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OIK.EUSPAIKKA

Vastaajan kotipaikka

KANNE Oulun käräjäoikeuden tulee vahvistaa, että

`6 711

1. Mikael Granlund (Granlund) on ollut oikeutettu purkamaan Oulun
Kärpät Oy:n (Kärpät) kanssa vuonna 2007 solmimansa sopimuksen
(liite 1),

2. Granlundin ja Kärppien välille ei ole syntynyt 26.2.2009
pelaajasopimusta (liite 2),

3. kumpikaan em. sopimuksista ei täytä osaksikaan SM-Liigapelaajan
pelaajasopimuksen tunnusmerkkejä,

4. kumpikaan sopimuksista ei täytä osaksikaan työsopimuksen
tunnusmerkkejä,
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00120 Helsinki, Finland
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5. 26.2.2009 laadittu Kärppien Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolalle
osoittama vakuutushakemus (liite 3) on mitätön,

6. Granlund on ollut oikeutettu sopimuksettomana pelaajana
solmimaan SM-Liigapelaajasopimuksen Helsingin IFK OY:n
kanssa. Käräjäoikeuden tulee lisäksi

7. velvoittaa Kärpät ja Jääkiekon SM-Liiga Oy (Liiga) korvaamaan
yhteisvastuullisesti Granlundin oikeudenkäyntikulut tässä asiassa
laillisine korkoineen.

PERUSTELUT

Sopimus 2007

Granlund ja Kärpät allekirjoittivat "Pelaajasopimus" - otsikoidun 4-
vuotisen nuorisojääkiekkoilijasopimuksen (liite 1) Oulussa talvella 2007
Granlundin ollessa vielä 14-vuotias.

Sopimus ei täytä miltään osin työsopimuksen tunnusmerkkejä.
Granlundille ei sovittu maksettavaksi rahallista korvausta eikä Kärpät
ole sittemminkään maksanut palkkaa. Kärpät on saattanut maksaa
joitakin kuluja kuten esimerkiksi aterioita pelimatkoilla tms. Granlund
on saanut pelivarusteensa käyttöön joukkueelta korvauksetta.
Jälkimmäistä seikkaa ei voida pitää asiana mikä toisi 2007 laaditun
sopimuksen Työsopimuslain piiriin. Suomessa on yleinen tapa, että
lahjakkaat juniorit käyttävät seuran varusteita ilmaiseksi.

Sopimuksen mikään kohta ei tue sitä seikkaa, että se olisi työsopimus
eikä käytäntö Granlundin ja Kärppien välillä ole liikkunut lainkaan
siihen suuntaan. Sopimus on tehty "tukemaan Mikael Granlundin
kehittymistä jääkiekkoilijana sekä tukemaan hänen koulunkäyntiään
sekä myöhempää kouluttautumistaan." eikä se seikka, että 14- vuotiaana
"pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan jääkiekkoa
valmennusjohdon määräysten mukaan niissä joukkueissa, jotka seuran
johto osoittaa" tee sopimuksesta työsopimusta.

Sopimuksen laatimiselle ei sinänsä ole ollut mitään esteitä ja ko.
juniorisopirnus on ollut lahjakkaalle juniorille edullinen. Tiettyyn rajaan
on hyväksyttävää se, että pelaaja sitoutuu sopimuksen mukaisesti
jatkamaan seurassa, vaikka hän voisi saada kehityttyään paremmat ehdot
muualta. Jos ennakoitu pelaajan kehittyminen muuttuu kuitenkin
olennaisesti joudutaan sopimusasetelmaa arvioimaan uudelleen.

Oikeustoimilain 36 § 1 momentin mukaan "Jos oikeustoimen ehto on
kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa
voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta
arvosteltaessa on otettava oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema
oikeustointa tehtäessä.



Tässä tapauksessa on huomionarvoista se, että Granlund on tehnyt
sopimuksen 14 - vuotiaana juuri ennen 15 - vuotissyntymäpäiväänsä.
Hän tai huoltajansa ei ole voinut arvioida sopimuksentekoasemaansa
samalla tavoin kuin täysi-ikäinen pelaaja. Yhtä hyvää vaihtoehtoa ei ole
ollut tuossa tilanteessa tarjolla, kun pelaaja ei ole voinut muuttaa toiselle
paikkakunnalle ja näin "kilpailuttaa" seuroja. Granlundilta ei ole voinut
odottaa sitä, hän olisi vaatinut lyhyemmän sopimuksen tekemistä. Nyt
kun pelaaja on kehittynyt urheilijana aivan toisenlaiselle tasolle kuin
sopimusta tehtäessä oli aiheetta ennakoida, ilmaiseksi pelaaminen ei
vastaa asianomaisen kykyä. Tätä osoittaa sekin, että Kärpät oli
sopimuserimielisyyksien alettua valmis tarjoamaan pelaamisesta
palkkaa. Maassamme ja laajalti ulkomailla on tunnustettu Granlundin
pelitaidot.

Sovittelun edellytykset ovat näin olemassa: sopimuksen tekijä ei ole
voinut ennakoida kehittymistään urheilijana eikä häneltä ole voitu
edellyttää, että hän olisi vastataijouksella saanut aikaan itselleen 14 -
vuotiaana lyhyemmän sopimuksen. Tyyppikohtuuttomuutta edustaa
tässä tilanteessa kohtuuttoman pitkäaikainen sitoutuminen kun olot ovat
muuttuneet.

Vielä painavampi peruste kuin OikTL 36 § on sopimussuhteen
lakkaamiselle Perustuslain .18 §. Tämän lainkohdan mukaan jokaisella
on oikeus hankkia elantonsa valitsemassaan ammatissa. Tätä lainkohtaa
sovelletaan myös horisontaalisuhteessa eli yksityisten toimijoiden
välillä. Asia on ollut runsaasti esillä alan oikeustieteellisessä
keskustelussa erityisesti puhuttaessa elinikäisistä toimintakielloista.
Kysymyksessä ei ole vain ohjelmajulistus vaan sopimussuhteisiin
suoraan sovellettavaa oikeutta.

Mikäli urheilija ei ole syyllistynyt urheilun eettisten periaatteiden
rikkomiseen, hänen tulee voida ansaita elantonsa urheilemisellaan
omalla tasollaan.. Tässä tapauksessa Granlund on sitoutunut
urhellemaan pelkällä kulukorvauksella, minkä määrästäkään ei ole
tarkemmin sovittu. Se ei vastaa hänen tasoaan, kun hän jo nyt on
liigatason pelaaja eli voi ansaita elantonsa työllään ja kun sopimuskautta
on vielä paljon jäljellä. Tämän sopimuskauden lopulla, eli 2 vuoden
kuluttua Granlundin taidot yltävät luultavasti jo hyvinkin korkeaan
ansiotasoon. Siksi nykyisen sopimussuhteen olemassaololle ei ole enää
oikeudellisia edellytyksiä.

Granlundin ja Kärppien sopimussuhteen olemassaololle ei ole OikTL 36
§:n ja PL 18 §:n perusteella oikeudellisia edellytyksiä, Liiga ja Kärpät
joutuvat tyytymään syntyneeseen tilanteeseen, vaikka vanha
sopimuskausi ei ole mennyt umpeen ja vaikka pelaajaa ei ole ostettu
vanhasta sopimuksesta "ulos".



Nämä seikat on 2007 sopimuksen osalta tuotu esille Kärpille ja tiedoksi
Liigalle allekirjoittaneen asiamiehen 3.3.2009 laatiman sopimuksen
purkukirjeen (liite 4) myötä.

Oulussa 26.2.2009 . allekirjoitetut asiakirjat

Mikael Granlundin käskettiin Kärppien toimesta allekirjoittaa kanteen
liitteinä 2 ja 3 olevat asiakirjat tilanteessa missä Granlund lähetettiin
Oulusta lentokoneella etelään jo lähteneen joukkueen perään pelaamaan
elämänsä ensimmäistä liigaottelua vielä samana päivänä 26.2.2009
Espoon Bluesia vastaa.

Asiakirja "Vakuutushakemus" (liite 3) oli Granlundin sitä
allekirjoittaessa päivätty päättymään 30.4.2009. Kärppien toimesta
päättymisajankohta muutettiin sittemmin yksipuolisesti päättymään
30.4.2011. Muutos on selvästi havaittavissa liitteestä.

Granlund allekirjoitti Oulussa samassa tilaisuudessa asiakirjan
"Pelaajasopimus" (liite 2). Tämä asiakirja olihenkilötietoja
lukuunoyyamatta täyttämätön. Granlundilta otettiin nimi tähän
"blanco"- sopimukseen ja annettiin ymmärtää, että päästäkseen
pelaamaan ensimmäisen liigaottelunsa on paperit allekirjoitettava.

Sopimusten allekitjoittamisesta tai edes niiden olemassaolosta ei
ilmoitettu mitään Granlundin huoltajill':. 3.. iranlundille tai
pelaaja-agentti Ilkka Larvalle.

Sopimuksessa ei ole eikä ollut yksilöitynä yhtään mitään. Vastaavien
sopimusten voimaantulo vaatii tarkan ja harkitun yksilöinnin kaikista
ehdoista ja sen olennaisena osana tulisi olla pelaajalle elintärkeä
palkkiosopimus. Kärpät eivät luvanneet eivätkä maksaneet Granlundille
euroakaan pelaajan ensimmäisestä liigapelistä.

Asiassa on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, että sopimukseen
kirjattiin päättymispäiväksi 30.4.2011 vaikka oltiin menossa pelaamaa
yhtä tai enintään kuluvana keväänä paria ottelua.

Granlundin allekirjoitettua ko. paperit Kärppien toimistossa, vietiin
hänet sieltä suoraan kentälle ja Granlund lensi pelaamaan Helsinkiin.

Koska 26.2.2009 allekirjoitetut paperit övat sittemmin muutettu joksikin
aivan muuksi kuin pelaajalle kerrottiin, on Granlundilla ollut oikeus
todeta, ettei tuolloin syntynyt mitään sopimusta tai sopimuksia. eikä
Liiga olisi saanut niiden perustella rekisteröidä Granlundia Kärppien
pelaajaksi 26.2.2009. Granlundeilla, Larvalla tai allekirjoittaneella ei ole
tiedossaan liittyikö rekisteröintiin joitakin muita asiakirjoja.



--: - -- -

Todettakoon vielä selvästi se seikka, että Kärppien toiminta Granlundia
kohtaan kokonaisuudessaan on ollut niin ala-arvoista, että kaikenlaisten
sopimusten purkuperusteet ovat olemassa.

Sopimuksista yhdessä

Oulun käräjäoikeuden tulee vahvistaa, että yllä lausutun johdosta
Granlundilla on ollut hyväksyttävä syy purkaa 2007 allekirjoitettu
sopimus ja ettei 26.2.2009 ole syntynyt mitään sopimuksia.

Käräjäoikeuden tulee myös edellä lausutun perusteella todeta, että
Granlundilla ei koskaan ollut SM-Liigapelajasopimusta Kärppien kanssa

............
minkä johdosta hän on voinut ns. "vapaana pelaaja" tehdä sopimuksen
HIFK:n kanssa.

Jääkiekon SM-Liiga OX

Kaikki nyt käsillä oleva aineisto on kevään 2009 kuluessa toimitettu
Liigalle. Granlundin perhe on muuttanut Oulunsalosta Helsinkiin ja
vanhemmilla ' ia t Granlundilla on uudet työpaikat
pääkaupungissa ja Mikael sekä pikkuveljensä Granlund
aloittavat urheilupainotteiset opintonsa.. Mikael aloittaa Mäkelänrinteen
yhteiskoulun urheilulukiossa ja { Suomen liikemiesten
kauppaopistossa.

Perhe Granlund on ilmoittanut perheen tilanteen muutoksen Liigalle
kirjeitse 5.5.2009 (liite 5). Liiga antoi Granlundin siirtoasiassa
ratkaisunsa 14.5.2009 (liite 6).

Liigan ratkaisu on lopputulokseltaan ja perusteluiltaan täysin
kestämätön. Ratkaisusta ei käy edes selkeästi ilmi se, onko Liiga
rekisteröinyt Granlundin SM-Liigapelaajaksi sopimuksen 2007 vai
sopimuksen 26.2.2009 perusteella.

Ratkaisun kohdassa 1 todetaan, että siirtyminen edellyttää
pelaajasopimuksen purkamista. Allekirjoittanut asiamies on purun
tehnyt asianmukaisesta ja varsin perustellusti, kuten tässä kanteessakin,
purkuilmoituksella 3.3.2009.

Kohdassa 4 on todella käsittämättömällä ymmärtämättömyydellä ja jopa
sanelulla otettu kantaa miten suomalainen perhe Suomessa voi vaihtaa
koti- tai työpaikkaa. Asiassa on kuitenkin huomattava Kilpailusääntöjen
§ 5.3.6 minkä mukaan "siirto myönnetään jos junioripelaaja muuttaa
huoltaj ansa kanssa toiselle paikkakunnalle."

Liiga ei voi pohtia motiivia ja sitä tosiasiaa, että perhe todellakin
muuttaa toiselle paikkakunnalle. Granlundien perheeseen kuuluu 4
jäsentä joista kaksi ovat alaikäisiä. Perheen sisäinen päätöksenteko ja
lasten tulevaisuudesta huolehtiminen kuuluu vain ja ainoastaan



Granlundeille. Liiga tai sen kilpailupäällikkö ei voi ratkaista perheen
motiiveja millään oikeutuksella tai motiivilla.

Liigan puolueellinen asenne on silmiinpistävä. Kevään kuluessa ei Liiga
ollut kertaakaan yhteydessä sopimusten suhteen Granlundeihin, Larvaan
tai allekirjoittaneeseen saadakseen lisätietoja.

Mikael Granlund pyytää asiassa mahdollisimman nopeaa käsittelyä
perustelunaan se, että tuleva pelikausi on käsillä tuota pikaa.
Todettakoon vielä se, että Kärpillä ja Liigalla on ollut hallussaan nyt
esitetty koko aineisto jo pitkään,

e singissä 30. kesäkuut 2009

LAATI f(((

Juha Sarasto
asianajaja, varatuomari, Helsinki

TODISTELU

Kirjalliset todisteet

- Liite 1, 2007 allekirjoitettu sopimus teemanaan sovitut ehdot
- Liite 2, 26.2.2009 allekirjoitettu sopimus teemanaan sopimuksen

vai aavaisuus
- Liite 3, 26.2.2009 allekirjoitettu vakuutushakemus teeznanaan

muutettu sopimuskausi
- Liite 4, 3.3.2009 laadittu sopimuksen purkuilmoitus ja ilmoitus

sopimuksettomasta tilasta teemanaan välitön reagointi Kärppien
menettelyyn ja tiedoksianto Liigalle

- Lite 5, Granlundien ilmoitus Liigalle teemanaan muuttoilmoitus
- Liite 6, Liigan ratkaisu 14.5.2009 teemanaan mm. kohta 4 missä on

väärin tulkittu muuttoasiaa

Henkilötodistelu

Kuultava Mikael Granlund teemanaan se mitä sovittiin 26.2.2009 sekä
yhteistyö Kärppien kanssa.

Kuultava / todistaj;. .: Granlund, Mikaelin isä, teema kuten yllä.

Todistaja Ilkka Larva, Mikaelin agentti, teema kuten yllä

Mikael Granlund varaa mahdollisuuden nimetä valmisteluistunnossa
uutta todistelua.
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Sopijaosapuolet Oulun. Kärpät Oy-ja Mikael Granlund (pelaaja)

Sopimusaika 4 vuotta; kaudet 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ja 2010-2011

Sopimusehdot

Tämä sopimus on tehty Oulun Kärpät Oy:n ja Mikael Granlundin välille
tukemaan Mikael G,rarilundin kehittymistä jääkiekkoilijana sekä tukemaan
hänen koulunkäyntiään sekä myöhempää kouluttautumistaan.

1. Joukkue

Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemme jääkiekkoa seuran
valmennusjohdon määräysten mukaan niissä joukkueissa, jotka seuran johto
osoittaa.

2. Kuukausi - ja kausimaksut

Seura huolehtii pelaajan kuukausi- ja kausimaksuista sopimuskauden ajan.

3. Varusteet

Seura huolehtii pelaajan varusteista sopimusaikana: 6 kpl
kornposiittimailoja/kausi, luistimetlkausi sekä muut perusvarusteet tarpeen
mukaan.`

4. Pakottava este

Jos Pelaaja pakottavasta syystä ei voi osallistua Seuran harjoituksiin tai
otteluihin, on siitä sovittava Seuran valmennusjohdon kanssa viimeisten
24 tuntia ennen Seuran ilmoittamaa harjoitusta tai ottelua, Äkillisestä
sairastumisesta tai vastaavasta syystä on ilmoitettava heti sen ilmettyä
valmennusj ohdolle,

5. Omakohtainen harjoittelu

Pelaajan on omakohtaisella harjoittelullaa^n huolehdittava petitskunnostaan
sinä aikana, jolloin seuralla ei ole järjestettyä yhteisharjoittelua,

Seura tekee suunnitelmat sekä järjestää lisäharjoitteluun tarv
ohjelmat.

OULUNSALON KUNTA

Oulun Kärpät Oy
Lekatie 6
90150 OULU
Puh t18-8155 700, f^Qx 08-8155 701
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6. Kilpailusäännöt

Muilta osin noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntäjä.

7- Terveydentilan selvistäminen

Pelaaja on.velvollinen osallistumaan ennen pelaajasopimuksen
voimaantuloa lääkärintarkastukseen , jossa seuran lääkäri tutkii ja tarkastaa
hänen teryeydentilansa ja pelikykynsä.

8. Kielletyt aineet ja päihteet

Pelaaja on velvollinen Noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.
Pelaaja ei saa käyttää mitään lääkkeitä, vitamiineja tai lisäravinteita ilman
oman joukkueen lääkärin hyväksyntää.

Pelaaja sitoutuu päihteettömään ja esimerkilliseen urheilulliseen elämään.

Mikäli pelaaja rikkoo tässä kohdassa mainittuja asioita, on seuralla oikeus
sanoa sopimus irti väUtttimästi,

Oulu» Kärpåt Oy
Lekatie 6
90150 OULU
Puh 08-8155 700, fax 03 -8155 701

Tätä sopimusta on tehty kaksi sarnansisältäistä kappaletta, yksi molemmille
sopijaosapuolille.

Oulussa

Pelaaja

Huoltajan allekirjoitus

KoLipaikkaOULU

Krnro 61 ).S46



PELAAJASOPIMUS

- 1 OSAPUOLET

Pelaaja: I imr: h ^^. c^ U t-1 t I^ r^ 1

`Osoite,, - -
Itu:

Tvönantaia : U ^...u^

2 SOPIMUSKAUSI ,2" - 4 11

2.1 Sopimuskauden pituus

Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa Z' . 2 .200 ',ja päättyy ilman
irtisanomista 3 , ' .200L, ellei toisin ole sovittu.

Työnantaja ja pelaaja voivat irtisanoa sopimuksen kauden _.200_
- .200 osalta .200 mennessä. Irtisanominen on
toimitettava kirjallisesti.

2.2 Koeaika Koeaika on kuukautta, Koeajan kuluessa pelaajasopim.us voidaan
molemmin puolin purkaa. Koeajan ordmmäispituus on neljä (4) kuukaut-
ta. Kahdeksaa (8) kuukautta lyhyemmässä pelaajasopimuksessa koeaika
voi olla enintään puolet pelaajasopimuksen kestosta. K.oeaikaa ei saa so-
pia siten, että se on voimassa 31.12. jälkeen.

2.3 Sopimuksen voimaantulo

Tämä pelaajasopimus tulee voimaan sen j tlkeen , kun työnantaja ori saa-
nut sopimuksen 4.10 kohdan perusteella lääkärintodistuksen tai osapuolet
ovat todenneet, ettei lääkärintarkastusta ole tarpeen tehdä.

3 SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN YLEISET EHDOT

3.1 Yleismääräys Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan työnantajanja sen m.äärää.-
män valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä työnantajan organi-
saatioon kuuluvassa joukkueessa, johon työnantaja hänet osoittaa.

Työnantajalla ori oikeus siirtää pelaaja ilman tämän suostumusta toisen
työnantajan joukkueeseen, jos tämän toisen joukkueen kotipaikka on sa-
malla talousalueella.

Jollei pelaajasopimuksessa ole sovittu muiden kuin edellä tarkoitettujen
tilanteiden varalta työnantajan oikeudesta siirtää pelaaja toiseen seuraan
eivätkä työnantaja ja pelaaja ole päässeet siirrosta keskinäisissä neuvotte-
luissaan yhteisymmärrykseep, noudatetaan seuraavaa sääntöä:
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Pelaajalla on näissä tapauksissa perustellusta henkilökohtaisesta syystä
oikeus kieltäytyä siirrosta . Tämän syyn harkirmassa on otettava huomioon
pelaajan henkilökohtaiset olosuhteet sekä työnantajan ja sen joukkueen
olosuhteet.

3.2 Kurinpito
Pelaaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen osana Jääkiekon SM-
liiga Oy:n (myöhemmin liiga) ja Suomen Jääkiekkoliitto r.y:n (myöhern.-
min liitto) ja 1(atisainvälisen Jääkiekkoliiton. (IIHF) kurinpitosääntöjä se-
kä Suomen antidopingsda nostöä ja hyväksyy sen, että liiga tai sen mää-
räämä elin taikka toimihenkilö voi määrätä pelaajalle mainittujen sääntö-
jen mukaisia seuraamuksia.

Pelaaja suostuu siihen, että työnantaja ja liiga voivat pitää julkista rekiste-
riä kurinpitomen.ettelysså annetuista set aamuksista.

Tämän sopimuksen liitteenä on pääpiirteittäinen selvitys kurinpitotnenet-
telystä ja siinä määrättävistä seuraamuksista.

3.3 Pelaajapalk.kiosopimus

Työnantaja maksaa pelaajalle palkan ja muut palkkiot käyttäen tämän
sopimuksen liitteenä olevaa pelaajapalkkiosopimusta, ellei toisin sovita.

4 PELAAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Muut tilaisuudet Pelaaja sitoutuu osallistumaan työnantajan xnääräämiin tavanomaisiin
mainos- ja markkinointitilaisuuksiin sekä työnantajan yhteistyötahojen
tapahtumiin.

4.2 Malnossopimukset Pelaajan on noudatettava työnantajan tekemiä mainos-, markkinointi- ja
yhteistyösopimuksia. Työnantajan on pyynnöstä esitettävä selvitys näistä
sopimuksista.

Pelaajalla ei ole oikeutta poiketa työnantajan tekemistä mainos-, markki-
nointi- ja yhteistyösopimuksista eikä tehdä omia vastaavia sopimuksia il-
man työnantajan lupaa. Luvan epäämiseen tulee olla työnantajaa toimin-
taan liittyvä perusteltu syy.

4.3 Valokuva Työnantajalla on yksinoikeus pelaajasta joukk ueen edustusasussa otettaan
valokuvaan ja muuhun vastaavaan tunnisteeseen.

Työnantaja voi käyttää tällaisia valokuvia oman organisaationsa ja yhteis-
työkumppaneidensa markkinoinnissa, joka toteutetaan missä tahansa pai-
netun tai sähköisen viestinnän muodossa.

Pelaaja voi käyttää työnantajan joukkueen edustus asussa otettua kuvaa,
jos työnantaja antaa siihen nimenomaisen luvan.
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4.4 Varusteet ja asusteet

Pelaajan on käytettävä työnantajan määräämää mailamexkkiä ja muita
varusteita , jollei toisin sovita.

Pelaaj an on käytettävä peleissä, harjoituksissa ja muissa työnantajan tilai-
suuksissa työnantajan osoittamia asusteita.

4.5 Muut ottelut Pelaaja ei saa ilman työnantajan lupaa osallistua muiden kuin työnantajan
joukkueen jääkiekko-otteluihin.

Pelaajalla on ku tenki n Oikeus osallistua liiton alaisuudessa toi ivien
maajoukkueiden sekä liigan ja Suomen J UiLdekkoilijat r.y.n (myöhemmin
SJRY) yhdessä järjestämiin jääkiekko -otteluihin.

4.6 Muut urheilulajit Pelaaja ei saa ilman työnantajan lupaa harrastaa muita urheilulajeja kuin
jääkiekkoa.

Pelaaja ei saa harjoittaa lainkaan seuraavia urheilulajeja (tällaisia lajeja
ovat esimerkiksi moottoria rheilu, laskuvarjohyppy; lajit yksilöitävä alla
olevaan kohtaan):

Muiden urheilulajien tavanomainen harrastaminen on kuitenkin sallittua,
mikäli niiden harjoittaminen ylläpitää ja parantaa pelaajan peruskuntoaja
suorituskykyä jääkiekossa.

4.7 Ilmoitus poissaolosta

Mikäli pelaaja on estynyt pakottavasta syystä osallistumaan joukkueen
harjoituksiin tai otteluihin, hänen on ilmoitettava este ja sen syy joukku-
een valmennusjohdolle välittömästi esteen ilmettyä.

4.8 Omaehtoinen harjoittelu

Pelaajan on henkilökohtaisella harjoittelulla ylläpidettävä peruskuntoaan
sinä aikana, jolloin joukkueella ei ole järjestettyä yhteisharjoittelua.

Pelaaja on velvollinen osallistumaan joukkueen valmennusjohdon mää-
räämiin kuntotesteihin . Tällaiset kuntotestit on pyrittävä järjestämään si-
ten, etteivät ne ole päällekkäin joukkueen yhteisten loma-ajankohtien
kanssa.



Pelaajan on kaikin puolin edistettävä julkisessa toiminnass ja esiinty-
mis.essään joukkueensa ja jääkiekon myönteistä imagoa ja vältettävä
kaikkea, mikä on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Pelaajan on käyttäydyttävä yksityiselämässään siten, että hänen elämän-
tapansa eivät vaaranna pelikuntoa ja vireyttä eivätkä aiheuta joukkueelle
ja jääkiekolle negatiivista julkisuutta.

4.10 Terveydentilan selvittäminen

Neuvotellessaan pelaajasopimuksesta pelaaja on velvollinen antamaan
työnantajalle kaikki terveydentilaansa koskevat tiedot, joilla on vaikutusta
hänen pelikykyynsä. Lisäksi hän on velvollinen ilmoittamaan työnantajal-
le käyttämänsä lääkkeet, lisäravinteot, piristeet ja kaikki urheilussa kielle-
tyiksi tietämänsä tai epäilemänsä aineet.

Pelaaja on velvollinen osallistumaan ennen pelaajasopimuksen voimaan-
tuloa lääkärintarkastukseen, jossa työnantajan nimeämä lääkäri tutkii ja
tarkastaa hänen terveydentilansa ja pelikykynsä. Lääkärintarkastus on
suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. Työnantaja vastaa lääkärintarkas-
tuksen kustannuksista.

Työnantajalle on oikeus saada sopimusta-tehtäessä ja sen kestäessä pelaa-
jalle 1ä.äkärintarkastuksen tehneeltä tai, häntä hoitaneelta lääkäriltä kaikki
ne pelaajan terveydentilaan liittyvät tiedot, joilla on vaikutusta pelaajan
pelikykyyn.

Työnantaja ja liiga voivat pitää. julkista rekisteriä pelaajista, jotka kulloin-
kin, ovat loukkaanttunisen tai muun terveydellisen syyn vuoksi estyneitä
pelaamasta.

4.11 Vedonlyönti Pelaaja sitoutuu siihen, ettei hän osallistu itse tai edustajansa välityksellä
vedonlyöntiin oman joukkueensa otteluista eikä hän muutoinkaan, toimi
tavalla, joka asettaa hänen toimintansa tai työnantajan aseman suhteessa
vedonlyöntiin tai veikkauspeleihin kyseenalaiseksi.

5 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET

5.1 Palkan maksaminen

Työnantaja maksaa pelaajalle tämän sopimuksen liitteenä olevassa pelaa-
japalkkiosopimuksessa sovitun palkan, palkkiot ja muut korvaukset.

5.2 Siirto urheilijarahastoon

Työnantaja maksaa pelaajan pyynnöstä tämän määrittelemän, osan palkas-

ta tuloverolain 16 a -- c §:ssä tarkoitettuun urheilijarahastoon.
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5.3 Vakuutukset Työnantaja ottaa pelaajalle urheilijoiden eläke-ja tapaturmaturvan järjes-
tämisestä annetun lain (575/2000) mukaisen vakuutuksen ottaen lisäksi
huomioon liigan ja SJRY.n välisessä yltissopimuksessa sovitut vakuutus-
turvan sisältöä koskevat täsmennykset.

Työnantaja vastaa vakuutusmakswx maksamisesta vakuutuksena-ntajalle.
Pelaaja suostuu tällä sopimuksella siihen, että työnantaja pidättää alle 38-
vuotiaan pelaajan palkasta yhden (2) %-yksikön suuruisen eläkevakuu-
tiisruaksun ja tilittää sen vakuutusyhtiölle, jollei liigan ja SJRY:n kesken
toisin sovita.

Pelaaja suostuu siihen, että työnantaja antaa vakuutusturvan järjestämisen
'valvonnan toteuttamisen kannalta kaikki tarpeelliset tiedot liigalle.

Pelaaja voi omalla kustannuksellaan parantaa vakuutusta vaansa . Nämä
vakuutukset eivät vaikuta työnantajan velvollisuuteen vakuuttaa pelaaja

`-^ sopimuksen tämän kohdan mukaisesti.

5,4 Lomajärjestelyt Työnantaja antaa pelaajalle hatjoitusvapaat ja lomat siten kuin liigan ja
SJRY:n välisessä yleissopim essa on sovittu.

5.5 SJRY:n jäsenmaksu

Pelaaja on/ei ole SJRY:n jäsen.

Pelaaja suostuu tällä sopimuksella siihen, että työnantaja pidättää pelaajaa
palkasta SJRY:n jäsenmaksun ja tilittää sen SJRY:lle kunkin vuoden lo-
kakuun loppuun mennessä..

6 PELAAJAN SAIRASTUMINEN JA LOUKKAANTUMINEN

6.1 Ilmoitusvelvollisuus

Pelaajan on ilmoitettava viipymättä sairastumisestaan tai loukkaantumi-
sestaan joukkueen valmennusjohdolle.

6,2 Jääkiekosta johtuva pelikyvyttörnyys

Mikäli pelaajan loukkaantuminen on tapahtunut joukkueen ottelussa, har-
joituksissa, ottelu- tai harjoitusmatkalla tai pelaajan huolehtiessa omatoi-
misesti peruskunnostaan ja joukkueen nimeämä lääkäri toteaa pelaajan
pelikyvyttömäksi, työnantaja maksaa pelaajalle sovitut korvaukset täysi-
määräisesti enintään kuluvan pelikauden loppuurx.

Lisätäsmen ys liittyen menestys- ja kokoonpanokorvaukseen

Mikäli pelaajan palkka on sidoksissa seuran joukkueen menestykseen ja
kokoonpanokorvaukseen, katsotaan loukkaantunut pelaaja ottelupöytäkir-
jaan merkityksi pelaajaksi, jos hän on tätä ennen säännöllisesti kuulunut
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joukkueen kokoonpanoon. Mikäli pelaaja on ollut merkittynä ottelupöy-
tälci jaan vaiva osassa joukkueen otteluista, maksetaan pelaajalle menes-
tykseen sidottu palkka ,siinä suhteessa, mitä hän on ollut merkittynä otte_
lupäytäku jaata, (Esim. joukkue pelannut 10 ottelua, pelaaja ollut mukana 10 ottelussa,
maksetaan kokoonpano- ja menestyskorvaukset 100 %_sti- Joukkue pelannut 10 ottelua,
pelaaja ollut mukana 5 ottelussa, maksetaan kokoonpano ja meaestyskorvaukset 50
Wsti.

Mikäli pelaaja on tyytymätön työnantajan nimeämän lääkärin lausuntoon
pelaajan pelikyvyttömyydestä, pelaaja suostuu sopirusosapuolten yhtex-
sesti hyväksymään erikoislääkärin tutkittavaksi. Työnantaja ja pelaaja si-
toutuvat noudattamaan erikoislääkärin päätöstä pelaajan pelikyvyttömyy-
destä,

6.3 Muu pelikyvyttömyys

Mikäli pelaaja sairastuu tai loukkaantuu muusta kuin edellä 6.2 kohdassa
tarkoitetusta syystä, työnantaja maksaa sopimuksen ollessa voimassa pe-
laajalle pelikyvyttömyyden alkamisesta lukien

-- enintään kahden (2) kuukauden ajalta palkan, jös pelaajasopimus on
tehty kuluvalla pelikaudella 30.9. jälkeen

- enintään viiden (S) kuukauden ajalta palkan, jos pelaajasopimus on
tehty kuluvalla pelikaudella ennen 30.9.

Pelaajan on esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydes-
tään.

Pelaajalla ei ole oikeutta pelikyvyttömyysajalta palkkaan, jos hän on ai-
houttanut pelikyvyttömyytensä tahallaan tai tärkeällä huolimattomuudel-
laan taikka hän on tullut pelikyvyttömäksi tämän sopimuksen 6,4 kohdan
tarkoittamissa olosuhteissa.

6.4 Vehetmykset Työnantaja voi vähentää pelikyvyttömyysajan palkasta, mitä pelaaja saa
saman pelikyvyttömy'ydert takia samalta ajanjaksolta päivärahaa tai siihen
verrattavaa muuta korvausta • lain tai työnantajan kanssa tehdyn sopimuk-
sen perusteella. Työnantajalla ei ole kuitenkaan oikeus vähentää korvaus-
ta pelikyvyttömyysajan palkasta siltä osin, kuin korvausta maksetaan pe-
laajalle hänen kustantamansa vakuutuksen perusteella.

Siltä ajalta, jolta työnantaja on maksanut pelaajalle pelikyvyttömyysajan
palkan, on työnantaja oikeutettu nostamaan itselleen palautuksena pelaa-
jalle tulevan edellisen kappaleen mukaisen päivärahan tai siihen verratta-
van korvauksen taikka saamaan sen määrän takaisin pelaajalta, ei kuiten-
kaan enempää kuin maksamansa määrän.

7 RIKKOMUKSET JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN
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7.1 Yleissäännös Työnantaja ja pelaaja saavat purkaa tämän sopimuksen sen kestosta riip-
pumatta päättyväksi heti erittäi i painavasta syystä. Tällaisena syynä voi-
daan pitäå sellaista toisen sopijaosapuolen työsopir uksesta tai laistajoh-
tuvien, työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista
tai laiminlyöntiä, että toiselta osapuolelta ei voida kohtuudella edellyttää
sopirnussuhteenjatkamista.

7.2 Harhaanjohtavat tiedot

Jos jompikumpi sopijaosapuolista on sopimusta solmittaessa olennaisilta
kohdin johtanut harhaan toista sopijaosapuolta, on tällä oikeus purkaa so-
pimus päättymään heti sekä oikeus saada vahinkousa korvatuksi.

7.3 Pelaajan rikkomukset

Pelaaja ei saa solmia tämän sopimuksen täyttämistä estävää tai haittaavaa
pelaajasopimusta toisen työnantajan kanssa, Jos pelaaja solmii tällaisen
sopimuksen, työnantaja voi lakkauttaa tämän sopimusten mukaisten kor-
vausten maksamisen välittömästi. Pelaaja on myös velvollinen korvaa-
maan työnantajalle sopimuksen perusteettomasti purkamisesta aiheutuvan
vahingon.

Jos pelaaja muutoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, työnantajalla on
oikeus lopettaa sovittujen korvausten maksaminen ja pelaajalla on velvol-
lisuus korvata seuralle aiheutt tansa vahingot, ellei rikkomusta ole pidet-
tåvä vähäisenä.

7.4 Työnantajan rikkomukset

Jos työnantaja laiminlyö pelaajapalkkiosopimuksessa sovitut velvoitteet,
on pelaajalla oikeus vahingonkozvaukseen, jollei rikkomvsta ole pidettävä
vähäisenä.

Jos työnantaja muutoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on pelaajalla
oikeus vahingonkorvaukseen.

7.5 Korvausten näärääznjnen

Tässä sopimuksessa tarkoitetut vahingonkorvaukset määrätään, ellei niistä
voida sopia, sopimuksen 9 kohdassa tarkoitetussa välirniesoikeudessa.

MUITA SOPIMUSEHTOJA

8.1 Kielletyt aineet (doping)

Pelaaja on velvollinen noudattamaan Suomen antidopingsäännåstöä ja sen
perusteella muun muassa osallistumaan työnantajan, liigan, liiton, antido-
pingtoirnikunnan tai liigaalliittoa sitovan muun järjestelmän määräyksestä
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testiin, jossa selvitetään, onko pelaaja käyttänyt urheilussa kiellettyjä ai-
neita. Pelaaja on myös velvollinen osallistumaan työnantajan määräykses-
tä huumetestiin. Lisäksi pelaaja on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle
käyttämänsä lääkkeet, lisäravinteet, piristeet ja muut urheilussa kielletyik-
si tietäinänsä tai epäilemänsä aineet.

Mikäli pelaaja on syyllistynyt urheilussa kiellettyjen aineiden käyttöön tai
muuhun Suomen antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen,
voi työnantaja lopettaa tässä sopimuksessa ja pelaajapalkkiosopimuksessa
sovittujen korvausten maksamisen pelaajalle heti.

Jos pelaaja on määrätty dopingrikkomuksesta toiniintakieltoon, työnantaja
voi purkaa tämän sopimuksen päättymään heti, jolloin pelaaja on velvol-
linen korvaamaan seuralle aiheuttamansa vahingon. VahingQnkorvauksen
määrää, ellei siitä voida sopia, tämän sopimuksen kohdassa 9 tarkoitettu
välimiesoikeus.

8.2 Kurinpito ja palkan osan pidätys

Työnantaja saa pidättää pelaajalle maksettavasta palkasta X/120-osan
suuruisen rahamäärän, jos pelaajalle määrätään liigan kurinpitomenette-
lyssä kahden (2) ottelun tai sitä pitempi pelikiielto (X = pelikiellon pituus).
Jos pelaajalle määrätään saman pelikauden aikana uusi kahden (2) ottelun
tai sitä pitempi pelikielto, työnantaja saa pidättää pelaajou palkasta X/60-
osan suuruisen raliamäärän.

Pidätystä suoritettaessa on otettava huomioon työsopimuslain 2:17 §:n
mukaiset xajoitukset.

8.3 NHL-sopimus Mahdollisen NHL-sopimuksen osalta noudatetaan IIHE:n ja NHL:n väli-
siä sopimuksia.

8.4 Pelaajan agentti Tätä sopimusta tehtäessä pelaajan agenttina toimi
Pelaaja sitoutuu ilmoittamaan työnantajalle

agentin vaihtumisesta.

9 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei niistä voi-
da sopia, välimiesmenettelyssä noudattaen-kulloinkin voimassa olevaa vä-
limiesmenettelystä annettua lakia. Sopijaosapuolet voivat myös sopia, että
erimielisyys käsitellään käräjäoikeudessa.

Välirniesoikeuteen kuuluu kolme jäsentä, joista työnantaja nimeää yhden
jäsenen, pelaaja yhden jäsenen ja nämä jäsenet valitsevat yhdessä väli-
miesoikeuden puheenjohtajan. Jos nämä eivät pääse yhteisymmärrykseen
välizniesoikeudeu puheenjohtajasta, nimeää puheenjohtajan jomman-
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kumman sop.imusosapuolen pyynnöstä Keskuskauppakamarin 'välztyslau-
takunta.

Työnantaja ja'pelaaja voivat myös sopia, että välimiesoikeutena toimii
yksi välimies tai urheilun oikeusturvalautakunta.

10 ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty ko lme (3) samasanaista kappaletta, yksi kummal-
lekin sopijaosapuolelle ja yksi liigalle.

Sopimuksessa on oltava pelaajan nimen selvennys ja osoitetiedot pelaaji-
en luettelointia varten.

^-' Sopimus ja pelaajapalkkiosopimus on toimitettava liigalle viimeistään
viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta . Sopimukseen tehdyt
olennaiset muutokset on toimitettava liigalle viikon kuluessa muutosten
tekemisestä.

Päivä s:

T antaja Pelaaj

Aliel#oitettu SM-liigan ,ja Suomen Jääkiekkoilijat ry:n
välillä 20.6.2007



OULUN KÄRPÄT OY
telefax 08 815 5701

PELAAJASOPIMUKSEN PURKUILMOITUS JA ILMOITUS
SOPIMUKSETTOMASTA TILASTA

Asia Mikael Granlund purkaa hänen ja Oulun Kärpät Oy:n välillä vuonna
2007 solmitun sopimuksen ja toteaa, ettei osapuolten välillä ole
minkäänlaista voimassa olevaa sopimusta.

Perustelut Oulun Kärpät Oy:n ja Mikael Granlundin välillä vuonna 2007
allekirjoitettu sopimus, mikä on otsikoitu "PELAAJASOPIMUS" -
nimiseksi , ei täytä työsopimuksen tunnusmerkistöä.

Sopimus on Granlundin kannalta täysin kohtuuton koska siinä ei ole
sovittu maksettavaksi minkäänlaista rahallista korvausta koko
sopimuskautena.

Sopimuksen kohtuuttomuus ilmenee tänään myös muuttuneiden
olosuhteiden vuoksi. Sopimuksen allekiijoittamisen jälkeen on
Granlundin pelaajataso kehittynyt niin huomattavasti, että ko. sopimus,
mitä on pidettävä eräänlaisena "juniorivalmennussopimuksena" on
täysin kohtuuton Granlundin kannalta. Mikael Granlundin kehittyminen
ja nykytaso pelaajana on yleisesti tunnustettu maassamme ja myös
ulkomailla.

Edellä mainituin perusteluin Mikael Granlund katsoo, että hänen ja
Oulun Kärpät Oy:n välillä vuonna 2007 allekirjoitettu sopimus on
purettu ja sen voimassaolo päättyy heti . Tälle Purkuilmoitukse" ' on
antanut hyväksyntänsä Mikael Granlundin huoltaja ja k
Granlund.

Mikael Granlund allekirjoitti Oulussa 26.2.2009 eräitä asiakirjoja Oulun
Kärpät Oy:n vaatimuksesta tilanteessa missä Granlund lähetettiin
Kärppien liigajoukkueen perään Espooseen pelaamaan elämänsä
ensimmäistä Liigaottelua Espoon Bluesia vastaan.

Annankatu 5 A Annegatan
00120 Helsinki, Finland

Tel. +358 9 6842 0330, Fax +358 9 6842 0333



Asiakirja "Vakuutushakemus" oli Granlundin sitä allekiijoittaessa
päivätty päättymään 30.4.2009. Oulun Kärpät Oy:n toimesta
päättymisajankohta muutettiin sittemmin yksipuolisesti päättymään
30.4.2011 eikä tästä muutoksesta ilmoitettu Granlundille tai hänen
isälleen.

Mikael Granlund allekirjoitti Oulussa samassa tilaisuudessa asiakirjan
"PELAAJASOPIMUS" mikä oli kaikilta osin ja nimenomaan kestoltaan
päiväämätön . Granlundin annettiin ymmärtää, että asiakirjat on
allekirjoitettava päästäkseen pelaamaan uransa ensimmäistä liigaottelua.

Sopimusten allekirjoittamisasiasta ei ilmoitettu Mikael Granlundin
huoltajalle eikä hänen agentilleen.

Sopimuksessa ei ole yksilöity mitään sen olennaisia aineksia kuten
palkkioita ym. seikkoja. Sopimus ei täytä vähimmässäkään määrin
työsopimuksen tai edes pätevän pelaajasopimuksen tunnusmerkkejä.

Sopimuksen voimassaoloaika 30.4.2011 saakka kirjattiin sopimukseen
jälkikäteen Oulun Kärpät Oy:n toimesta siitä lainkaan ilmoittamatta
Granlundille tai isälleen.

Mikael Granlund katsoo, että 26.2.2009 allekirjoitettu sopimus on
syntynyt olosuhteissa ja välipuhein mihin Oulun Kärpät Oy:llä on
kunnian vastaista ja arvotonta vedota.

Edellä lausuttuun viitaten Mikael Granlund katsoo, että hänen ja
Oulun Kärpät Oy:n välille ei syntynyt 26.2.2009 minkäänlaista
sopimusta.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2009

Mikael Granlund

Laati

Juha Sarasto
asianajaja, varatuomari, Helsinki
Mikael Granlundin asiamiehenä

Tiedoksi SM Liiga / J-P Vuorinen
Jääkiekkoilijat ry / Jarmo Saarela

Jranlund



SM Liiga Oy
Toimitusjohtaja J-P Vuorinen

Asia Mikael Granlundin pelaajasopimus HIFK Oy:n kanssa

Mikael Granlund sekä hänen huoltajans^. ja , Granlund
toteavat tämän kirjeen myötä yksiselitteisen ja yksimieiisen kantansa
Mikael Granlundin pelaamisesta tulevalla kaudella SM Liigassa.

Mikael Granlund haluaa pelata tulevalla kaudella HTFK:ssa eikä näe
minkäänlaista mahdollisuutta pelaamisensajatkamiseen Oulun Kärpissä.

Perusteluna päätökselle, vaikkei perustelun, arvitakaan, toteamme
Mikaelin ja koko perheemme puolesta SM Liigalle kuitenkin seuraavan:

Mikaelin ja pikkuveljensä koulunkäynti on järjestetty
tulevana lukukautena Helsingissä. Pojat aloittavat koulunkäyntinsä
maan parhaassa urheilupainotteisessa koulussa mikä tukee heidän
kehittymistään jääkiekkoilijoina. Kaikista koulunkäyntiin liittyvistä
- ksityiskohdista on sovittu.

Allekirjoittaneet Mikaelin ja vanhemmat ;a
Granlund, me olemme järjestäneet kummankin työasiat silmälläpitäen
koko perheen muuttoa Helsinkiin. Perheemme tulevaisuus on ainakin
toistaiseksi selkeästi Helsingissä.

Haluamme vielä erikseen todeta, että kuluvan vuoden aikaiset
tapahtumat Oulussa ja ennen kaikkea se tapa millä Oulun Kärpät
suhtautuvat poikiemmP tulevaisuuteen pelaajina, eivät mahdollista
Mikaelin ja ^tkoa siellä. Oma lukunsa on vielä se,
minkälaisen kesxusterun Kohteeksi koko perheemme joutui.

Emme tässä halua käsitellä sopimusasiaa mikä on SM Liigan pöydällä.
Toteamme kuitenkin, että poikiemme tulevaisuus on meille kaikille
tärkeintä ja tulemme tarvittaessa hakemaan oikeutta Urheilun
Oikeusturvalautakunnan välimiesoikeudessa.

Oulussa 5. toukokuuta 2009

Mikael Granlund

Granlund

iranlund Granlund



LIIGA'JÄÄKIEKON SM-'QY

Asia: Mikael Granlundin pelaajasiirto Oulun Kärpistä Helsingin IFK:n

Koska tietoomme on saatettu , että Mikael Granlund on tehnyt pelaajasopimuksen

Helsingin.IFK:n kanssa sekä-huomioiden alla mainitut dokumentit haluamme

saattaa tiedoksenne seuraavaa.

r` Qulun:Kärpät rekisteröi Mikael Granlundin s. 1992 SM-liigan pelaajaksi
$.^ 26.2. 2å09 ja Granlund pelasi 2 liigaottelua . Pelaaja rekisteröitiin SM-liigan

normaalin prosessin mukaisesti, jossa hänelle otettiin urheilijaturvavakuutus

sekä'tehtiin liigan j a Pelaajayhdistyksen sopima standardi pelaajasopimus. j ^,b

Asianajaja Juha Sarasto ilmoitti kirjallisesti 3.3.2009 Granlundin asiamiehenä,

että pelaajan ja.Kärppien "välille ei 26.2.2009 syntynyt minkäänlaista

pelaajåsopimusta". Lisäksi samassa ilmoittkseesa "puretaan Granlundin ja

Kärppien välillä v. 2007 syntynyt sopimus" perusteena , että se ei täytä

työsopimuksen tunnusmerkistöä . Tämän Oulun Kärpät on myöhemmin kiistänyt ja

ilmoittanut , että pelaajalla on voimassa oleva sopimus Kärppien kanssa kausiksi

2007 - 2011.

SM-liigan tietoon on asiasta saatettu seuraavat dokumentit;

1. Pelaajaspimus uruii'`Karpät ä`Nfg7ca^Z Gr' niun Caus^ks^ 2 9 - 2011
2. Asianajaja Juha Saraston kirje 2.4.2009 "Mikael Granlundin sopimussuhde

liigaseura Oulun Kärpät Oy:öön"

3. Oulun Kärppien kirje SM-liigalle 22.4.2009 "HIFK:n pelaajasopimus Mikael

Granlundin kanssa"

4. Mikael Granlundin ja Oy HIFK-.Hockey Ab:n pelaajasopimus, joka on

allekirjoitettu 9.3.2009

5. Granlundin perheenjäsenten, kirje SM-liigalle 5.5.2009

Jääkiekon SM-liiga noudattaa pelaajasiirroissa sääntöjä, jotka määritellään

Jääkiekon SM-liigan ja Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä.

Kilpailusääntöjen mukaisesti pelaajasopimus määrittelee ns. pelaaja- ja
edustusoikeuden.

1) Mikael"Granlundilla on voimassa oleva pelaajasopimus Kärppien kanssa. Jos
pelaajalla on voimassa oleva sopimus, edellyttää siirtyminen pelaajasopimuksen

purkamista. Pelaajasopimuksen purkamisen edellytyksenä pelaajan toimesta on
todistettava sopimusrikkomus tai/ja se että sopimus puretaan oikeusteitse.

2) Jos pelaajasopimus todetaan puretuksi, on pelaaja vapaa siirtymään ilman
seuran lupaa 1.5. - 30.6. välisenä aikana. 1.7. alkaen siirtymiseen tarvitaan

vanhan seuran lupa. (KS § 5.1.2.2 ja § 5.3.1.)



3) Kärpät voi myöntää siirron, mutta silloin Kärpillä on oikeus pyytää

pelaajasopimuksen purusta korvaus.

4)_KS § 5.3.6. mukaan aikarajoista riippumatta siirto myönnetään jos

junioripe.laaj:amuuttaa huoltajansa kanssa toiselle paikkakunnalle. Suomen

Jääkiekkoliiton tulkinnan (kilpailupäällikkö Pirkka Antila) ja käytännön mukaan

tämä siirtöpykälä tarkoittaa junioripelaajan muuttoa toiselle paikkakunnalle

siksi,..että: pelaajan.huoltaja joutuu vaihtamaan paikkakuntaa esim. työn vuoksi,

tai jos pelaajan vanhemmat eroavat ja pelaaja muuttaa toisen vanhemman mukana.

Samoin perustein tämä sääntöpykälä ei tarkoita lupaa pelaajasiirtoon siksi että

-pelaaja haluaa toisen paikkakunnan seuraan pelaamaan. Tässäkään tapauksessa

siirtoa e1 automaattisesti saa, jos on voimassa oleva pelaajasopimus. Sopimus

on ensin purettava.

Pyydän kaikkia-osapuolia huomioimaa edellä mainittu säännöstö ja totean, että

SM-liiga ei voi rekisteröidä Mikael Granlundin pelaajasiirtoa Oulun Kärpistä

HIFK:n ennen kuin asia on ratkaistu. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta

keskenään ratkaisuun voidaan se kilpailusääntöjen § 5.10.1 mukaisesti saattaa

pyynnöstä Välityslautakunnan käsiteltäväksi.

Helsingissä, 14. toukokuuta, 2009
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