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TOIMITSIJOIDEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2018-2019 
Suomen Jääkiekkoliitto ry, jäljempänä SJL ja Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry, jäljempänä 
SJTL, ovat tällä yhteistoimintasopimuksella sopineet seuraavista tuomarikortillisiin jääkiekon 
toimitsijoihin liittyvistä yhteistoimintamuodoista, palkkioista ja kulukorvauksista. 

 

1 SJTL 

SJTL vastaa siitä, että sen jäsenyhdistykset vastaavat kukin toiminta-alueellaan SJL:n ja sen alueiden 
kilpailutoiminnan vaatimien toimitsijatehtävien hoitamisesta tämän sopimuksen ja SJL:n 
kilpailusääntöjen mukaisesti. 

SJTL ja SJL kehittävät yhteistyössä toimintaa kaikilla toiminnan osa-alueilla ja koko valtakunnan 
laajuisella toiminta-alueella, erityisenä painopisteenä SM-Liiga- ja Mestis-paikkakunnat ja erityiset 
erikseen nimettävät kehitysalueet. 

SJTL vastaa siitä, että sen alaiset jäsenyhdistykset saavat tiedon tämän sopimuksen sisällöstä. 

 

2 SJL 

SJL vastaa siitä, että sen alaiset urheiluseurat saavat tiedon tämän sopimuksen määräämistä kulukorvaus- 
ja palkkioperusteista, sekä SJL:n kilpailusääntöjen mukaisista velvoitteista.  

Mikäli SJL:n jäsenseura jättää nämä velvoitteensa suorittamatta, SJL velvoittaa seuran suorittamaan 
korvaukset asianmukaisesti tässä sopimuksessa mainituille toimitsijoille. 

 

3 VASTUUJAKO 

 
SJL vastaa toimitsijoiden koulutuksesta ja koulutuksen toimeenpanosta seuraavasti: 

• toimitsijoiden peruskurssin kustannuksista vastaa SJL. Peruskurssin käytännönjärjestelyt 
hoidetaan yhteistyössä SJL:n toimitsijakoulutusorganisaation ja paikallisten erotuomarikerhojen 
kanssa. 

• toimitsijoiden erillinen kertauskurssi järjestetään Liiga- ja Mestis -paikkakunnilla. 
Kustannuksista vastaa SJL seuraavasti: yksi (1) koulutustilaisuus per paikkakunta, 
poikkeuksena pääkaupunkiseutu, jossa järjestetään kaksi (2) koulutustilaisuutta. 

Kurssien pitämisestä ja sisällöstä vastaa SJL:n toimitsijakoulutusorganisaatio. 

SJL ja SJTL ja paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat tuomarikortillisten toimitsijoiden toiminnasta ja 
tehtävien nimeämisestä kohdassa 6.1 mainitulla vastuujaolla.   

 

4 KORTIT JA PELIPASSIT 

 
Ainoastaan SJTL:n jäsenyhdistyksen rekisteröimä toimitsija, jolla on voimassa oleva SJL:n 
myöntämä kortti ja pelipassi, voi toimia tämän sopimuksen määrittelemissä tehtävissä.    
 
SJL myöntää ja toimittaa tuomarikortin yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan harkintansa  
mukaan jokaiselle, joka on SJTL:n jäsenyhdistyksen jäsen, on lunastanut pelipassin,  
suorittanut toimitsijatehtävien hoitamiseen oikeuttavan kurssin pelikauden aikana (aloittavalla 
toimitsijalla peruskurssi, toiminnassa edellisellä kaudella mukana olleella toimitsijalla 
toimitsijoiden kertauskurssi), täyttää muut tuomarikortin  myöntämisen  edellytykset (kerhon 
puolto ja kesäkysymysten täyttäminen) ja noudattaa SJL:n ja SJTL:n välisiä sopimuksia.  
 
Kortti on voimassa yhden sarjakauden kerrallaan. Kortti oikeuttaa vapaaseen pääsyyn kaikkiin 
SJL:n ja sen alueiden ja jäsenseurojen järjestämiin sarja- ja harjoitusotteluihin sekä SJL:n 
luvalla järjestettyihin otteluihin. Kortti ei oikeuta pääsyyn MM- tai EM-kisaotteluihin 
ilman eri sopimusta. Kortti oikeuttaa sisäänpääsyyn SM-liigan otteluihin hallikohtaisin 
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rajoituksin. Kortti ei oikeuta sisäänpääsyyn muiden kansainvälisten organisaatioiden järjestämiin 
otteluihin Suomessa.   

 
Jokaisen tulee lunastaa pelipassi kausittain. Toimitsijalla tulee olla toiminnan kattava   
vakuutusturva.  

 
SJL:n korttimaksun suuruus on määritelty liitteessä 1. Henkilö maksaa vain yhden 
korttimaksun tilanteissa, joissa hänellä on useampia toimintaa vastaavia kortteja. 

 
Kultakortin omaava henkilö saa veloituksetta toimitsijatehtävien hoitamiseen oikeuttavan 
tuomarikortin, mikäli hän on mukana toiminnassa ja täyttää kaikki tuomarikortin myöntämisen 
edellytykset. 

 

5 OTTELUT 

Tämä sopimus koskee toimitsijatoimintaa SJL:n järjestämissä otteluissa ja sarjoissa, sekä sen jäsen-
seurojen järjestämissä otteluissa. 

Ottelun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että liiton nettisivuilla on oikeat ja ajan tasalla olevat ottelutiedot 
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua, mikäli sarjaohjelma, hallin omistaja tai muu seuran 
ulkopuolinen syy ei aseta sille esteitä. 

Muiden kuin sarjaotteluiden osalta SJL, sen alueet sekä seurat ilmoittavat asianomaisille nimeäjille 
tarvittavat toimitsijatehtävät, vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua. 

Turnausten osalta ilmoitus on tehtävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen ottelua. 

SJL ja sen alueet valvovat, että edellä mainitut aikarajat täyttyvät otteluita järjestävien tahojen toimesta. 
SJL:n tai sen alueiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin jos edellä mainitut aikarajat ylittyvät. 

Tuomarikortin omaavien toimitsijoiden määrä kullakin sarjatasolla on määritelty kilpailusäännöissä tai 
tämän liitteissä. 

 

6. TEHTÄVÄMÄÄRÄYKSET 

Sarjaohjelmat ja ottelut näkyvät liiton nettisivuilla. Sarja- ja ottelukohtaisen nimeämisvastuussa olevan 
tulee nimetä tehtävät, mikäli sarjaohjelma ei sille aseta esteitä, vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
ottelua. 

 

6.1 Tehtävien nimeäminen 

Toimitsijatehtävät nimeää SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys otteluiden tasoilla 1-6 kilpailusääntöjen 
mukaisesti.  

SJL:n toimitsijakoulutusorganisaatio vastaa tason 8 ja SJL:n kartoitusotteluiden toimitsijatehtävien 
nimeämisestä. Näiden otteluiden nimeämiseen käytetään TASO-järjestelmää. Paikallinen 
erotuomarikerho toimittaa pyydettäessä SJL:n toimitsijakoulutusorganisaatiolle listan käytettävissä 
olevista toimitsijoistaan. Nimeämisten tärkeysjärjestys ja nimeämisaikataulu ovat samat kuin 
tuomareilla. 

Toimitsijamääristä ja työtehtävistä voidaan sopia kesken sopimuskauden, jos niissä on muutostarvetta.  

 

7 KUSTANNUKSET 

 

7.1 Toimitsijapalkkiot 

Palkkiot on sovittu liitteessä 7. 

Palkkiot ja kulukorvaukset määräytyvät ottelussa pelaavan ylemmän sarjatason omaavan joukkueen 
mukaan. Joukkueen sarjataso juniorisarjoissa määräytyy sarjan tai ennen sarjan alkua, karsintasarjaan 
ilmoittautumisen perusteella. Karsinnoissa, joita ei ole erikseen mainittu liitteessä 1 ja joihin osallistuu 
eri sarjatason joukkueita, noudatetaan ylemmän sarjatason palkkioita. 
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SJL:n toimitsijakoulutusorganisaation nimeämien toimitsijatehtävien maksatus hoidetaan TASO-
järjestelmän kautta.  

Palkkioihin tehdään elinkustannusindeksiä vastaava tarkistus vuosittain 1.6. mennessä. Pohjana 
käytetään elinkustannusindeksin edellisen vuoden lukua maaliskuulta, jota verrataan kuluvan vuoden 
maaliskuun lukuun. 
 
Tehtävänkuvan muuttuessa voidaan palkkioita tarkastaa elinkustannusindeksistä poiketen. 
 

 
7.2 Matkakustannukset 

Toimitsijoiden matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevia SJL:n matkakustannusten 
korvauksia noudattaen. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koulutustilaisuuksiin matkakorvaukset 
maksetaan kutakin tilaisuutta varten erikseen sovitulla periaatteella. 

Toimitsijat nimetään mahdollisimman lähellä asuvista käytettävissä olevista ottelun tason mukaisista 
toimitsijoista. Toimitsijoiden itsensä toteuttama vaihto ei saa lisätä merkittävästi ottelun kokonaiskuluja. 
Omaa autoa käytettäessä pitää pyrkiä aina yhteiskuljetuksiin. Käytettäessä yhteiskuljetusta kehotetaan 
matkustajia hakeutumaan lyhimmän mahdollisen ajoreitin varteen. 

 

7.3 Toimitsijoiden kerhoraha 

SJTL:n vastuulla olevista toimitsijatehtävistä maksetaan liitteen 7 mukainen toimitsijoiden kerhoraha. 

SJL:n toimitsijakoulutusorganisaation nimeämisvastuulla olevien taso 8 ja SJL:n kartoitusotteluiden 
tehtävien osalta kerhot eivät ole oikeutettuja saamaan toimitsijoiden kerhorahaa. 

Muilta osin toimitsijoiden kerhorahojen perinnästä ottelun järjestäjältä sovitaan SJTL:n 
paikallisyhdistysten ja ottelun järjestäjän välillä. 

Toimitsijat ovat velvollisia tilittämään heille maksetut kerhorahat omalle erotuomariyhdistykselleen. 

 

8 MAKSUMENETTELY  

8.1 Maaottelut ja muut SJL:n tai sen alueiden järjestämät ottelut 

Maaotteluiden ja SJL:n kartoitusotteluiden toimitsijapalkkiot ja kulukorvaukset SJL maksaa 
kuukausittain kuukauden 15. päivään mennessä ao. henkilöiden ilmoittamalle pankkitilille, jos ottelu on 
kuitattu Taso-järjestelmään kolmen (3) vuorokauden kuluessa pelin päättymisestä. Mikäli SJL ei toimi 
maksajana sovelletaan kohtaa 8.2. 

Palkkioista suoritetaan ennakonpidätys voimassa olevien määräysten mukaisesti. Toimitsijat toimittavat 
verokorttinsa SJL:n toimistoon. 

Muissa otteluissa, joissa SJL tai sen alue toimii palkkioiden maksajana, eikä maksatuksessa käytetä Taso 
-järjestelmää, SJL maksaa toimitsijapalkkiot ja kulukorvaukset erikseen näin sovittaessa paikalliselle 
erotuomariyhdistykselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Muussa 
tapauksessa maksetaan toimitsijoiden palkkiot kuten erotuomareiden palkkiot. 

 

8.2 Muut ottelut 

Toimitsijapalkkiot ja kulukorvaukset maksetaan välittömästi ottelun jälkeen tai seitsemän (7) 
vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta saajan pankkitilille.  

Paikallisesti voidaan sopia muistakin järjestelyistä. Mikäli seuran suorituksia toimitsijoille tai näitä 
laskuttavalle taholle on rästissä yhdestä ottelusta, SJL voi määrätä siitä lähtien palkkiot ja kulukorvaukset 
maksettavaksi käteisellä ennen ottelua. Mikäli seura kieltäytyy käteissuorituksesta, voi toimitsija 
kieltäytyä tehtävän suorittamisesta. Maksamatta olevasta laskusta on toimitettava kopio liitolle 
viimeistään kun 17 vrk on kulunut laskun lähettämisestä seuralle eikä maksua ole vielä tullut. 

Toimitsija on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan tämän sopimuskohdan rikkomuksista omalle 
erotuomariyhdistykselleen, jonka tulee saattaa asia SJTL:n hallituksen ja SJL:n tietoon. 
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9 TOIMITSIJA-ASUJEN MAINOSOIKEUS 

Toimitsija-asujen mainokset päättää SJTL. Näin hankittavat mainostulot saa SJTL:n paikallinen 
jäsenyhdistys. Mikäli on oletettavissa, että mainos on ristiriidassa paikallisen Mestis-seuran tai SJL:n 
etujen kanssa on SJL:n tai paikallisen Mestis-seuran neuvoteltava tilanteesta SJTL:n paikallisen 
jäsenyhdistyksen kanssa ja tarvittaessa ristiriitatilanteissa toimitettava korvaava toimitsija-asu otteluihin. 

 
10 SOPIMUSERIMIELISYYDET JA LOUKKAUKSET 

Jos tämän sopimuksen määräyksiä havaitaan loukatun, on asia toisen sopijapuolen niin vaatiessa 
käsiteltävä sovitteluelimessä, johon kumpikin sopijapuoli nimeää edustajan. Nimetyt edustajat valitsevat 
sovitteluelimeen kolmanneksi jäseneksi puheenjohtajan. Sovitteluelimen päätös asiassa on lopullinen 
eikä siitä voi valittaa 

 

11 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa 
toistaiseksi.  

Molemmilla yhdessä tai toisella osapuolella on mahdollisuus irtisanoa tämä sopimus kuuden (6) 
kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.  

Sopimus on allekirjoitettu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopija osapuolelle. Jos 
sarjatoiminnassa tapahtuu muutoksia, niin niihin liittyvistä korvauksista neuvotellaan uudestaan. 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä ________.________.2018 
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_________________________ _________________________ 

Matti Nurminen  Jussi Heiskamo 
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 _________________________ _________________________ 

 Pekka Haajanen  Sami Seppälä 

 
Liitteet  

1 Tämä sopimus on puitesopimuksen liite 6 
2 Liite 7: Toimitsijoiden palkkiotaulukko kausi 2018-2019 
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