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TD-lisenssit



FIS-taso

• Koulutus monivaiheinen
1. Ensimmäinen FIS-kurssille osallistuminen

2. Kandidaattivaihe (2-4 vuotta) jonka aikana pitää olla 2 tehtävää (kisaorganisaatiossa + TDA)

3. Toinen FIS-kurssille osallistuminen + tutkinnon suoritus

• Lisenssi pysyy voimassa, kun osallistuu FIS:n TD-kurssille vähintään 4 vuoden välein (suositus joka 
toinen vuosi).

• Ensi vuonna koulutus järjestetään Suomessa (2022 Norja, 2023 Ruotsi ja 2024 Viro)

• FIS-tason lisenssi voimassa 34 henkilöllä + 3 kandidaattia



B-taso

• Koulutus kertaluonteinen (osallistuminen B-tason peruskurssille + koe)

• Nimityskelpoinen, kun osallistuu kotimaan TD-kertauskoulutukseen vähintään 4 vuoden välein.

• B-tason lisenssi voimassa 60 henkilöllä (sis. 3 FIS-tason kandidaattia).

• B-tason TD-peruskurssi järjestetään talven aikana etäkoulutuksena.



C-taso

• Nykyisen tietosuojalain voimaan tulon jälkeen Liitto ei kerää piireiltä C-tason TD-listoja

• C-tason TD-peruskurssi julkaistaan pian verkkokoulutuksena Hiihtoliiton Lumioppi-
koulutusympäristössä.



TD-nimitykset



Nimitysvastuu

Kilpailu TD TDA Nat. TDA TNJ

World Cup FIS FIS SHL -

Scandinavian Cup FIS * SHL - -

FIS-kilpailut SHL SHL - -

SM-hiihdot ** SHL SHL - SHL

Suomen Cup SHL SHL - SHL

KLL KLL KLL - -

Kansalliset ja 

piirikunnaliset

Piirit Piirit - -

* TD yleensä Virosta

** SM-hiihdot, Nuorten SM-hiihdot, Hopeasompa ja Veretaanien SM-hiihdot



Sääntöryhmän nimitysvastaavat

• Mattias Skog

• Jussi Prykäri



Perustelut ja tavoitteet

• Nimitykset mahdollisimman monelle

• Kokemus

• Etäisyydet ja järjestäjien kustannukset

• FIS:n tekemät nimitykset

• Tulevat arvokisat (sama TD ja/tai TDA esikisoissa)

• Edellisen kauden nimitykset



Nimitysprosessi

1. Kauden 2021-2022 arvokilpailujen nimitykset (huomioiden kauden 2020-2021 arvokilpailujen
nimitykset)

2. Kauden 2020-2021 arvokilpailujen nimitysten täydennykset/muutokset (huomioiden FIS:n
tekemät nimitykset)

3. Kauden 2020-2021 World Cup ja Scandinavian Cup Nat TDA-nimitykset (huomioiden kohta 2)

4. Kauden 2020-2021 Suomen Cup-kilpailujen nimitykset (huomioiden kohdat 1, 2 ja 3)

5. Kauden 2020-2021 FIS- ja kansallisten kilpailujen nimitykset (huomioiden kohdat 1,  2, 3 ja 4  
nimitykset)



Tilanne 20.11.2020

• Kuluvan kauden sekä kauden 2021–2022 kotimaan arvokilpailujen TD-nimitykset löytyvät 
osoitteesta https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/td-nimitykset/.

• Listat päivitetään aina kun niihin tulee muutksia.

https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/td-nimitykset/


Peruutukset ja muutokset

• Peruutuksista ja muutoksista ilmoitettava aina sääntöryhmälle. Sääntöryhmä nimeää korvaajan, ei
TD itse eikä järjestäjä!

• Nimitysten yhteydessä nimetty varahenkilö(t). Nimitysvastaavilla on suunnitelma, miten toimitaan 
jos tulee muutoksia.



TD:n ja tuomarineuvoston tehtävät

• TD toimii tuomarineuvoston puheenjohtajana ja vastaa tuomarineuvoston töiden organisoinnista.

• Tuomarineuvosto valvoo, että kilpailu järjestetään ja toteutetaan sääntöjen mukaisesti.

• Tehtävät alkavat, kun tuomarineuvosto on nimitetty ja päättyvät, kun viimeisen kilpailun 
vastalauseista on päätetty ja viralliset tulokset on julkaistu. 

• Tuomarineuvoston tehtävät (ICR 303.3)

• Kilpailunjärjestäjä on velvollinen pitämään TD:n ja tuomarineuvoston ajan tasalla järjestelytöiden 
kulusta ja mahdollisista muutoksista.

• Säännöt, TD-raporttilomake ja muut TD-toiminnan lomakkeet löytyvät Hiihtoliiton kotisivulta 
osoitteelta https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/. 

• Olkaa aktiivisia!

https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/


TD-raportti

• TD-raportti liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla kolmen (3) päivän sisällä kilpailun 
päättymisestä kilpailunjärjestäjälle, järjestävän piirin TD-vastaavalle ja Hiihtoliittoon.

• Toivomme että myös FIS-kilpailuista tehdään kotimainen raportti. Kotimainen raportti FIS-
kilpailusta tulee toimittaa kymmenen (10) päivän sisällä kilpailun päättymisestä edellä 
mainittuihin vastaanottajiin.

• Muista tarkista että kilpailunjärjestäjä toimittaa tulokset Hiihtoliiton tulosarkistoon!



Kulukorvaukset

• Kansalliset kilpailut
• Matkakorvaus verohallinnon mukaan (0,43 €/km vuonna 2020)

• Suomen Cup ja kotimaiset mestaruuskilpailut (ei FIS-kisat)
• Matkakorvaus verohallinnon mukaan (0,43 €/km vuonna 2020)

• Päiväraha verohallinnon mukaan (43 €/päivä vuonna 2020)

• FIS-kilpailut
• Matkakorvaukset ja päivärahat FIS:n sääntöjen mukaan (ICR 304.1.1)



Tiedottaminen



TD-postia

• Sääntöryhmän kuulumiset, TD-nimitykset, koulutukset ja muut ajankohtaiset asiat  

• Sähköpostitse 1-2 kertaa kuukaudessa tai tilanteen sen vaatiessa
• FIS- ja B-tason TD:t sekä piirien TD-vastaavat

• Maastohiihdon johtoryhmä

• Maastohiihdon sääntöryhmä

• Maastohiihdon kilpailuryhmä

• Suomalaiset FIS homologointitarkastajat

• Maastohiihdon henkilökunta

• Maastohiihdon piirien puheenjohtajat

• Maastohiihdon piirien sihteerit

• Maastohiihdon piirien kilpailuvastaavat

• Maastohiihdon piirien koulutusvastaavat



WhatsApp-ryhmä

• Uusi tapa saada TD-postia ja muut tiedotteet suoraan puhelimeen

• Ryhmään voi rekisteröityä kaikki FIS- ja B-tason TD:t sekä piirien TD-vastaavat

• Rekisteröityminen ryhmään tapahtuu Hiihtoliiton kotisivun kautta
• https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/liittyminen-wa-ryhmaan/

• Ilmoita nimi ja puhelinnumero

• Ryhmästä voi itse poistua milloin vain

• Ryhmän jäsenillä ainoastan lukuoikeus. Kirjoitusoikeus ainoastaan ryhmän ylläpitäjillä.

https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/liittyminen-wa-ryhmaan/


Kysymyksiä?



Kiitos!


