
Tässä liitteessä on kuvattu tuomarin osaamisportaat jaettuna tuomarin toimintaohjekäsikirjan mukaisiin osaamisalueisiin. Osaaminen 
on jaettu neljään eri osaamisportaaseen, joiden nimet matalista korkeimpaan ovat: Osaamisporras 1 – Simba, Osaamisporras 2 - Jello-
na, Osaamisporras 3 – Leo ja Osaamisporras 4 – Aslan. Suomen Jääkiekkoliiton tasoluokitus (Tasot 1-8) pohjautuu osaamisportaisiin 
kuvassa esitetyin numeroiduin ympyröin. Esimerkiksi tasoluokitus 1:n tuomarin osaaminen voi olla kaikilla osa-alueilla portaalla 1. Ta-
son 4 tuomarin osaamisportaiden odotetaan jakautuvan 2 (Jellona) että 3 (Leo) tasoille. Sijoittuminen osaamisportaille suoritetaan it-
searviointina ja valituissa kohderyhmissä vertaisarviona. 
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Osaamisportaiden rakennusaineet 
 
  

 

 

 

Pelissä 
sattunut 
tilanne 

Julkisuus 

Esiintyvyys ja ennakoitavuus 

Tärkeys - seuraukset 

Haastavuus 

Ottelu 

 
TULOKSEN ARVIOINNIN ELEMENTIT: 

 
1. SUUNTA – tehdäänkö oikein, eli palvellaanko peliä? 
2. MÄÄRÄ – kuinka usein saavutetaan tavoitteet? 
3. VAIKUTTAVUUS – saavutetaanko tai säilytetäänkö luottamus? 

 

Jännitteet 
Tulkinnanvaraisuus 

Kuormitus 



Sanasto 
 
 Käytetty sana Selitys 

ES
IIN

TY
VY

YS
 Tyypillinen Tilanne, joka esiintyy jokaisessa ottelussa kerran tai useammin. 

Yleinen Tilanne, joka esiintyy kerran noin 2- 10 peliä kohden. 

Harvinainen Tilanne, joka esiintyy kerran noin 10 - 50 peliä kohden 

Erittäin harvinainen Tilanne, joka esiintyy harvemmin kuin kerran 50 peliä kohden. 

M
Ä

Ä
R

Ä
 

Aina Toteutuu 95% - 100% tapauksista (=vähintään19 kertaa 20:stä) 

Yleensä Toteutuu > 90% tapauksista (=vähintään yhdeksän kertaa kymmenestä) 

Usein Toteutuu > 60% tapauksista (=vähintään kolme kertaa viidestä) 

Joskus Toteutuu < 20% tapauksista (=enintään kerran viidestä) 

VA
IK

EU
SA

ST
E 

Erittäin haastava 
(ottelu tai tilanne) 

Tilanne, joka on lopputuloksen kannalta käänteentekevä ja eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna 
ristiriitaisen tulkinnan alainen.  
Ottelu, joka sisältää useampia erittäin haastavia tilanteita yhdistettynä erittäin koviin painetekijöihin 
kuten pelin käänteentekevä tärkeys, julkisuus tai joukkueiden väliset jännitteet. 

Haastava 
(ottelu tai tilanne) 

Tilanne, joka on lopputuloksen kannalta merkittävä ja jossa on yksi oikea tai hieman muita parempi 
ratkaisu, mutta myös muita mahdollisia ratkaisuita.  
Ottelu, joka sisältää useita haastavia ja ainakin yhden erittäin haastavan tilanteen yhdistettynä hieman 
tavallista merkittävimpiin painetekijöihin kuten ottelun tärkeys. 

Normaali 
(ottelu tai tilanne) 

Tilanne, johon paineettomasti tarkastellen on selvästi yksi paras ratkaisu kahdesta tai kolmesta mah-
dollisesta.  
Ottelu, joka voi sisältää haastavia tilanteita, mutta ei muita merkittäviä painetekijöitä. 

Helppo 
(ottelu tai tilanne) 

Tilanne, johon ei ole kuin yksi oikea ratkaisu. 
Ottelu, joka ei sisällä painetekijöitä eikä merkittävää määrää haastavia tai erittäin haastavia tekijöitä. 

  



Menetelmät (toimintaohjeet, sijoittumisohjeet, yhteistyö) 

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

Tuntee pääpiirteittäin 
roolin mukaiset suori-
tusohjeet kahden tuoma-
rin järjestelmässä tyypil-
lisissä ja helpoissa peli-
tilanteissa. 
 
Suhtautuu positiivisesti 
pelin aikaiseen yhteis-
työhön pelin palvelemi-
seksi. 
 
Sijoittuu siten, että ei tyy-
pillisesti aiheuta oman ja 
pelin muiden osapuolten 
turvallisuuden vaarantu-
mista normaaleissa otte-
luissa ja helpoissa tilan-
teissa. 
 

Pysty soveltamaan menetelmiä 
sujuvasti helpoissa otteluissa. 
Tuntee menetelmät ja osaa so-
veltaa niitä yleisissä pelitilanteis-
sa. 
 
Saavuttaa pelitilanteissa usein 
sijoittumisohjeiden mukaisen 
etäisyyden. 
 
Havainnoi usein muiden tuoma-
reiden sijoittumisen ja pystyy so-
vittamaan omaa sijoittumistaan 
niiden mukaisesti. 
 
Tuntee eri väistötavat päädyssä 
ja osaa usein soveltaa niitä 
normaaleissa tilanteissa. 
 
Osaa kahden ja kolmen tuomarin 
järjestelmässä tarvittavat yhteis-
työmenetelmät ja roolitukset. 
 
Osaa hyödyntää joskus enna-
kointia sijoittumisessa ja valvon-
nassa haastavissa tilanteissa. 
 
Tuntee pääpiirteissään valmistau-
tumismenetelmät ja pelisuunni-
telman. 

Pystyy osallistumaan ottelun joh-
tamiseen menetelmäohjeiden mu-
kaisesti normaaleissa ja haasta-
vissa otteluissa siten, että mene-
telmien soveltaminen ei yleensä 
haittaa luottamuksen saavuttamis-
ta. 
 
Osaa ulkomuistista pelitilanteen 
mukaiset tarkistuslistat ja osaa so-
veltaa niitä aina sujuvasti.Tuntee 
menetelmät hyvin ja osaa soveltaa 
niitä yleensä harvinaisissa, haas-
tavissa tai ja normaaleissa yhtäai-
kaisissa tilanteissa. 
 
Saavuttaa yleensä pelitilanteissa 
sijoittumisohjeiden mukaisen etäi-
syyden.  
 
Kykenee aina vuorovaikutukseen 
ottelun aikana sijoittumisella ja ke-
honkielellä muun tuomariryhmän 
kanssa. Pystyy yleensä sovelta-
maan tuomariston yhteistyön peri-
aatteita tehokkaasti myös paineis-
tettuna. 
 
Pystyy aina laadukkaaseen valmis-
tautumiseen ja pelisuunnitelman 
laatimiseen. Osaa usein hyödyn-
tää ennakointia sijoittumisessa, 
ryhmätyössä valvonnassa ja vies-
tinnässä haastavissa tilanteissa, 

Pystyy johtamaan aina erittäin 
haastavissa otteluissa ryhmän 
työskentelymenetelmiä luottamus-
ta parantavalla tavalla. 
 
Aistii yleensä muiden tuomareiden 
sijoittumisen, liikesuunnan ja kat-
sesuunnat osaten samalla hahmot-
taa millainen tarkastelukulma muil-
la tuomareilla tilanteeseen on.  
 
Tuntee menetelmät ja osaa sovel-
taa niitä menestyksekkäästi 
yleensä erittäin harvinaisissa tai 
erittäin haastavissa tai haasta-
vissa yhtäaikaisissa tilanteissa. 
 
Kykenee johtamaan aina mene-
telmiä soveltaen yhteistyötä yllät-
tävissä tilanteissa useiden paine-
tekijöiden läsnä ollessa ilman epä-
röintiä tai viivytyksiä. 
 
Osaa jalostaa toimintaohjeita erit-
täin haastavien tilanteiden erin-
omaiseen hoitoon. 
 
Saavuttaa usein poikkeuksellista 
etua pelisuunnitelmalla. Osaa aina 
hyödyntää ennakointia sijoittumi-
sessa, ryhmätyössä valvonnassa 
ja viestinnässä harvinaisissakin 
tilanteissa. 



Säännöt (sääntökirja, tulkinnat ja painotusohjeet) 

  

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

Tuntee sääntökirjan tär-
keimmät säännöt pääpiir-
teissään. 
 
Omaa perusvalmiudet 
oppia helppoja asioita ja 
selviytyy hyväksytysti 
helposta sääntökokeesta 
tai aikapaineistetusta ko-
keesta, kun käytettävissä 
sääntökirja, tulkintakirja 
ja painotusohjeet 
 
Tietää tärkeimmät sään-
nöt, jotka koskevat tyy-
pillisiä pelitilanteita ja 
osaa soveltaa niitä aina 
helpoissa ja joskus 
haastavissa tilanteissa. 

Tuntee sääntökirjan, tulkintaoh-
jeiden ja painotusohjeiden sisäl-
lön hyvin yleisimmissä pelitilan-
teissa. 
 
Omaa valmiudet omaksua sään-
töjen soveltamista eri tilanteissa 
ja selviytyy hyvin sääntökokeesta 
jossa on aika-, väsymys-, tai muu 
painetekijä. 
 
Pystyy soveltamaan oppimaansa 
yhdestä tai kahdesta paineteki-
jästä huolimatta usein oikein. 
 
Osaa soveltaa painotusohjeita 
usein normaaleissa pelitilan-
teissa ja joskus haastavissa pe-
litilanteissa. 

Tuntee harvinaiset sääntötulkinnat 
Ymmärtää laajasti sääntötulkinto-
jen tarkoituksen ja hengen.  
 
Omaa hyvät tai erinomaiset val-
miudet omaksua sääntöjen sovel-
tamiseen eri tilanteissa ja selviytyy 
hyvin arvosanoin sääntökokeesta 
jossa on kohtuullinen aikapaine.  
 
Pystyy yleensä soveltamaan op-
pimaansa useasta painetekijästä 
huolimatta sujuvasti. 
 
Ymmärtää painotusohjeiden takana 
olevat syyt ja tavoitteen pelin pal-
velemisen tavoitteiden kannalta.  
 
Osaa soveltaa aina painotusohjeita 
haastavissa tilanteissa ja joskus 
erittäin haastavissa tilanteissa. 

Tuntee erittäin harvinaisetkin 
sääntötulkinnat. Oppii nopeasti 
uudet säännöt soveltaen niitä on-
nistuneesti uusissa tilanteissa. Ky-
kenee aina vastaamaan monimut-
kaisiin sääntö-, tulkinta-, ja paino-
tusohjekysymyksiin aikapaineistet-
tuna ja väsytettynäkin saavuttaen 
erinomaisen tuloksen. 
 
Tuntee säännöt ja niistä annetut 
täydentävät suullisetkin ohjeet su-
juvasti. Tuntee painotusohjeet ja 
niiden tarkoituksen osaten sovel-
taa niitä huippu-urheilun vaatimalla 
tavalla saavuttaen aina lajiyhteisön 
laajan hyväksynnän. 
 
Osaa soveltaa painotusohjeita ai-
na hyväksyntää saavuttavalla ta-
valla erittäin haastavissa tilan-
teissa. 



Urheilullisuus (kestävyys, voima, nopeus ja luistelutaito) 

 
  

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

Osaa luistelun perustai-
dot siten, että pystyy liik-
kumaan pelin mukana, 
kun sijoittuu siitä riittävän 
etäälle. 
 
Jaksaa ilman aiempaa 
kuormitusta kaikkein hel-
poimpien pelien mukana 
koko ottelun ajan siten, 
että ei väsy suoritusky-
kyä haittaavalla tavalla.  

Osaa luistelun perustaidot siten, 
että pystyy yleensä säilyttämään 
ohjeen mukaisen sijoittumisen 
normaaleissa otteluissa jos muita 
haittatekijöitä ei esiinny. 
 
Jaksaa vähäisesti kuormitettuna 
yleensä säilyttää liikkeen pelin 
mukaisesti normaaleissa otteluis-
sa. 
 
Kykenee usein sijoittumaan oi-
kein normaaleissa pelitilanteissa. 

Saavuttaa keskimäärin hyvän luoki-
tuksen kestävyys, voima, nopeus ja 
luistelutaidon testissä saaden kai-
kista testeistä hyväksytyn tuloksen.
Omaa edistyneen luistelutaidon. 
Kykenee hyödyntämään taitojaan 
menestyksekkäästi aina yleisissä 
pelitilanteissa.  
 
Sijoittuu ja liikkuu pelin mukana si-
ten, että saavuttaa luottamusta ja 
kykenee paikkaamaan muita taito-
jaan urheilullisuudellaan. 
 
Kykenee sijoittumaan yleensä oi-
kein haastavissa pelitilanteissa  
ja joskus erittäin haastavissa peli-
tilanteissa. 

Saavuttaa korkeimman luokituksen 
kestävyys, voima, nopeus ja luiste-
lutaidon testeissä.  
 
Kykenee yleensä hyödyntämään 
luistelutaitoa erittäin harvinaisis-
sa ja erittäin haastavissa peliti-
lanteissa saavuttaakseen optimaa-
lisen sijoittumisen kriittisillä hetkillä. 
 
Kykenee suoriutumaan ilman suo-
ritustason havaittavaa heikkene-
mistä usean viikon peliruuhkan tai 
pitkän turnauksen vieraassa ympä-
ristössä. 
 



Viestintä (olemus, vuorovaikutus, käsimerkit) 

 
 
  

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

Osaa lukea ja kirjoittaa 
tyydyttävästi. 
 
Tuntee yleisimmät kä-
simerkit ja osaa esittää 
ne normaaleissa peliti-
lanteissa. 
 
Osaa ja uskaltaa viheltää 
pilliin siten, että pillin ääni 
kuuluu yleensä selkeästi 
toiseen päähän kenttää. 
 
Kykenee yleensä ilmai-
semaan tahtonsa suulli-
sesti toiselle osapuolelle. 

Omaa hyvät viestintätaidot
 
Kykenee vuorovaikutteiseen vies-
tintään lievän paineen alla.  
 
Kykenee usein viestimään toisel-
le osapuolelle haastavat asiat 
määrätietoisesti ilman suuria ja 
toistuvia vaikeuksia. 
 
Hallitsee aina käsimerkit ja osaa 
näyttää ne selkeällä tavalla.  
Osaa usein soveltaa käsimerkki-
en näytössä viestintätilanteeseen 
sopivaa tapaa. 
 
Hallitsee usein vakuuttavan vies-
tinnän normaaleissa tilanteissa. 

Omaa erinomaiset ja monipuoliset 
viestintätaidot sekä osaa vähintään 
auttavasti englantia. 
 
Kykenee aina sovittamaan viestin-
tätaitojaan luovasti, tehokkaasti ja 
tilannetajuisesti vastaanottajien 
mukaisesti säilyttäen kuitenkin joh-
tajuutensa. Esiintyy usein vakuut-
tavasti haastavissakin peleissä 
 
Osaa soveltaa käsimerkeissä erit-
täin vakuuttavasti ajoitusta, koh-
dennusta ja näyttävyyttä haasta-
vissakin tilanteissa. 
 
Hallitsee aina kokonaisvaltaisesti 
viestintätilanteiden ajoituksen, kes-
ton ja seuraukset. 
 
Hallitsee usein vakuuttavan ja sel-
keän viestinnän erittäin haasta-
vissa tilanteissa. 
 
Menestyy usein viestintätilanteissa 
huolimatta toisen osapuolen eriä-
vistä näkemyksistä tai erilaisesta 
taustasta.  

Esiintyy aina vakuuttavasti ja luot-
tamusta herättävällä tavalla erit-
täin haastavissa tilanteissa.  
 
Kykenee aina viestimään tehok-
kaasti ja vakuuttavasti sekä suo-
meksi että englanniksi myös erit-
täin haastavissa tilanteissa. Osaa 
joskus soveltaa viestintäänsä kult-
tuurisidonnaisesti. 
 
Ei ajaudu viestinnässään koskaan 
pysyviin konflikteihin erittäin haas-
tavista tilanteista huolimatta. 



Harkintakyky (pelikäsitys, johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus, paineensietokyky) 

 
  

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

Tuntee jääkiekon perus-
periaatteet. 
 
Tuomitsemislinja ei poik-
kea usein ja merkittävästi 
muiden sarjan tuomarei-
den linjasta 
 
Sietää hyvin yleensä 
alistumista huomiolle ja 
vuorovaikutukselle hel-
poissa peleissä. 

Hahmottaa usein yksittäisten pe-
laajien tekojen syyt ja seuraukset 
pelin sisällä normaaleissa peliti-
lanteissa. 
 
Kykenee yleensä noudattamaan 
johdonmukaisuutta tuomitsemi-
sessaan normaaleissa otteluis-
sa. 
 
Tuomitsemislinja mukailee 
yleensä samaa sarjaa tuomitse-
vien linjaa.  
 
Sietää yleensä haastavien otte-
luiden aiheuttamaa väliaikaista 
painetta ilman merkittäviä vaike-
uksia 

Tunnistaa muiden osapuolten tar-
peet, tahdon ja päämäärän yleen-
sä harvinaisissakin pelitilanteis-
sa ja kykenee suhteuttamaan tä-
män omaan näkemykseensä. 
 
Kykenee aina noudattamaan joh-
donmukaisuutta haastavissakin pe-
leissä. 
 
Pystyy aina yhdenmukaisuuteen 
haastavissakin peleissä. 
 
Erittäin haastavissa tilanteissa ei 
yleensä ole havaittavissa merkkejä 
ratkaisuiden tai viestinnän tarpeet-
tomasta korostuksesta tai hyvittä-
misestä. 
 
Sietää yleensä vaikeuksitta haas-
tavienkin pelien aiheuttamaa pai-
netta.

Ymmärtää aina eri pelitavat, pelaa-
jien roolituksen ja niiden suhteen 
niin sarjassa, pelin sisällä myös 
harvinaisissakin tilanteissa. 
 
Kykenee aina noudattamaan joh-
donmukaisuutta erittäin haasta-
vissakin peleissä.  
 
Pystyy aina yhdenmukaisuuteen 
erittäin haastavissakin peleissä. 
 
Sopeuttaa näkemyksensä vastaa-
maan sarjan painotusohjeiden mu-
kaisesti joka sarjakierrosta varten 
seuraten ja osallistuen aktiivisesti 
yhdenmukaisuutta lisääviin toi-
menpiteisiin. 



Asenne (valmennettavuus, yhteistyökyky, ulkoinen vaikutelma, vastuullisuus) 

 

PORRAS 1 - Simba PORRAS 2 - Jellona PORRAS 3 - Leo PORRAS 4 - Aslan 

On innostunut jääkiekos-
ta lajina ja kiinnostunut 
oppimaan lisää. 
 
Osaa itsenäisesti seurata 
tuomarimääräyksiä ja 
matkustaa ottelupaikalle 
ajoissa. 
 
Sietää usein oman suori-
tuksensa lievää arvioin-
tia. 

Suhtautuu jääkiekkoon tärkeänä 
harrastuksena ja on utelias mah-
dollisuudesta jatkuvaan kehitty-
miseen. 
 
Hakee usein aktiivisesti palautet-
ta suorituksestaan. 
 
Kykenee yleensä rakentavaan 
vuorovaikutukseen saadessaan 
palautetta 
 
Kykenee joskus kantamaan vas-
tuun myös muiden tekemisistä ja 
pystyy aina oma-aloitteisesti 
käynnistämään tuomarin yhteis-
työmenetelmät pelin palvelemi-
sen tavoitteiden ollessa vaarassa 
esim. syntymässä olevan sääntö-
virheen vuoksi. 
 
Antaa usein innostuneen vaiku-
telman suorittaessaan tehtäviä 
haastavista tilanteista huolimat-
ta. 

Suhtautuu jääkiekkoon intohimoi-
sesti ja pitää sitä oleellisena osana 
elämäntapaansa. 
 
Kykenee muodostamaan itselleen 
sekä lyhyt, että pitkäkestoisia kehi-
tyssuunnitelmia. 
 
Luo usein positiivisen ilmapiirin ot-
telun johtamiseen huolimatta yksit-
täisistä haastetekijöistä. 
 
Kykenee usein muodostamaan 
luottamuksellisia suhteita riippu-
matta osapuolten taustasta tai 
ominaisuuksista. 
 
Kykenee aina säilyttämään val-
mennettavuuden kohdatessaan ja 
käsitellessään haastavia tilanteita. 
 
Antaa aina ammattimaisen vaiku-
telman suorittaessaan tehtäväänsä 
haastavista tilanteista huolimatta. 
 
 
 

Suhtautuu jääkiekkoon intohimoi-
sesti, ammattimaisesti ja pitkäjän-
teisesti. Priorisoi energian ja ajan-
käyttönsä jääkiekon ehdoilla. 
 
Johtaa aina itseään ja ryhmäänsä 
suoritustasoa jatkuvasti paranta-
valla tasolla helpoissakin otteluis-
sa. 
 
Kantaa aina vastuun itsensä ja 
ryhmän suorituksesta ja kehittymi-
sestä aina. 
 
Luo aina positiivisen ilmapiirin ot-
telun johtamiseen ja viestintään 
huolimatta useista haittatekijöistä. 
 
Kykenee asettumaan toistuvasti 
mukavuusalueensa ulkopuolella 
kehittäessään osaamistaan. 
 
Antaa aina ammattimaisen vaiku-
telman suorittaessaan tehtäväänsä 
erittäin haastavista tilanteista 
huolimatta. 
 
Kykenee toimimaan vastuullisesti 
ja yhteistyökykyisesti erittäin 
haastavissa tilanteissa. 


