
Suomen Lentopalloliitto
ETR

Lentopalloerotuomaristo

15.7.2016



TUOMARISTO

Päätuomari

Sijainti

Päätuomari toimii tuomaritelineellä, seisten. Mikäli pelipaikalla ei ole varsinaista tuomaritelinettä,
niin  tuomarin  kannattaa  olla  aktiivinen  sen  kanssa,  millaista  rakennelmaa  hänelle  ollaan
tarjoamassa.  Ihanteellinen  asema  olisi  sellainen,  jossa  silmien  korkeus  on  n.50  cm  verkon
yläpuolella. Lisäksi on tärkeää, että silmät ovat kunnolla tolpan yläpuolella, sillä muutoin tuomari
on koko pelipaikalla se, joka näkee pelitapahtumat kaikkein huonoimmin. Jos teline on huono ja
liian  matala,  niin  on  luultavasti  parempi  toimia  lattialta  käsin.  Kaikkein  tärkeintä  on  se,  että
päätuomari  pääsee  kunnolla  keskittymään  pelin  seuraamiseen,  eikä  joudu  uhraamaan
tarkkaavaisuuttaan telineen aiheuttamiin rajoituksiin, esim. siihen, pysyykö hän telineellä lainkaan.

Valtuudet

Päätuomari  johtaa  ottelua  ja  hänellä  on  määräysvalta  kaikkiin  muihin  toimitsijoihin  nähden.
Hänellä  on  valta  tehdä  päätös  kaikissa  peliä  koskevissa  asioissa.  Päätuomarin  päätökset  ovat
lopullisia,  ja  hänellä  on oikeus  muuttaa toisten tuomarien ja  toimitsijoiden päätöksiä.  Hän voi
tarvittaessa  vaihtaa  toimitsijan  toiseen,  mutta  tällaisen  mahdollisuuden  käyttäminen  on
äärimmäisen harvinaista, ja tulee lähinnä kyseeseen jos toimitsija on esim. selvästi puolueellinen ja
estää  toiminnallaan  ottelun  kunnollisen  läpiviemisen.  Päätuomarin  tehtäviin  kuuluu  myös
pallopoikien ja lattiankuivaajien valvominen.

Tuomarin ei tule sallia keskustelua päätöksistään. Joukkueilla on mahdollisuus tehdä päätöksistä
vastalause  erillistä  menettelyä  noudattaen,  jos  siitä  ilmoitetaan  tuomarille  ja  varataan
mahdollisuus ko. tilanteen jälkeen, mutta minkäänlaiseen keskusteluun ei ole syytä ryhtyä ottelun
aikana. Näkemysratkaisuista ei voi tehdä vastalausetta esim. oliko pallo sisällä vai ulkona jossakin
tilanteessa. Kun peli on ohi, on tapahtuneista lupa keskustella, mutta ei ottelun kestäessä.

Tehtävät

Ennen ottelua päätuomari tarkastaa, että pelialue, pallot ja muut varusteet ovat asianmukaisessa
kunnossa.  Hän  suorittaa  arvonnan,  yhdessä  verkkotuomarin  kanssa,  ja  valvoo  pelaajien
lämmittelyä.  Verkkolämmittelyssä  on  katsottava  mm.  sitä,  etteivät  joukkueet  lyö  palloa
vastapuolen pelaajia kohti. Yleensä pelaajat ovat tässä vaiheessa jonossa yhdellä kentän laidalla
odottamassa  vuoroaan,  ja  vastapuoli  tekee  lämmittelyhyökkäyksensä  toiselle  laidalle,  ei  jonoa
kohti. Mikäli joukkueet eivät tähän kykene, on tilanteeseen mahdollista puuttua käytössanktioin
ottelun alussa.

Ottelun aikana vain  päätuomarilla  on oikeus  antaa joukkueille  varoituksia  ja  rangaistuksia,  niin
käytöksestä kuin viivytyksistäkin. Ainoastaan päätuomarilla on tämä oikeus, mutta verkkotuomari
ja  rajatuomarit  voivat  tarpeen vaatiessa  mennä  hänen luokseen ilmoittamaan havaitsemistaan
rikkeistä.

Päätuomari  valvoo  syöttävän  joukkueen  sijoittumisia,  ja  verkkotuomari  vastaanottavan.
Päätuomari  valvoo  erityisesti  pallon  pelaamista  ja  viheltää  siihen  liittyvät  virheet,  ja  hänen
toimivaltaansa kuuluu myös se, jos pallo menee verkon alapuolisessa tilassa vastapuolelle. Vaikka



päätuomarin huomion painopiste onkin pallossa, on hänen sen lisäksi keskityttävä palloa pelaaviin
pelaajiin, esim. takapelaajan hyökkäys, syöttäjän rajarikko, avustettu lyönti ym. Tästä huolimatta
hänellä  on  oikeus  viheltää  kaikki  muutkin  virheet,  jotka  huomaa,  vaikka  ne  eivät  hänen
ensisijaiseen vastuualueeseensa kuuluisikaan.

Luonnollisesti  ottelun  olosuhteita,  pallojen  kuntoa  ym.  tulee  valvoa  myös  ottelun  aikana  ja
mahdollisuuksien mukaan tehdä tarvittavat korjaukset. Tämä ei tarkoita, että päätuomari itse olisi
se, joka esim. kiinnittää irronneen verkkomerkin antenneineen. Tässäkin kuuluu käyttää järkeä, ja
jos vaikkapa pelaaja huomaa antennin olevan vinossa, niin toki hänelle suodaan lupa oikaista se
pelikatkon aikana.

Ottelun jälkeen

Päätuomari  valvoo  joukkueiden  käyttäytymistä  myös  ottelun  päätyttyä.  Kaikki  sellaiset
käytösrikkeet,  jotka  olisivat  ottelun  kestäessä  johtaneet  käytössanktioon,  merkitään  edelleen
pöytäkirjaan  myös  ottelun  jälkeen.  Ottelutapahtuma  kestää  niin  kauan,  kun  osallistujat  ovat
pelipaikalla. Ottelun jälkeisistä käyttäytymisrikkeistä on lisämenettelyohjeita sarjamääräyksissä.

Päätuomari tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan, ja yleensä hän on vastuussa sen postittamisesta
tai  lähettämisestä  sarjanhoitajalle.  Kannattaa  selvittää  ajoissa,  mitä  pöytäkirjalle  kulloisessakin
sarjassa  tehdään.  Jos  tavallisissa  sarjaotteluissa  on  käytössä  kopioiva  pöytäkirja,  niin
vierasjoukkueelle  annetaan  ensimmäinen  kopio  ja  alkuperäinen  lähetetään  sarjanhoitajalle.
Kotijoukkueelle jää toinen kopio.

Verkkotuomari

Sijainti

Verkkotuomari  toimii  aina  seisten,  kirjurin  pöydän  puolella.  Peruspaikka  on  noin  puoli  metriä
verkkopylväästä,  ja pallon ollessa pelissä verkkotuomari  siirtyy  aina sille  puolelle  verkkoa,  jolla
pallo  ei  ole,  ollen  valmiina  katsomaan  verkolla  tapahtuvaa  tilannetta  torjujan  puolelta.
Syvyyssuunnassa hän liikkuu tilanteen mukaisesti: jos passi tulee hänen puolelleen kenttää, hän
ottaa  nopeasti  askeleen  tai  pari  taaksepäin  ja  vastaavasti  eteenpäin  jos  passi  menee  hänestä
poispäin. Näin hänen sijaintinsa on aina mahdollisimman hyvä näkemään juuri sen tilanteen, jossa
palloa pelataan.  Kun pallo  päättyy,  verkkotuomari  siirtyy  pallon  hävinneen joukkueen puolelle,
näyttää joko itse viheltämänsä virheen käsimerkin tai odottaa päätuomarin käsimerkit. Sen jälkeen
hän ottaa muutaman askeleen taaksepäin kirjurin pöytää kohti, jolloin hänen on helpompi nähdä
vaihtopenkkien tapahtumat ja mahdolliset vaihto- ja aikalisäpyynnöt. Kun päätuomari valmistautuu
antamaan seuraavaa syöttölupaa, verkkotuomari astuu jälleen eteenpäin peruspaikalleen, valmiina
katsomaan vastaanottavan joukkueen sijainteja jne.

Valtuudet

Verkkotuomari on päätuomarin apulainen. Hänellä on oma ensisijainen vastuualueensa, mutta hän
voi ottaa kantaa piilonäyttönä myös muihin asioihin näyttämällä päätuomarille käsimerkkejä, esim.
torjuntakosketuksesta.  Tällaiset  käsimerkit  eli  avustavat  näytöt  näytetään  “huomaamattomasti”
vartalon  edessä,  ja  ne on  tarkoitettu  ainoastaan päätuomarin  nähtäväksi,  eikä  niillä  saa  häntä
kuitenkaan painostaa.  Tällainen kommunikointi  on  osa  pää-  ja  verkkotuomarin  yhteistyötä.  Jos
päätuomari  tulee jostain syystä estyneeksi  suorittamaan tehtäväänsä,  on verkkotuomari  hänen
korvaajansa.



Verkkotuomarin tehtäviin kuuluu valvoa kirjurin työtä, ja siitä syystä pöytäkirjan täyttö on hallittava
hyvin.  Jos  esim.  kirjuri  ilmoittaa  väärän  syöttäjän  suorittaneen  aloituksen,  niin  välittömän
vihellyksen ja  käsimerkkien  jälkeen täytyy tuomarin  kyetä  asia  pöytäkirjasta  tarkistamaan.  Kun
ottelun  aikana  ryhdytään  tarkastelemaan  pöytäkirjan  tapahtumia,  on  yleensä  niin  sanotusti
“tilanne päällä”, eli asia pitäisi saada selvitettyä ripeästi, ja silloin on paljon etua siitä, ettei tarvitse
ryhtyä muistelemaan, miten sitä pöytäkirjaa oikein täytettiinkään.

Verkkotuomari  valvoo vaihtopenkkejä,  lämmittelyalueita ja  rangaistusalueella  olevia  pelaajia,  ja
ilmoittaa  havaitsemistaan  käytösrikkeistä  päätuomarille.  Luonnollisesti  hän  itse  huomauttaa
joukkueille  esim.  siitä,  että  heidän  juomapullonsa  ovat  jääneet  pelialueen  puolelle  aikalisän
jälkeen.

Verkkotuomari  myöntää  katkot,  valvoo  niiden  pituudet  ja  evää  virheelliset  katkopyynnöt.
Verkkotuomarin  kuuluu  myös  estää  esim.  liberoa  menemästä  kentälle  silloin,  kun  siihen  ei
sääntöjen mukaan ole  lupaa.  Hän valvoo myös aikalisien ja  vaihtojen lukumäärää,  ja  ilmoittaa
toisesta  aikalisästä  sekä  viidennestä  ja  kuudennesta  pelaajavaihdosta  päätuomarille  ja  ao.
joukkueen  valmentajalle.  Myös  poikkeuksellisen  vaihdon  myöntäminen  tai  toipumisajan
myöntäminen kuuluu verkkotuomarille. 

Verkkotuomari  valvoo etukentän pintaa  ja  pallojen kuntoa.  Käytännössä hän ei  kuitenkaan ota
palloja tutkittavakseen kesken pelin, ellei siihen ilmene erityistä syytä.

Kun pallo syötetään peliin, on verkkotuomarin ensimmäisenä tehtävänä tarkkailla vastaanottavan
joukkueen  mahdollisia  sijoittumisvirheitä.  Syöttävän  joukkueen  sijoittumisvirheitä  hän  ei  saa
viheltää.  Jos  niin  kuitenkin  kävisi,  niin  päätuomarin  täytyy  tuomita  uusi  pallo,  vaikka  hän
huomaisikin verkkotuomarin olleen oikeassa. Yleisesti pallon ollessa pelissä verkkotuomari viheltää
seuraavat asiat:

 Pelaajan tunkeutuminen vastapuolelle verkon ali
 Pelaajan virheelliset verkon ja antennin kosketukset
 Takapelaajan  torjunnat  ja  liberon  torjunnat  ja  torjuntayritykset  sekä  tarvittaessa  takapelaajan

hyökkäyslyöntivirheet
 Pallon  antennikosketukset  omassa verkkopäädyssään (huomaa ero  pelaajan ja  pallon  antennikosketuksen

välillä!)
 Ylityskaistan ulkopuoliset pallot omalla puolellaan kenttää
 Pallon osuma lattiaan, jos päätuomari ei sitä huomannut. Ei siis tukinäyttöä, vaan suoraan vihellys
 Pallon koskettamiset ulkopuolisiin esineisiin

Ottelun päätyttyä verkkotuomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan, mutta vasta kapteenien ja
kirjurin jälkeen.

Verkkotuomarin  tehtävä  on  kovin  erilainen  kuin  päätuomarin.  Verkkotuomari  ei  nimenomaan
ensisijaisesti  seuraa  palloa,  vaan  hänen  on  pakotettava  itsensä  pitämään  katse  oman
vastuualueensa tapahtumissa. Jos verkkotuomari “unohtuu” seuraamaan palloa, häneltä jää hyvin
helposti  huomaamatta esim. virhe keskirajan ylityksessä, jonka tekee sellainen pelaaja,  joka on
vasta  menossa  pelaamaan  palloa  tai  on  tehnyt  suorituksensa  jo  aiemmin.  On  kiusallista,  kun
pelikapteeni  tulee  tiedustelemaan  verkkotuomarilta  asiaa,  eikä  tuomari  ole  seurannut  aihetta
lainkaan, vaikka se hänen tehtäviinsä kuuluukin.

Kirjuri



Kirjurilla on tärkeä tehtävä pelissä. Tyypillisesti se on sellainen, että häntä ei huomata melkeinpä
lainkaan silloin, kun kaikki menee hyvin. Mutta jos kirjurin tehtävässä menee jotain pieleen, voivat
seuraukset olla hyvin kiusallisia. Sen vuoksi tuomarien kannattaa muistuttaa kirjureita siitä, että jos
heillä on jotain kesken tai jokin tilanne on epäselvä, niin selvitetään asia heti ja odotetaan sen
aikaa, että kirjuri on valmis jatkamaan. Pöytäkirjan virheiden etsiminen ja korjaaminen muuttuu
koko ajan sitä vaikeammaksi, mitä pidempään virheellisellä tavalla on ehditty jatkaa.

Sijainti

Kirjurinpöydän sijainti on määritetty säännöissä, ja se on vieläpä mukana määritelmissäkin. Siitä
huolimatta ottelussa on käytettävä järkeä myös kirjurinpöydän sijoittamisen suhteen. Jos kirjuri ei
kunnolla  mahdu  säännöissä  esitetylle  paikalleen,  siirretään  pöytä  sellaiseen paikkaan mihin  se
mahtuu.  Tällainen  sijainti  voi  olla  esim.  salin  nurkassa  kentän  takana.  Vastaavasti  myös
verkkotuomarille  on  järjestettävä  riittävästi  tilaa.  Vaikka  kirjurin  pöytä  mahtuisikin  oikealle
paikalleen, mutta verkkotuomarille ei jäisi tilaa, on jälleen syytä siirtää pöytää.

Tehtävät

Kirjuri pitää ottelun kulusta virallista ottelupöytäkirjaa. Ennen ottelua ja ennen erien alkua kirjuri
kirjaa  pöytäkirjaan  tarvittavat  ennakkotiedot  niin  ottelusta,  joukkueista  kuin  toimitsijoistakin.
Joukkueiden luetteloinnin ja arvonnan jälkeen hän ottaa valmentajien ja kapteenien allekirjoitukset
niille  varattuihin  paikkoihin.  Ennen  erien  alkua  hän  kirjaa  aloituskokoonpanot
aloitusjärjestyslipukkeista.  Jos  lipukkeita  ei  ole  käytössä  (yhden  tuomarin  ottelut),  hän  kirjaa
aloitusjärjestykset kentältä tai joukkueiden suullisen ilmoituksen mukaan.

Ottelun  aikana  kirjuri  tietysti  täyttää  pöytäkirjaa.  Hänellä  on  myös  tärkeä  tehtävä  valvoa
joukkueiden aloitusjärjestystä, eli sitä että kunkin syötön suorittaa oikea pelaaja. Mikäli syöttäjä on
väärä, hän ilmoittaa asiasta verkkotuomarille, mutta vasta syötön jälkeen, eli silloin kun virhe on jo
ehtinyt tapahtua. On huomattava, että tämä velvollisuus valvoa syöttöjärjestystä on kirjurilla myös
silloin, kun käytössä on pieni pöytäkirja. Valvonta on silloin hieman vaikeampaa, mutta onnistuu
kyllä. 

Kirjuri  valvoo  katkojen  ja  pyyntöjen  määrää  ja  ilmoittaa  niistä  ohjeiden  mukaisesti
verkkotuomarille:  kummankin  joukkueen  toisesta  aikalisästä  sekä  viidennestä  ja  kuudennesta
pelaajavaihdosta.  Hän  ilmoittaa  myös  virheellisistä  katkopyynnöistä,  merkitsee  rangaistukset  ja
kortilla annetut varoitukset asianmukaiseen paikkaan sekä merkitsee verkkotuomarin määräämät
asiat huomautussarakkeeseen.

Ottelun päätyttyä kirjuri  viimeistelee pöytäkirjan  ohjeiden mukaisesti.  Mikäli  ottelusta  tehdään
vastalauseita, hän kirjaa ne, mutta vasta saatuaan siihen luvan. Hän allekirjoittaa pöytäkirjan itse
merkiten  sen  omalta  osaltaan  valmiiksi,  ja  pyytää  siihen  sitten  kapteenien  ja  tuomareiden
allekirjoitukset. Kapteenien allekirjoitustenkaan kanssa ei tarvitse olla byrokraattisen tiukka, vaan
jos kapteeni haluaa allekirjoittaa pöytäkirjan, vaikka sen täyttö on vielä kesken, annettakoon hänen
se tehdä.

Rajatuomarit

Sijainti

Kun rajatuomareita on kaksi,  he valvovat pääty-  ja sivurajaa samanaikaisesti.  Ennen syöttöä he



sijoittuvat  päätyrajan jatkeelle,  ja  kun syöttötilanne  on ohi  ja  nähty,  ettei  pallo  putoa suoraan
kenttään, he siirtyvät sivurajan jatkeelle, noin metrin päähän kulmasta valmiina siirtymään tarpeen
mukaan takaisin päätyrajan jatkeelle, jos tilanne sitä vaatii. Ajatuksena sijoittumisessa on se, että
rajatuomari on valmiiksi sen rajan jatkeella, johon tulee vaikeimmin nähtävä pallo. Kun pallo on
lentämässä päätyrajan tuntumaan, hän voi nopeasti yhdellä askeleella siirtyä päätyrajan jatkeelle
ja näkee pallon osumiskohdan mahdollisimman hyvin.

Kun rajatuomareita on neljä - kansainvälisissä otteluissa sekä joissain kotimaisissa finaalipeleissä -
valvoo  kukin  rajatuomari  omaa  rajaansa  ja  sijoittuu  “pysyvästi”  sen  jatkeelle,  1-3  metriä
pelikentästä. Näissä otteluissa päätuomari ohjeistaa rajatuomarit joka tapauksessa erikseen.

Tehtävät

Rajatuomarit seuraavat ja näyttävät seuraavia tapahtumia:

 Pallo “sisällä” tai “ulkona” valvomiensa rajojen tuntumassa
 “Hipaisut” kun pallo menee ulos
 Pallon tai pelaajan antennikosketukset sekä pallokosketukset ulkopuoliseen esineeseen tai kattoon
 Ylityskaistan virheet (näytetään vasta kun virhe on tapahtunut)
 Pelaaja on syöttöhetkellä pelikentän ulkopuolella
 Aloittajan rajarikot

Pallon  antennikosketus  voi  tapahtua  myös  “verkossa”  olevassa  antennin  osassa,  ei  pelkästään
verkon yläpuolisessa osassa, molemmat ovat yhtä lailla virheitä. Verkkomerkkiin pallo sen sijaan
saa koskea.

Rajatuomareilla  on  myös  oikeus  kertoa  havaitsemistaan  käytösrikkeistä  päätuomarille.  Nämä
tapaukset johtavat yleensä käytössanktioon, joten kyse on lähinnä vakavista tapauksista.

Päätuomari  voi  tuomita  pallon  eri  tavalla  kuin  rajatuomari  on  näyttänyt.  Kyse  on  heidän
näkemyksistään, ja jos päätuomari luottaa enemmän omaan näkemykseensä, on hänellä oikeus
tukeutua siihen. Tämä ei tarkoita, että rajatuomari olisi asiassa jotenkin väärässä; ainoastaan sitä,
että heillä on asiasta erilaiset näkemykset.

Rajatuomarit eivät ole pallopoikina, eli heidän ei kuulu lähteä hakemaan palloa ja palauttamaan
sitä syöttäjälle. Toki silloin, kun pallo on esim. valmiiksi rajatuomarin jaloissa, voi hän sen kevyesti
potkaista syöttäjälle jai  pallopojille päin. Ei  tarvitse jäädä odottamaan,  että joku tulee sen siitä
noutamaan.
Rajatuomarin tulee pidättäytyä keskustelemasta yleisön, joukkueiden johdon tai pelaajien kanssa.
Samalla  tavalla  kuin  pää-  ja  verkkotuomarikaan  eivät  juttele  näiden  kanssa,  eivät  sitä  tee
rajatuomaritkaan. 
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