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Suomen Jääpalloliitto, SJPL ry. 

Helsinki 
hyväksytty 6.9.2020 



TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2020-2021 hyväksytty 6.9.2020 
 
Osallistumismaksut sarjoihin   
3000 € Bandyliiga  

250 € Suomi-sarja (sisältävät mitalit)    
250 € P21- ja P17-nuoret     
200 € Naiset     
150 € T17, P15-, P13- ja P11-nuoret    

Vahvistetaan 
myöhemmin Suomen Cup  

 
Bandyliigan sarjamaksu maksetaan kolmessa osassa: 

1500 €  Eräpäivä 31.10.2020  I osa 
1000 €  Eräpäivä 15.12.2020  II osa  
500 €  Eräpäivä 15.1.2021  III osa 

 

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen 
yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse. 

 
Nuorten, tyttöjen ja naisten sarjamaksut 

Nuorten sarjojen ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta välittömästi sen jälkeen, kun ilmoittautuminen 
on päättynyt.  Laskun eräpäivä kaikissa naisten, tyttöjen ja poikien sarjoissa 30.9.2020. Mikäli laskuja ei makseta 
eräpäivänä, seuroilta peritään korotettu osanottomaksu kuten muilta jälki-ilmoittautuneilta joukkueilta. 
Jälki-ilmoittautuneille osanottomaksun suuruus on P21- ja P17-nuorissa 300 euroa/joukkue ja P15 ja sitä 

nuorempien sarjassa 200 euroa/joukkue. Tyttöjen ja naisten sarjoissa jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksun 
suuruus on tytöt 200 euroa/joukkue ja naiset 250 euroa/joukkue. 
Nuorten ja Tytöt/naisten sarjamaksut laskutetaan seurakohtaisesti yhdellä laskulla, mikäli joku seura haluaa 
sarjamaksut laskutettavaksi joukkuekohtaisesti lisätään laskuihin 5 euron laskutuslisä. 

 
KIRJAAMISMAKSUT 
(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu) 
150 €   Bandyliiga 

100 €   Nuorten Bandyliiga (P21) 
50 €   P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat  
25 €   P15- ja P13-nuoret   
15 €   P11-, P10- ja P9-nuoret, T17   

 

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli naisten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudessaan 
vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5). Siirtojen on tapahduttava samanaikaisesti. 

 
Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.  

 
 
ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA 
 

Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle. 
Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassa 
oleva kirjaamismaksu. Kansainvälinen kirjaamismaksu maksetaan kaikista pelaajista myös lukioon menevistä. 

 

KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA 
 

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 € 
Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen. 

Kasvattajarahakorvaus maksetaan 100 % seuralle. 
 



KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA 
 
A-lisenssi/kilpailulisenssi  
        

98 € Bandyliiga        
98 € P21-nuoret      
92 € Valioerotuomarit        
28 € Muut erotuomarit         

85 € P17- nuoret         
85 € P15- nuoret         
82 € P13- nuoret         
82 € P11- nuoret      

58 € P10- ja nuoremmat        
85 € Naiset ja tytöt 2007 tai aikaisemmin syntyneet     
58 € Tytöt 1 2008 syntyneet ja nuoremmat      
15 € Try out     

        
Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja erotuomaritoimintaa 
varten muut erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.  
Valioerotuomari- ja muut erotuomarilisenssin lunastanut henkilö on oikeutettu erotuomarikorttiin edellyttäen, että hän 

osallistuu vuosittain järjestettävälle erotuomarikurssille. 
 

H-lisenssi/Harrastelisenssi (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)  
26 € Alueellinen harrastelisenssi     

5 € Jääpallo- ja luistelukoulut   
10 € Toimitsijalisenssi   
  (Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät). 
  Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää 

  OP:n tuplaturvavakuutuksen. 
 
20 €/joukkue Kaupunkisarja ryhmälisenssi, ei sisällä vakuutusta     

 

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä. 
 

PRONSSIOTTELUN TALOUS  
 

Pronssiottelun taloudelliset määräykset 

 
Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeripalkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli 
ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) 
jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut 1,80 €/km.  Päivärahoja 

ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän.  
Pronssiottelun pääsyliput tilaa liitto. 
Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista. 
Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle 15.4.2021.  

 
BANDYLIIGAN FINAALIOTTELUN TALOUS 

 
Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun 

käytännön järjestelyistä  
 

SJPL tai sen nimeämä yritys tai taho on ottelun isäntä.  
 

Liigafinaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut: 
 



ottelun erotuomarikulut 
mitali-, pokaali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut (liitto vastaa pääsylippujen tilauksesta) 
markkinointikulut (enintään yhteensä 2000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken) 
liiton kulut (enintään 1000 €:a, sisältäen liiton toimihenkilöiden matka- ym. kulut sekä VIP-tarjoilukulut) 

järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 5000 €/ 
ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä 
ottelun kuulutuksesta aiheutuvat kulut. 
vierasjoukkueen matka- ja majoituskuluista korvataan 1,80 €/km 

 
Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.  

 
Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti: 

 
Mestarille 45 %    
Hopeajoukkueelle 20 %  
Järjestäjä 25 % 

Liitolle 10 % 
 

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana. 
Lopullinen tilitys 15.4.2021 mennessä 

 
Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka 
Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan runkosarjassa 
paremmin sijoittunutta joukkuetta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään sunnuntaina 7.3.2021 klo 18:00. 

 
SUOMEN CUP 
 
Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 500 euroa 21.9.2020. Maksua ei palauteta, jos joukkue peruuttaa 

osallistumisensa. 
 

Turnauksen erotuomari- (arkipeli-, matka-, majoitus-, erotuomaripalkkio- ja päivärahakulut), ottelusihteeri- sekä 
kenttäkulut jaetaan tasan kaikkien osallistuvien joukkueiden kesken.  

 
SUOMEN CUPIN FINAALIOTTELUN TALOUS 

 
Suomen Cupin finaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut: 

 

ottelun erotuomarikulut 
mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut 
markkinointikulut (enintään yhteensä 1000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken) 
järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 1500 €/ 

ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä 
ottelun kuulutuksesta aiheutuvat kulut. 
Vierasjoukkueen matkakuluista korvataan 1,80 €/km  
 

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.  
Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti: 
Mestarille 60 % 
Hopeajoukkueelle 40 %  

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana 
 
 
 

 
 


