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YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2020-2021
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 2020-2021
Tämä sopimus on SJL:n ja SJTL:n välisen puitesopimuksen liite 1.
1

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

SJL vastaa erotuomareiden tasoluokituksen määrittelystä ja ylläpidosta tasot 4-6 ja 8. SJTL:n paikallinen
jäsenyhdistys vastaa erotuomarin tasoluokituksen määrittelystä ja ylläpidosta 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 alueen erotuomarivalmentajalle, joka hyväksyy
tuomareiden sarjatasot ja tämän tasoluokituksen mukaan nimetään tai otetaan vastaan tehtävät. Erotuomarin
tasoluokitus määritellään kauden päätyttyä viimeistään 1.6. mennessä. Erotuomareiden tasoluokitusta
päivitetään ja ylläpidetään TASO-järjestelmässä. Kauden aikana tasoluokituksia ylläpidetään
reaaliaikaisesti. Tasoluokituksen ylläpitämisestä tasoilla 4 – 6 vastaa SJL. Vastaavasti SJTL:n paikallinen
jäsenyhdistys vastaa tasojen 1-3 tasoluokituksien ylläpitämisestä.
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EROTUOMAREIDEN KOULUTUSORGANISAATIO
Erotuomaripäällikkö johtaa SJL:n erotuomariorganisaatiota. Organisaatiossa työskentelee hänen lisäkseen
kolme päätoimista sekä useita oto-erotuomarivalmentajia.
Erotuomarivaliokunnan tehtävät määrittelee SJL:n hallitus.
Sopimusosapuolet toteavat, että rekrytointi on keskeinen osa tuomaritoimintaa. Rekrytointia hoidetaan
yhteistyössä sekä SJL:n että SJTL:n toimesta. Rekrytointi on yksi alkavan kauden painopistealueista.
Erotuomareiden koulutus koostuu eri osa-alueista. Näistä keskeisiä ovat ottelutapahtumien valmennus,
kauteen valmistavat tapahtumat ja testit, koulutusturnaukset, erilaiset seminaarit ja koulutusryhmät.
Molemmat osapuolet vastaavat omalla vastuualueellaan olevien otteluiden nimeämistoiminnasta, ellei
paikallisesti ole muuta sovittu. Alueiden erotuomarivalmentajat vastaavat käytännön asioista tasolla neljä
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. Koulutuksen seurannan tukemiseksi
kerhotarkkailut ja muut koulutustoimenpiteet tulee merkitä Tasoon.
Seuraavana askeleena tuomari ohjataan valmennusryhmään, 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 kerhokouluttaja tai alueen et-valmentaja.
Toimintaan voi liittyä myös valtakunnallisia seminaareja.
Yllä kuvattu koulutustoiminta organisoidaan kokonaisuuksiksi, jossa ajatuksena on, että tuolla
alueella toteutuu koulutuksellisesti koko tuomaripolku alkeista huipulle. Kokonaisuudet sisältävät
yhteistyössä toteutetun kaikille avoimen koulutuksen ja riittävän sarjatoiminnan, jotta tuomarit
voivat edetä urallaan sopivin askelin eteenpäin. Koulutussuunnitelma seuraa valtakunnan yhteistä
suunnitelmaa ja laaditaan kausittain vastaamaan koulutustarpeita. Kokonaisuuksissa
erotuomarikerhot ja SJL toteuttavat koulutusta yhteistyössä tasoilla 1-5.
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.
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.

2.1 SJL:n erotuomaripäällikkö, erotuomarikouluttajat, paikalliskouluttajat, erotuomarivalmentajat,
videomaalituomarit ja otteluvalvojat
SJL vastaa erotuomaripäällikön, erotuomarikouluttajien, erotuomarivalmentajien, kouluttajien,
videotuomareiden ja otteluvalvojien toiminnasta, ohjauksesta, seurannasta, koulutuksesta ja kaikista
kustannuksista.
2.2 SJTL:n jäsenyhdistysten kouluttajat
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SJTL ja paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat kerhokouluttajien ja kerhon muiden erotuomarikouluttajien
toiminnasta, ohjauksesta, koulutuksesta, organisaatiosta ja koulutuksen toimeenpanosta ja kaikista
kustannuksista. Rekrytoinnin osalta toimitaan yhteistyössä SJL:n kanssa. SJTL:n jäsenyhdistykset
nimeävät jokainen oman rekrytointivastaavan, joka yhdessä aluevalmentajan kanssa vastaa rekrytoinnista.
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KORTIT JA PELIPASSIT
Erotuomarikorttiin oikeuttavat kurssit. Yhden listalla olevan kurssin suorittaminen oikeuttaa
erotuomarikorttiin:
1.

Peruskurssi PK (osat 1 ja 2)

2.

Kertauskurssi KK

3.

SM-Liigan leiri (lista osallistujista toimitettava alueen et-valmentajille)

4.

Mestisleiri / U20-SM sarja-leiri

5.

Kilpatuomarileiri

Kertauskurssi voi muodostua useista eri koulutuskokonaisuuksista. Jos Kertauskurssi järjestetään
kokonaisuudessaan verkossa, voidaan määritellä, että jokin kauden aikana järjestettävä koulutus on
läsnäolon suhteen pakollinen.
SJL:n korttimaksun suuruus on sopimuskaudella 20 €. SJL:n myöntämän erotuomarikortin lunastaminen ei
ole pakollinen. Mikäli henkilö ei lunasta hänelle myönnettyä erotuomarikorttia, ei hänellä ole
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 ns. toisena erotuomarina muutaman 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.
Kortin myöntäjällä on oikeus yhteistyössä SJTL:n kanssa suorittaa henkilön sopivuus arviointi
erotuomaritehtäviin ennen kortin myöntämistä. Seuratuomarit koulutetaan seuratuomarikurssilla.
Seuratuomarit toimivat pelinohjaajina F- ja nuorempien junioreiden otteluissa ja toisena erotuomarina
nuorempien E-junioreiden (E2) otteluissa. Alueet voivat päättää poikkeuksista, jolloin seuratuomareita
käytetään myös E1-sarjan peleissä. Seuran tuomarivastaava nimeää seuratuomarit tehtäviinsä ja hoitaa
heidän hallinnolliset esimiestehtävänsä. Seura sopii itse mahdolliset korvaukset seuratuomarille.
Seuratuomarin on mahdollista edetä erotuomariksi osallistumalla erotuomarin peruskurssille, tällöin hänen
tulee liittyä paikallisen erotuomariyhdistyksen jäseneksi.
SJL:n ensisijaisesti toimittama kortti on digitaalinen erotuomarikortti. Mikäli SJL ei pysty toimittamaan
toimivaa mobiilikorttia on SJL velvollinen toimittamaan perinteisen erotuomarikortin mobiilikortin sijaan.
Myönnetyt kortit tulee olla maksettavissa 2 viikon kuluessa niiden myöntämisestä. Maksettavan kortin tulee
olla kortinhaltijan käytettävissä 2 viikon sisällä maksusuorituksesta. Tieto myönnetyistä erotuomarikorteista
tulee olla SJTL:n käytössä kuluvan vuoden 1.12 ja 1.4 mennessä tai erotuomarikorttitiedon tulee päivittyä
reaaliaikaisesti TASO:n.
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OTTELUT
SJL ja SJTL:n paikalliset jäsenyhdistykset vastaavat otteluista luvun 1 mukaisella vastuujaolla.
Suomessa pelattavien kansainvälisten harjoitusotteluiden nimeämisestä vastaa Liigan erotuomarijohtaja (esim.
KHL:n keskinäiset harjoitusottelut) A-maajoukkueen ja U20-maajoukkueen osalta. Muista maaotteluista vastaa
SJL:n erotuomaripäällikkö.
SJL:n vastuulla on velvoittaa seurat ja joukkueet ilmoittamaan otteluiden alkamisajat SJL:n sarjajärjestelmään
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelun alkamista.
Selvyyden vuoksi todetaan, että SJL:n järjestämät pelitällit ovat tässä yhteydessä turnauksia, ja turnauksen
otteluohjelma alkamisaikoineen tulee toimittaa nimeäjän ja kerhon tietoon SJL:n järjestelmän kautta
viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen pelitällin alkamista.
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KOULUTUSTURNAUKSET
Kauden aikana järjestetään eri tason koulutusturnauksia, jotka määritellään SJL:n koulutussuunnitelmassa.
Koulutusturnausten kulukorvaukset maksetaan liitteiden mukaisesti. Koulutusturnauksista ei makseta
erotuomaripalkkioita. Koulutusturnauksissa voi viheltää tuomareita, joille erikseen sovittaessa maksetaan
erotuomaripalkkio. Mikäli tuomarille ei anneta turnauksessa koulutusta, maksetaan hänelle liitteiden mukainen
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, joissa koulutusta tapahtuu, tulee olla erotuomarivalmentaja.
Otteluvalvojan kustannuksista vastaa järjestäjä, SJL, SJL:n alue tai SJTL:n paikallinen erotuomariyhdistys
erillisen turnaussopimuksen mukaan.
Alueellisissa koulutusturnauksissa voidaan käyttää 3T-systeemia 2T systeemin sijasta. Jos turnauksesta
maksetaan palkkiot, palkkion yhteenlaskettu kokonaissumma ei nouse. Palkkio jaetaan 50% päätuomari
ja 25% linjatuomarit.
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TEHTÄVÄMÄÄRÄYKSET
SJL:n vastuulla olevat pelit nimetään kausikohtaisen nimeämisaikataulun mukaisesti. Nimeämisaikataulu
laaditaan ja julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen sarjapelien alkua. Tehtävät näkyvät liiton
nettisivuilla.
Tasojen 1-3 tehtävät nimetään SJL:n ja Liigan yhdessä määrittelemän nimeämisaikataulun rytmissä (SJL:n
kilpailusääntöjen aikarajoituksen huomioiden), ellei sarjaohjelma tai ottelusta puuttuva alkamisaika aseta
sille esteitä.
Jokainen erotuomari on velvollinen 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.
Kauden alussa erotuomariryhmien nimeämisen jälkeen tasoluokituksien 6 -8 oleville tuomareille laaditaan
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alustava kausikohtainen nimeämissuunnitelma. Suunnitelmalla varmistetaan, että näille tuomareille tulee
riittävä määrä otteluita (n. 60 – 80) tuomittavaksi kauden aikana. Kausikohtainen nimeämissuunnitelma tulee
saattaa SJTL:n tietoon.
Nimeämisessä tulee huomioida, että kansainvälisiin tehtäviin ja korkeammalle tasoluokitukselle pyrkiville
tuomareille tulee kauden aikana tasaisesti ja riittävästi otteluita tuomittavaksi mahdollisimman korkealla
tasolla.

Nimeämisen tulee palvella peliä mahdollisimman hyvin. Nimeäminen kaikilla sarjatasoilla tulee olla myös
koulutuksen työkalu. Harkintaa tulee käyttää pelin laadun ja tuomarin kehittymisen näkökulmasta ei ainoastaan
yksittäisen nimeämisjakson kannalta vaan tulevan kehittymisen ja tuomaritoiminnan laadun lisääntymisen
näkökulmasta. Automaattinen nimeäminen ei voi tämän takia olla ensisijainen nimeämismuoto.

SJL ja SJTL ovat sopineet, että jatkavat yhdessä keskusteluja toimenpiteistä, joilla lauantaipäivien peliruuhkia
voidaan purkaa muille päiville.

6.1 Mestiksen ryhmäjako
Mestiksessä on pää- ja linjatuomareilla kaksi palkkaluokkaa. Tuomari on 1-30 ottelua ns. Mestiksen rookiepalkkaluokassa, jonka jälkeen hän nousee 31. ottelussa Mestis-palkkaluokkaan. Liigatuomarit ja Liigan tryoutryhmän tuomarit ovat Mestis-palkkaluokassa.
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EROTUOMARIKUSTANNUKSET

7.1 Erotuomaripalkkiot
Palkkiot on esitetty liitteessä 8
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. Poislukien SJL:n järjestämät
kartoitustapahtumat, eli palkkiotaulukossa (liite 8) luetellut maajoukkueiden-, poikien- ja tyttöjen
kartoitustapahtumat, mikäli näihin otteluihin on nimetty erotuomarit SJL:n toimesta. Jos nimeämisapua
pyydetään seitsemää (7) vuorokautta lähempänä tapahtumaa koulutuskorvaus maksetaan kerholle. Jos
nimeämisiä joudutaan muuttamaan niin näistä maksetaan nimeämiskorvaus kerholle.
Koulutuskorvauksen maksamisen peruste on kerhossa tapahtuva koulutustoiminta, sisältäen koulutus- ja
rekrytointisuunnitelman sekä toteumaraportin. Nämä tulee toimittaa SJL:lle kausittain, mikäli
erotuomarikerho ei kuulu jonkin koulutusyhteistyöverkostoon SJL:n kanssa, jossa nämä laaditaan
yhdessä.
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SJL ja SJTL ovat perustaneet työryhmän, koulutuspolun ja yhteistyön edelleen kehittämiseksi.

7.4 Palkkiotaulukko
Tämän sopimuksen liitteinä 3, 4 ja 8 on taulukot edellä määritellyistä palkkioista ja kulukorvauksista eri
sarjatasoilla ja pelimuodoilla.
7.5 Harjoitusottelut ja turnaukset
Harjoitusotteluissa ja turnauksissa noudatetaan liitteiden mukaisia palkkioita ja kulukorvauksia.
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SJTL:N JÄSENYHDISTYSTEN SJL:N JÄSENMAKSU
Jokainen erotuomarikerho päättää itsenäisesti maksaako SJL:n jäsenmaksun. Jokaisella erotuomarikerholla on
oikeus olla SJL:n jäsen.
Jokainen erotuomarikerho on SJTL:n jäsen ja näin jokaista kerhoa velvoittaa tämä yhteistoimintasopimus ja
myös SJL:n kilpailusäännöt.
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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 30.6.2020
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 ___31_____.____5____.2020
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___________________
Matti Nurminen

_____________________
Jere Lahti
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___________________
Pekka Haajanen

___________________
Sami Seppälä
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