
Pelaajasopimuksen täyttöohje



Yleistä pelaajasopimuksesta
 Pelaajasopimuksen kaikki tekstikentät ja valintaruudut on täytettävä.

 Alle 18-vuotias pelaaja voi allekirjoittaa pelaajasopimuksen enintään kolmeksi (3) 
vuodeksi kerrallaan.

 Pelaajasopimuksen voimaantulo ei voi olla riippuvainen siitä, läpäiseekö pelaaja 
lääkärintarkastuksen tai saako hän oleskeluluvan.

 Sopimuksen päätyttyä tai kun vanhaa sopimusta on jäljellä enintään 6 kk, voivat 
muut seurat aloittaa neuvottelut pelaajan kanssa. Ennen sopimusneuvotteluihin 
ryhtymistä, on seuran ilmoitettava kirjallisesti aikeistaan pelaajan seuralle. Jos 
tätä velvoitetta rikotaan, voidaan asia saattaa kurinpitomenettelyyn.



Täyttöohje
 Täytettävä kaikki kohdat osapuolien ja 

sopimuskauden osalta. 
 Mikäli ei ole täytettävää (esim. Y-

tunnus), lisää viiva ko. kohtaan.
 Sopimuskauteen merkitään vain alku-

ja päättymispäivämäärä, sekä työn 
alkamista koskeva päivämäärä tai 
selvitys työn alkamisesta.

 Ei muita merkintöjä



Täyttöohje

 Paikka ja aika sekä allekirjoitukset 
seuran  ja pelaajan osalta.

 Alaikäisen henkilön osalta, myös 
huoltajan allekirjoitus sopimukseen.



Täyttöohje
 Täytettävä kaikki kohdat ja jos ei ole 

merkittävää, niin laitetaan viiva riville.
 Edustajan (pelaaja-agentti) kohdalle rastit 

Kyllä/Ei. Jos edustajaa on käytetty, 
edustajan nimi ja allekirjoitus.
 Palkka merkitään bruttona ja tähän kohtaan 

ei merkitä muita tuloja (mahd. bonukset).
 Luontoisetuihin verottajan määritelmien 

mukaiset veronalaiset tulot (asunto, auto, 
ruoka, lento, lomakorvaus, mikäli ei sisälly 
kk-palkkaan, ym.)
 Muihin sovittuihin ehtoihin esim. km-

korvaukset /päivärahat ym.



Täyttöohje
 Määritellään ne joukkueet, joissa pelaajan ei 

tarvitse pelata.
 Jos koeaikaehto on käytössä, merkittään kesto.
 Kirjataan option pituus päivämäärinä ja sen ehdot. 

Jos ei optiota, niin viivat riveille. Pelaajan optiota 
koskeva rasti merkittävä ruutuun.

 Vakuutusta ja sen yhtiötä koskevat tiedot lisättävä 
sopimukseen. On myös merkittävä, sitoutuuko seura 
korvaamaan hoitokulut vakuutuksen 
enimmäiskorvauksen ylittävältä osalta.

 Sallitut urheilu- ja liikuntatoimet kirjattava.
 Pelikenkiä koskeva merkki ja vastaako seura 

kenkien kustannuksista.
 Ansiotulojen rahastointia koskeva tieto merkittävä.



Täyttöohje
 Kolmansien osapuolien omistajuudet (TPO) 

merkittävä sopimukseen valitsemalla Kyllä tai Ei. 
 Merkittävä onko kyseessä ensimmäinen 

ammattilaissopimus Suomessa tai ulkomailla.
 Lisätään mahdolliset poikkeukset ja täsmennykset 

sopimuksen kohtaan 16§.
 Muita ehtoja koskeva tiedot voidaan lisätä tähän 

kohtaan. 
 Aika ja paikka sekä allekirjoitukset asianomaisiin 

kohtiin täytettävä.

 Täytön jälkeen pelaajasopimus ladataan 
rekisteröinnin yhteydessä Pelipaikkaan.

 Mahdollinen oleskelulupaa koskeva asiakirja lisätään 
sopimuksen kanssa samaan tiedostoon.
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