linjatuomari hoitaa ja ratkaisee kaikki pitkän kiekon tilanteet. 

Yhden tuomarin järjestelmä 

Jos jostakin syystä toinen kahden tuomarin -järjestelmän tuomareista ei voi saapua ot-
teluun tai sairauden tai loukkaantumisen takia ei pysty jatkamaan pelin loppuun saakka, 
noudatetaan seuraavia toimintaohjeita: 

 Jos mahdollista, otteluun nimetään sijaistuomari ja ottelua jatketaan kahden tuo-
marin –järjestelmällä. Sijaiseksi kelpaa kuka tahansa, jolla on voimassa oleva tuo-
marikortti ja vakuutus. Sijaiseksi ei kuitenkaan kelpaa kummankaan joukkueen pe-
laaja, joukkueen toimihenkilö tai sarjassa peli- tai toimintakiellossa oleva henkilö. 

 Jos sopivaa sijaista ei löydy, ottelua jatketaan yhdellä tuomarilla. 

 



 

 

 

 


