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Tuomaritoiminnan kehittäminen 
Valmentajien havainnot tuomarilinjasta ja muutostarpeet 

1. Viheltävien tuomareiden olisi hyvä viheltää samalla tavalla kuin muualla Euroopassa 
a. Antavat pelaajien pelata enemmän 
b. Eivät vihellä niin paljon perusvirheitä – parannusehdotus, ei niin paljon vapaaheittoja 

ja vähemmän ”kevyitä virheitä” 



c. Ei keskeytetä pelaamista niin helposti 
d. Jos jokaisesta kontaktista vihelletään virhe, pelaajat ovat hieman hukassa 

kansainvälisissä peleissä. Vaatisi siis, että myös kotimaisissa peleissä sallitaan 
enemmän ”kovaa pelaamista”.  

e. Maalituomareista olisi otteluissa myös hyötyä, sillä nyt maalin hyväksyminen saattaa 
olla perspektiivikysymys (ei nähdä linjaa suoraan). 

2. Ruotsissa oli haaste miesten maajoukkueen kanssa ensimmäisessä pelissä 
a. Ei osattu pelata niin kovaa kuin vastustajajoukkue 
b. Ei sallita ”rumaa pelaamista” mutta ”kovaa pelaamista” 

3. Sentterin paikalla 
a. Sentterin ja sentterin pitäjän painiessa hyökkäyssuunta kääntyy tällä hetkellä 

helpohkosti, jos sentteri irrottautuu puolustajan otteesta 
4. Virheen kalastelu 

a. Ei haluta, että virheen kalastelua sallitaan 
 

Tuomaritoiminnan vastine 
1. Aamupäivän tuomarikeskusteluissa oltiin maajoukkuevalmentajien kanssa samoilla linjoilla 

– kovempaa pelaamista halutaan sallia. 
2. Tuomaritoiminnassa ei haluta sallia virheen kalastelua. Ei ”ilmaisia vapaaheittoja” lähtien 

liikkeelle jo junioritasosta 
a. Palloa pelataan eikä miestä 
b. Jos joku luovuttaa vapaaehtoisesti pallon toiselle sukeltamalla, sitä ei palkita 

viheltämällä 
3. Selitys sille, että on vihelletty aiemmin helposti vapareita? 

a. Ei ole ollut kuntoa eikä tekniikkaa 
b. On tasoitettu joukkueiden eroja antamalla helpommin vapareita 
c. Tästä linja on muuttunut kovempaan suuntaan 
d. On erotettava mikä pelaaminen on rumaa ja mikä on kovaa. Rumaan pelaamiseen 

tulee aina puuttua. 
e. Pelataan palloa, ei henkilöä 

 
Ratkaisuja 

1. Valmentajien pitää opettaa pelaajia jo alusta alkaen pois ei-toivotusta toiminnasta 
(vapareiden kalastelu) 

a. Tiukempi tuomarilinja pakottaa valmentajat huolehtimaan myös siitä, että pelaajilla 
on tarkempi sääntötuntemus 

2. Tiedotetaan valmentajia 
a. Ennen BSM -otteluja käydään läpi tuomarilinja valmentajien kanssa 
b. Tiedotetaan kaikkia valmentajia linjasta ja tehdään siitä myös julkinen uutinen 

3. Vaikuttavuuden tsekkaus  
a. Jossain vaiheessa ennen joulua tsekkaus siihen kuinka tiukempi linja toimii – 

joulukuun alkuun. Kokemukset samalla myös nuorten PM -kisoista 11.12. tai 12.12. 
Jyväskylässä 

 



Hyvän pelaamisen palkitseminen ja huonon pelaamisen karsinta 
1. Jos pelaaja on hyvä pelaamaan, hyvä hyökkäämään tai hyvä puolustamaan, häntä ei voida 

siitä rangaista.  
2. Hyvä puolustaminen pitää palkita 

a. Meillä usein hyökkääjä saa edun ja tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota 
3. Pelaaja joka pyrkii pelaamaan palloa on aktiivinen toimija ja sellaista toimintaa halutaan 

palkita 
 

Tuomareiden yhtenäinen tuomitsemislinja ottelussa alusta loppuun 
1. Tuomarilinja ei saa vaihtua kesken pelin 
2. Ensimmäinen ylösajovirhe pitää olla selkeä ylösajovirhe eikä sukellus tai feikki, koska se 

käytännön tasolla määrittelee sen, mistä ottelussa ylipäätään saa rangaistuksia 
3. Valmentajien kokemus on ollut, että eri päissä on erilaista tuomarointia/ erilaisia ratkaisuja. 

Mitä tässä tapahtuu ja mitä sille voidaan tehdä? 
a. Käytännön haaste: Jos tuomarointi on heikompaa, pudottaudutaan heikomman 

tasolle? 
1. Vastinetta LEN:in koulutuksesta: Molemmat tuomarit ovat vastuussa koko 

kentästä – paikataan/ autetaan kaveria 
2. Onko otteluvalvojan palaute tuonut lisäarvoa?  

1. Palaute joko otteluvalvojalta tai tuomarikollegalta on tuonut 
lisäarvoa viheltämiseen 

3. Valmennuksen kokemus: ”Tuomari viheltää kotiinpäin”. Mitä tälle on 
tehtävissä mistä tahansa näkökulmasta? 

1. Tuomari käy ennen peliä sanomassa, että jos teette näin niin tästä 
tulee virhe. 

2. Keskeiset kauden aikana toistuvat virhetoiminnat muistutetaan 
joukkueiden tietoisuuteen ennen peliä ja kerrotaan mitä niistä 
tapahtuu. 

4. Mihin otteluvalvoja voi puuttua? 
1. Tuomareiden systemaattisset virheet 
2. Onnistumiset 
3. Epätasapainoinen viheltäminen (eri päässä erilaista vihellystä) 

Uinnin estäminen 
Pyritään suosimaan liikkuvaa peliä. Puututtiinko viime kaudella riittävästi uinnin estämiseen?  

 

Pallo veden alla, 2 m, sukeltaminen  
Pallo veden alla 
Kansainvälisissä käytännöissä puhutaan ”tarkoitukselliselta piilottamiselta” toiselta pelaajalta. 
Hetkellisiä ”pallo veden alla” -vihellyksiä ei pitäisi viheltää.  

- Kun puolustaja pelaa hyvän ja painaa pallon veden alle hyökkääjän käden kanssa.  
- Palloa ei saa enää kuljettaa siten, että painaa sitä uidessa veden alle 
- Palloa ei saa tarkoituksenmukaisesti piilottaa vastustajalta 



 
2 metriä 
Vesipallon uusissa säännöissä tulee ”maalialue” 

- 2 metrin virheitä ei vihelletä – jos pelaaja on 2 metrin sisällä mutta ei osallistu peliin, sitä ei 
vihelletä 

- Paitsio katsotaan pallon linjan mukaan 
 
Sukeltaminen 
Sukeltaminen on taktinen virhe – epäurheilijamaista käytöstä. 

- Ei saa myöskään sukeltaa hyökkäykseen ja osallistua siitä epäreilulla tavalla pelaamiseen 
- Pelaaja saa sukeltaa, mutta jos hän sukeltaa ja osallistuu epäreilulla tavalla peliin 

sukelluksen jälkeen – se on virhe 
- Sentteri ei saa sukeltaa puolustajan alle pelatessa ja vaihtaa paikkaa 

o Tilanne on muuten ihan ok, mutta jos pallo tulee pelattavaksi sentterille, siitä 
vihelletään hyökkääjän virhe 

- Sukeltamisen määrittely ”koko henkilö on veden alla” 
o esim. Mikäli sentteri sukeltaa toisen ali ja saa sen jälkeen pallon – hyökkäysvirhe. 

Jos tilanne menee ohi ja pallo tulee sentterin eteen, saa jatkaa pelaamista 
- Puolustaja voi sukeltaa, mutta hyökkääjä ei voi sukeltaa 

o Paitsi jos puolustaja käyttää sukellusta etuna ja estää hyökkäävää pelaajaa  
 

Keltainen ja punainen kortti 
Jos joukkueella on jatkuvia systemaattisia virheitä, joka on tulkittavissa epäurheilijamaiseksi peliksi 
(esim. kyynärpäällä pelaaminen, vaarallisen näköinen pelaaminen); keltaista korttia voidaan näyttää 
ensin pelaajalle ja laajentaa sitten koko joukkueelle.  
Valmentajalle ei tarvitse antaa varoitusta (keltaista korttia) ennen kuin antaa punaisen kortin. 
Valmentajalle voi mielellään kyllä huomauttaa ei-toivotusta käytöksestä ihan ilman kortin 
antamistakin. 
 

Ottelutapahtumat 
1. yhtenäiset käytännöt 
2. Toivotaan semifinaalivaiheesta alkaen maalituomarit otteluihin. Pyydetään seuroilta. 

Vähintään IKC ja BSM ja MSM, voi mielellään olla myös IKD. 
 

Sääntömuutosehdotukset 
1. Maaleista halutaan ulospäin avautuvat ja maalin kokoa halutaan suurentaa sentillä 
2. Maalialue – paitsio tapahtuu nykyään ainoastaan maalialueella, joka on rajattu maalin 

ympärille 
3. WP 5.11. pelaaja voi poistua kentältä koska vaan ja mistä vaan, mutta ei tulla takaisin kentälle, 

eikä korvaava pelaava voi tulla kentälle ilman tuomarin lupaa. Tuomari antaa pelaajalle 
luvan tulla kentälle. 



4. WP 15.3 
5. WP 17.2  
6. WP 20.1 
7. WP 21.18 
8. WP 22.2 Aina pelaajavaihdossa kaverin kanssa ”high five”, myös kun vaihdetaan pelaaja 

jäähyltä. Pelaajan pitää kuitenkin odottaa, että jäähyaika päättyy 
9. WP 22.11 Kontrahyökkäyksen estäminen on virhe koko kentän alueella. Jos tekee virheen 

tarkoituksena estää kontraamista. 
10. WP 23.2 Siirretty rangaistus. Tuomari nostaa käden pystyyn virheen merkiksi jos tilanne 

näyttää rangaistusheitolta mutta ei vihellä sitä heti, vaan jos tilanteesta ei tule maalia, 
vihelletään rangaistusheitto. 

11. Luettehan tarkemmin yhteenvedon kongressin tekemistä sääntömuutosehdotuksista! 
 


