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YLEISTÄ

Pelipassi

Pelipassi on oikeus pelata tai olla toimihenkilönä jääkiekkoliiton järjestämissä sarjoissa.
Kaikilla pelaajilla ja ottelutapahtuman aikana vaihtoaitiossa olevilla toimihenkilöillä sekä ottelupöytäkirjassa joukkueen kokoonpanon allekirjoituksellaan
vahvistavalla henkilöllä on oltava voimassa oleva pelipassi.
HUOM. Ottelutapahtumaksi luetaan virallisten sarjapelien lisäksi kaikki harjoitus- ja
turnaustaottelut sekä kaikki sellaiset pelitilanteet joissa pelataan toisen seuran pelaajia
vastaan niin että kentällä on pelaajien lisäksi tuomari tai pelinohjaaja.

Pelipassi ei ole pakollinen kiekkokoululaisille. Kiekkokoululaisia turvaa tapahtumapelipassi, jonka hankkiminen on seuran vastuulla.
HUOM. Kiekkokoulutoimintaa varten otettu junioreiden tapahtumapelipassivakuutus ei
ole voimassa yllä kuvatuissa ottelutapahtumissa, joten kiekkokouluikäisille pelaajille ei
voi järjestää ottelutapahtumia, ellei jokainen osallistuva pelaaja ole sitä ennen hankkinut henkilökohtaista pelaajan pelipassia (Lapsipelipassi).

Pelipassin lunastanut sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä sekä kilpailu- ja
rangaistusmääräyksiä.
1.2

Vakuutukset

Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva JÄÄKIEKON KILPAURHEILUN kattava vakuutus.
Pelipassin oston yhteydessä on mahdollista hankkia myös vakuutus OP:n
Sporttiturva). Sporttiturva astuu voimaan 1.5. lähtien, mikäli pelipassi ja
Sporttiturva on maksettu 30.6. mennessä. Mikäli Sporttiturvan sisältävä pelipassi lunastetaan 1.7. jälkeen, tulee vakuutusturva voimaan maksupäivänä
kello 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite,
josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturvavakuutus on voimassa kausikohatisesti
ja päättyy seuraavana keväänä 30.4. Sporttiturvan voimassaolo ja vakuutusehdot saattavat muuttua vuosittain, joten ne on syytä tarkistaa aina ennen
vakuutuksen ottamista.
Pelipassin mukana ostettavan OP:n Sporttiturva-vakuutuksen voi korvata
omalla vakuutuksella. Muun vakuutuksen turvin harrastavan henkilön tulee
pelipassioston yhteydessä valita vakuutukseton pelipassi ja vakuuttaa, että
hänellä on JÄÄKIEKON KILPAURHEILUN kattava oma vakuutus, joka on
voimassa kauden loppuun eli 30.4. asti. NORMAALIT TAPATURMAVAKUUTUKSET EIVÄT YLEENSÄ KATA KILPAURHEILUA, joten vakuutuksetonta pelipassia harkitsevien on syytä tiedustella tarkasti omien vakuutuksiensa kattavuus. Avainsana on nimenomaan KILPAURHEILU. Kaiken varalle on syytä pyytää vakuutusyhtiöstä kirjallinen vakuutustodistus, josta selviää vakuutuksen voimassaolo ja kattavuus.
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2.1

VASTUUT

Vastuu pelipassin ja vakuutuksen hankkimisesta, voimassaolosta sekä vakuutuksen kattavuudesta

Jokainen pelaaja/pelaajan vanhempi on itse vastuussa pelipassin ja vakuutuksen hankkimisesta, vakuutuksen kattavuudesta sekä voimassaolosta koko kauden ajalta (1.5.-30.4.).
Tapaturman sattuessa vastuu on pelipassin hankkineella eli jokaisella pelaajalla/vanhemmalla itsellään.
Ilman voimassaolevaa pelipassia ja vakuutusta ei voi osallistua seuran/joukkueen toimintaan eikä voi myöskään suorittaa esim. kesätauon aikaisia joukkueen valmennusohjelmaan kuuluvia omatoimiharjoitteita.
2.2

Vastuu pelipassin ja vakuutuksen voimassaolon tarkistamisesta

Jokaisen joukkueen joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueen tapahtumiin
osallistuvien pelaajien pelipassien voimassaolon tarkistamisesta. Tämä onnistuu helpoimmin jääkiekkoliiton palvelusivujen joukkuesivustojen toiminnolla ”Pelipassihaku”. Sisään pääsee omilla joukkuetunnuksilla.
Mikäli pelipassi on voimassa niin pelaaja voi osallistua joukkueen toimintaan
riippumatta siitä sisältääkö pelipassi vakuutuksen vai ei. Jos pelipassi on
otettu ilman vakuutusta, niin pelipassin ottaja on joutunut vakuuttamaan, että
oma vakuutus on voimassa ja on riittävän kattava.
Mikäli pelipassi ei ole voimassa, joukkueenjohtaja vastaa siitä, että pelaaja
ei osallistu mihinkään joukkueen tapahtumaan. Tämä koskee kaikkia joukkueen otteluita sekä jää- ja oheisharjoituksia. Osallistumisoikeus astuu voimaan heti kun pelipassin status näkyy voimassaolevana palvelusivujen pelipassilistoilla.
Kesken kauden toisesta seurasta siirtyvien pelaajien osalta joukkueenjohtajan tulee käydä tarkistamassa, onko pelaajan pelipassi voimassa ja onko se
otettu vakuutuksella vai ilman. Mikäli ilman niin pelajaajalta tulee pyytää vakuutustodistus ennen kuin hän voi osallitua joukkueen tapahtumiin. Tämä
siksi koska muissa seuroissa pelipassi on voitu hankkia joukkueen puolesta,
eikä itse pelaaja/vanhempi ole välttämättä itse vakuuttanut oman vakuutuksensa kattavuutta ja voimassaoloa.
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Vastuu toimihenkilöiden pelipasseista ja vakuutuksista

Kaikilla ottelutapahtuman aikana vaihtoaitiossa olevilla toimihenkilöillä sekä
ottelupöytäkirjassa joukkueen kokoonpanon allekirjoituksellaan vahvistavalla
henkilöllä on oltava voimassaoleva toimihenkilöpelipassi.
Samoin kuin pelaajien pelipassi myös toimihenkilöpelipassi edellytetään F2
ja vanhemmissa ikäluokissa, ei kiekkokoulutoiminnassa.
Itsekin pelaavilla toimihenkilöillä tulee olla sekä toimihenkilöpelipassi että
pelaajapelipassi.
Toimihenkilöt, mukaanlukien valmentajat, ovat itse velvollisia hankkimaan
toimihenkilöpelipassinsa, mutta joukkueet ovat velvollisia korvaamaan toimihenkilöpassin hankinnasta aiheutuneet kulut. Joukkueenjohtaja voi myös
suoraan hankkia toimihenkilöpelipassin joukkueen toimihenkilöille.
HUOM. Syntynyt lasku toimitetaan joukkueen maksettavaksi, tai mikäli esim. kiirreellisyyssyistä pelipassi on jouduttu itse maksamaan niin joukkue korvaa palipassihinnan
kuittia vastaan.

Jokaisen joukkueen joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueen toimihenkilöiden pelipassien hankkimisen ohjeistamisesta ja voimassaolon tarkistamisesta.
Toimihenkilöpelipassi pitää sisällään Olympiakomitean ja OP:n sopiman urheilun tuplaturvavakuutuksen kaikille henkilöille, jotka eivät ole vakuutuslain
mukaisessa työsuhteessa seuran kanssa (jääkiekkoliitto on maksanut vakuutuksen seurojensa puolesta).
HUOM. Tuplaturvavakuutus on voimassa myös niille vapaaehtoistyöntekijöille tai vain
kulukorvauksia vastaan toimiville joukkueen toimintaan osallistuville henkilöille joilta ei
edellytetä toimihenkilöpelipassia (ei toimi ottelutapahtuman aikana vaihtoaitiossa eikä
allekirjoita pöytäkirjaa).
HUOM. Tuplaturvan vakuutusehdot eroavat hieman pelaajan pelipassin mukana tulevasta Sporttiturva-vakuutuksesta (mm. omavastuu). On suositeltavaa, että joukkue
päättää kevään vanhempainkokouksessaan, että tapaturmatapauksissa joukkue korvaa omavastuuosuudet.

Seuran kanssa työsuhteessa olevien valmentajien ja muiden palkkaa seurasta saavien toimihenkilöiden vakuutusturva on katettu seuran puolesta
hankitulla lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.
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PELIPASSIN HANKINTA

Pelipassit hankitaan/maksetaan jääkiekkoliiton verkkosivuilla olevien palvelusivujen kautta. Alla toimintaohjeita:
•

Tutustu OP:n TUOTESELOSTEESEEN, josta selviää pelipassi- ja
Sporttiturva-vakuutusvaihtoehdot. Huomioi seuraavat:
o Junioripelaajat lunastavat ikänsä ja sukupuolensa mukaisen pelipassin
pelaavastaan
ikäluokasta,
sarjatasosta
tai
Ypelaajastatuksesta riippumatta.
o Nuorempien junioreiden osalta pelipassin mukana tulevan vakuutuksen hinta on hyvinkin halpa/kohtuullinen, joten näissä tapauksissa on syytä pohtia tarkkaan kannattaako vakuutusturva jättää
oman vakuutuksen varaan.
o Toimihenkilöpelipassia lunastettaessa tulee henkilöiden, jotka eivät ole vakuutuslain mukaisessa työsuhteessa seuran kanssa tutustua OP:n tuplaturvan tuoteselosteeseen.

•

Mene kohtaan LUNASTA JÄÄKIEKON PELIPASSI. Huomioi seuraavat:
o Seuraa kysyttäessä valitse ESPOON PALLOSEURAN JÄÄKIEKKO. Pelipassi on henkilökohtainen ja valittu seura näkyy seuran
pelipassilistauksessa. Seura ei muutu vaikka pelaaja vaihtaisi seuraa kauden aikana. Pelipassi voi olla myös toisen seuran nimissä
(esim. pelaa ja valmentaa eri seuroissa). Pelipassin seuravalinnalla ei ole mitään tekemistä edustusoikeuden kanssa.
o Pelipassi astuu voimaan, kun pelipassimaksu on kirjautunut järjestelmään (kestää joitain arkipäiviä). Myös pelipassin vakuutusturva
on voimassa vasta kun pelipassi on maksettu.
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OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJILLE

Joukkueenjohtajan tulee tiedottaa ikäluokkaa/joukkuetta seuraavan pelikauden pelipassi- ja vakuutuskäytäntöjen osalta jo edellisen kauden huhtikuussa sillä vanhat pelipassit ja Sporttiturvavakuutukset päättyvät 30.4.
Tämä ohje tai linkki tähän ohjeeseen tulee lähettää kaikille pelaajille/vanhemmille tiedoksi, mutta saatekirjeeseen on syytä laittaa tärkeimpiä
ohjeita vielä kootusti:
•

Seuran päätöksen ja ohjeistuksen mukaisesti kukin pelaaja hankkii
itse jääkiekkoliiton pelipassin ja vastaa samalla omasta vakuutusturvastaan.

•

Pelipassimaksu on maksettava heti uuden kauden alussa (uusi kausi
alkaa 1.5.), mutta viimeistään kuitenkin 30.6.

•

Vahingon sattuessa aikavälillä 1.5.-30.6. ja jos pelaaja ei ole vielä
lunastanut pelipassia tai hänen oman vakuutuksensa ei ole voimassa/riittävän kattava on pelaajan välittömästi hankittava pelipassi ja
otettava sen yhteydessä OP:n Sporttiturva-vakuutus (astuu takautuvasti voimaan 1.5. lähtien).

•

Ne ketkä eivät ole hankkineet pelipassia (joko vakuutuksellista tai ilman) ennen 30.6. TULKITAAN OLEVAN POIS JOUKKUEEN VAHVUUDESTA EIKÄ HEILLÄ OLE OIKEUTTA OSALLISTUA JOUKKUEEN TOIMINTAAN. Tämä on ehdotonta ja siitä on pidettävä kiinni. Oikeus osallistua joukkueen toimintaan palautuu vasta kun pelipassi on hankittu ja kirjautunut järjestelmään.

Pelipassi- ja vakuutusohje

8

NIPPUPELIPASSIT

5

NIPPUPELIPASSIT

Nippupelipassitoiminto on tarkoitettu jääkiekkoliiton jäsenseuroille, jotka haluavat hankkia pelipassit yhdellä kertaa useammalle seuransa pelaajalle.
SJL on oletusarvoisesti poistanut tämän käytännön kaikilta seuroilta, joten
sitä ei sovelleta enää joukkueiden käyttöön.
Seura voi kuitenkin hakea nippupelipassitoiminnon, jolloin nippupelipassitunnukset ovat seurassa vain nimetyllä henkilöllä ja niitä ei jaeta eteenpäin
joukkueille.

