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YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2013-2014
Suomen Jääkiekkoliitto ry, jäljempänä SJL ja Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry, jäljempänä
SJTL, ovat tällä sopimuksella sopineet jääkiekon ja SJL:n oheislajien erotuomaritoimintamuodoista,
kulukorvauksista ja palkkioista kaudelle 2013-2014.
Tämä sopimus on SJL:n ja SJTL:n välisen puitesopimuksen liite 1.
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VASTUUJAKO

1.1 Erotuomarit
SJL:n ja SJTL:n kesken on sovittu seuraavasta vastuujaosta:
- SJL:
- Taso 8: Kansainväliset pelit
- Taso 7: Miesten ylin (SM-liiga). Huom: Ei kuulu tämän sopimuksen alaisuuteen ja sisältöön.
- Taso 6: Miesten 2. ylin
- Taso 5: Miesten 3. ylin, Alle 20/19 ylin
- Taso 4: Miesten 4. ylin, naisten ylin, Alle 20/19 2. ylin, Alle 18/17/16/15 ylin
- SJTL:n ja paikalliset jäsenyhdistykset:
- Taso 3: Miesten 5. ylin, naisten 2. ylin, Alle 20/19/18/17 muut pelit
- Taso 2: Miesten muut ja harrastesarjat, Alle 16/15 muut pelit
- Taso 1: Muut pelit
Edellä mainittu tasoluokittelu on kuvattu selvyyden vuoksi tarkemmin kausikohtaisesti liitteeseen 5
SJL:n sarjajärjestelmä. Kauden aikana mahdolliset muutokset käsitellään SJL:n ja SJTL:n välisissä
erillisissä neuvotteluissa. Neuvotteluissa sovituista muutoksista tehdään lisäys liitteeseen 5 SJL:n
sarjajärjestelmä.
SJL vastaa tasoluokituksen määrittelystä tasot 4-6 ja 8. SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa
erotuomarin tasoluokituksen määrittelystä tasot 1-3 SJL:n ohjeistuksen mukaisesti siten, että jokaiselle
tuomarille on määritelty jäsenyhdistyksen toimesta sarjatasot, joilla tuomari voi tuomita. Sarjatasojen
määritykset toimitetaan SJL:n aluekouluttajalle, joka hyväksyy tuomareiden sarjatasot ja tämän
tasoluokituksen mukaan nimetään tai otetaan vastaan tehtävät. Erotuomarin tasoluokitus määritellään
kauden päätyttyä viimeistään 1.6. mennessä. Kauden aikana tasoluokitusta päivitetään 10.9., 20.11.,
20.1. ja 1.3. mennessä. SJL toimittaa pyydettäessä erotuomareiden tasoluokitukset SJTL:n käyttöön.
Vastaavasti SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys toimittaa tasojen 1-3 tasoluokitukset pyydettäessä SJL:n
käyttöön.
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Erotuomareiden koulutusorganisaation rakenne
SJL:n erotuomaripäällikkö vastaa SJL:n koulutusorganisaatiosta, johon kuuluu erotuomarikouluttajat
(4), otteluvalvojat, videomaalituomarit ja muut kouluttajat nimetyille vastuualueille.
Referee-In-Chief toimii erotuomareiden SJL:n koulutusorganisaation seurannasta ja ohjauksesta
vastaavan ryhmän puheenjohtajana ja hänen tehtävänä on nimetä kyseisen ryhmän kokoonpano.
Erotuomaripäällikkö toimii kyseisen ryhmän sihteerinä.
Erotuomareidenkoulutus koostuu eri osa-alueista. Näistä keskeisiä ovat ottelutapahtumien arvioinnit,
kauteen valmistavat tapahtumat ja testit, koulutusturnaukset, erilaiset seminaarit ja koulutusryhmät.
Erotuomaripäällikkö vastaa SJL:n koulutusorganisaation työstä sekä kaikkien tasojen koulutuksien
sisällöistä ja toimintatavoista. Huippusarjapäällikön vastuulla on tasot 5-6, alueiden
erotuomarikouluttajat vastaavat tasosta neljä yhdessä paikalliskouluttajien kanssa sekä valvonnasta ja
ohjeistamisesta tasoilla 1-3. SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa tasoista 1-3.
Tuomarin peruskoulutus annetaan peruskurssilla, tämän jälkeen osaamista kasvatetaan ja syvennetään
tasojen 1-3 peleissä, kerhokouluttajan vastatessa koulutuksesta.
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Seuraavana askeleena tuomari ohjataan koulutus- ja harjoitteluryhmään, jonka koulutussisällöt
määritellään ennen kaikkea tasojen 3-4 vaatimusten mukaisiksi, ryhmiin voi osallistua tuomareita
kaikilta tasoilta. Koulutuksen sisällöt tuotetaan valtakunnallisesti yhteneväisesti tavoitteineen ja
materiaaleineen ja paikallisesta toteutuksesta vastaa erotuomarivalmentaja, joka on yleensä joko
kerho- tai paikalliskouluttaja. Toimintaan liittyy myös valtakunnallisia seminaareja.
Erotuomarit hakeutuvat koulutusturnauksiin saadakseen jatkokoulutusta. Koulutusturnaukset ovat
koulutusryhmien lisäksi keskeinen koulutusmuoto erotuomarin toimiessa tasoilla 3-6.
Kustannukset tasojen 3 – 4 yhteiskoulutuksissa määritellään osallistujien määrän mukaan. Jakoperuste
tyypillisesti on 60%/40% (SJTL/SJL) .
Mestis-tuomarit (taso 6) ovat jaettu ryhmiin, joiden toiminnassa on mukana erotuomarivalmentaja,
joka yhdessä huippusarjapäällikön kanssa vastaa otteluvalvojien toiminnasta ja erotuomareiden
koulutuksesta. Ryhmien koulutukseen liittyy yhteistilaisuuksia ja seminaareja.
3.2 Erotuomaripäällikkö, erotuomarikouluttajat, paikalliskouluttajat, videomaalituomarit ja otteluvalvojat
SJL vastaa Referee-In-Chief, erotuomaripäällikön, erotuomarikouluttajien, kouluttajien,
videotuomareiden ja otteluvalvojien toiminnasta, ohjauksesta, seurannasta, koulutuksesta ja kaikista
kustannuksista.
3.3 Toimitsijat ja SJTL:n jäsenyhdistysten kerhokouluttajat
SJL vastaa toimitsijoiden koulutuksesta ja koulutuksen toimeenpanosta ja kaikista kustannuksista.
SJTL ja paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat erotuomarikortillisten toimitsijoiden toiminnasta ja
tehtävien nimeämisestä.
SJTL ja paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat kerhokouluttajien toiminnasta, ohjauksesta,
koulutuksesta, organisaatiosta ja koulutuksen toimeenpanosta ja kaikista kustannuksista.
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KORTIT JA PELIPASSIT
Erotuomarikorttiin oikeuttavat kurssit:
1.

Peruskurssi PK (osat 1 ja 2)

2.

Harrastetuomarikurssi HK

3.

Kertauskurssi KK

4.

Tulevaisuuden kilpatuomarileiri TKTL

5.

Naisten valioleiri NVL

6.

Kilpatuomarileiri KTL

7.

SM-Liigan- ja Mestiksenleiri SML

8.

Otteluvalvojakoulutus OVK

9.

Toimitsija-/videomaalituomarikoulutus TMK

Pelipassi sisältää Leijonat-lehden.
SJL:n
korttimaksun
suuruus
on
sopimuskaudella
16
€.
SJL:n
myöntämän
erotuomarikortin lunastaminen ei ole pakollinen. Mikäli henkilö ei lunasta hänelle myönnettyä
erotuomarikorttia, ei hänellä ole oikeutta puitesopimuksessa mainittua oikeutta vapaaseen pääsyyn
SJL:n ja sen alueiden järjestämiin sarjaotteluihin sekä SJL:n luvalla järjestettyihin otteluihin.
Peruskurssin osan nro 1 suorittaneet voivat toimia erotuomareina vain E- ja D-junioreiden
sarjaotteluissa ns. toisena erotuomarina noin kahden kuukauden ajan osan 1 suorittamisen jälkeen
ilman erotuomarikorttia. Kyseisissä otteluissa toisena tuomarina toimii erotuomarikortillinen tuomari.
Muilta osin heidät rinnastetaan tässä sopimuksessa mainittuihin erotuomareihin, ellei toisin mainita.
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OTTELUT
SJL ja SJTL:n paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat otteluista luvun 1 mukaisella vastuujaolla.
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KOULUTUSTURNAUKSET
Kauden aikana järjestetään
koulutussuunnitelmassa.

eri

tason

koulutusturnauksia,

jotka

määritellään

SJL:n

Koulutusturnausten kulukorvaukset maksetaan liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Koulutusturnauksista ei
makseta erotuomaripalkkioita. Koulutusturnauksissa voi viheltää tuomareita, joille erikseen
sovittaessa maksetaan erotuomaripalkkio.
Koulutusturnauksissa käytetään pääasiallisesti tuomareita, jotka ovat pyrkimässä korkeammalle
tasoluokitukselle tai pyrkivät vakiinnuttamaan paikkansa korkeammalla tasoluokituksella.
Koulutusturnauksia voidaan käyttää myös ylemmän tasoluokituksen tuomareiden jatkokoulutukseen.
Jokainen erotuomari voidaan nimetä yhteen oman tasoluokituksen tasoiseen koulutusturnaukseen
kauden aikana. Lisäksi hän voi vapaaehtoisesti osallistua useampaan turnaukseen.
Koulutusturnauksissa kaikissa peleissä tulee olla otteluvalvoja. Otteluvalvojan kustannuksista vastaa
järjestäjä, SJL, SJL:n alue tai SJTL:n paikallinen erotuomariyhdistys erillisen turnaussopimuksen
mukaan.
6. TEHTÄVÄMÄÄRÄYKSET
SJL:n vastuulla olevat pelit nimetään kolmen viikon välein kausikohtaisen nimeämissuunnitelman
mukaisesti. Tehtävät näkyvät liiton nettisivuilla.
Tasojen 1-3 tehtävät nimetään SJL:n määrittelemän nimeämisaikataulun rytmissä kuukauden loppuun
mennessä (SJL:n kilpailusääntöjen aikarajoituksen huomioiden), ellei sarjaohjelma aseta sille esteitä.
Jokainen erotuomari ja otteluvalvoja ovat velvollisia laittamaan esteensä nimeämisaikataulun
mukaisesti omalla palvelu sivullaan.
Erotuomareiden nimeämisestä sarjaotteluihin vastaa tasojen 4-6 ja 8 osalta SJL ja tasojen 1-3 osalta
SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys SJL:n antamien ohjeiden mukaisesti.
Erotuomareiden nimeämisestä harjoitus- ja turnausotteluihin vastaa tasoista 6 ja 8 SJL ja tasoista 1-5
SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys SJL:n antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimitsijatehtävät nimeää SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys tasot 1-6 ja tason 8 SJL:n ohjeiden
mukaisesti.
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EROTUOMARIKUSTANNUKSET

7.1 Erotuomari- ja toimitsijapalkkiot
Palkkiot on esitetty liitteissä 1, 3 ja 4.
7.2 Matkakustannukset
Matkakustannusten korvaukset on esitetty liitteessä 2.
7.3 Koulutuskorvaus
Kaikista tasojen 1-3 sarjaotteluista maksetaan koulutuskorvaus 6,00 euroa/erotuomaritehtävä.
Kaikista SJTL:n paikallisten jäsenyhdistyksen nimeämistä tasojen 1-5 harjoitus- ja turnausotteluista
maksetaan koulutuskorvaus 6,00 euroa/erotuomaritehtävä.
Kaikista SJTL:n paikallisen jäsenyhdistyksen nimeämistä otteluista maksetaan koulutuskorvaus 2,70
euroa/toimitsijatehtävä.
7.5 Palkkiotaulukko
Tämän sopimuksen liitteinä 1, 3 ja 4 on taulukot edellä määritellyistä palkkioista ja kulukorvauksista
eri sarjatasoilla ja pelimuodoilla.
7.6 Harjoitusottelut ja turnaukset
Harjoitusotteluissa ja turnauksissa noudatetaan liitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisia palkkioita ja
kulukorvauksia.
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SJTL:N JÄSENYHDISTYSTEN SJL:N JÄSENMAKSU
SJTL maksaa paikallisten jäsenyhdistysten puolesta SJL:n jäsenmaksut vuodelle 2013. Yhteenlaskettu
jäsenmaksun suuruus on 3.000 euroa ja tämä maksetaan SJL:n lähettämän laskun perusteella
joulukuussa 2013.
SJTL ilmoittaa SJL:lle paikalliset jäsenyhdistykset, jotka hyväksytään SJL:n liittohallituksen
päätöksellä SJL:n jäsenyhdistyksiksi.
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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.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa
30.6.2014 saakka.
Molemmilla yhdessä tai toisella osapuolella on mahdollisuus irtisanoa tämä sopimus kolmen (3)
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 ________.________.2013
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___________________

___________________

Matti Nurminen

Jere Lahti

SUOMEN JÄÄKIEKKOTUOMARIEN LIITTO SJTL RY

___________________

___________________

Mikko Pitkänen

Pekka Kruus

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Palkkiotaulukko
SJL:n matkakulukorvaukset
Oheislajien palkkiot
Turnauspalkkiotaulukko
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n sarjajärjestelmä
Sopimus KV tuomaritoiminnasta

