
Suomen Pesäpalloliitto ry  

Pelaajasopimus – työsuhteinen 

OSAPUOLET 

Pelaaja______________________________ (jäljempänä tässä sopimuksessa ”Pelaaja”) 
Henkilötunnus_________________________   
Osoite________________________________________________________________   
Puhelin_______________________________________________________________    
Sähköpostiosoite________________________________________________________   

Seura_________________________________ (jäljempänä tässä sopimuksessa ”Seura”) 

Seuran edustaja___________________________________   

Y-tunnus________________________________
Osoite _________________________________________________________________
Puhelin_________________________________________________________________
Sähköpostiosoite _________________________________________________________
Yhteyshenkilö____________________________________________________________

Kaikki sopimussuhteeseen liittyvät ilmoitukset annetaan johonkin yllä olevista yhteystiedoista ja niiden 
muuttumisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle välittömästi.   

Tätä pelaajasopimusmallia on käytettävä kaikissa uusissa 1.10.2022 tai sen jälkeen solmituissa 
työsuhteisissa pelaajasopimuksissa kilpailumääräysten § 12.1 määräämissä sarjoissa. 

Seura ja Pelaaja antavat suostumuksensa siihen, että sekä Seura että PPL saavat julkaista 
Sopimuksen keston.   

Sekä Seura että Pelaaja allekirjoittavat tämän pelaajasopimusmallin mukaisen sopimuksen 
(”Sopimus”). Pelaajan ja Seuran väliset taloudelliset ja muut ehdot määritellään erillisellä talousliitteellä 
(”Talousliite”), joka on otettava tämän Sopimuksen liitteeksi.   

Mikäli jotkut muut sopimusehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen ehtojen kanssa, noudatetaan 
sopimussuhteessa  ensisijaisesti  tämän  Sopimuksen  ehtoja.  Seuran  ja  Pelaajan  väliseen 
sopimussuhteeseen tulevat sovellettavaksi tässä Sopimuksessa mainitut ehdot sekä Sopimukseen 
soveltuvat pakottavan lainsäädännön normit.   

Tällä Sopimuksella pelaaja sitoutuu harjoittelemaan ja pelaamaan Seurassa tämän johdon ja 
valvonnan  alaisena.  Pelaajalla  on  velvollisuus  käyttäytyä  niin,  ettei  menettelyllään  tai 
epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa Seuralle, lajilleen tai urheilulle yleensä, sekä 
velvollisuus huolehtia kunnostaan aina.   



SOPIMUSKAUSI    

Pesäpallon pelaajasopimuskausi on 1.10.-30.9. 

Sopimus on määräaikainen. Sopimus alkaa (pp.kk.vvvv) __________ ja päättyy (pp.kk.vvvv) 
____________.    

Sopimuksen mukainen työ alkaa (pp.kk.vvvv) _____________________________________. 
Määräaikaisuuden perusteena on urheilun yleinen käytäntö ja kausiluonteisuus.   

tai 

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus alkaa (pp.kk.vvvv)  __________. 

Sopimuksen mukainen työ alkaa (pp.kk.vvvv) _____________________________________. 
Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 

Seuralla on oikeus optiokauteen sopimuskauden jälkeen. Optioehdon käyttämisestä on kirjallisesti 
ilmoitettava Pelaajalle viimeistään ___ kuukautta ennen em. sopimuskauden päättymistä. 

ja/tai 

Pelaajalla on oikeus optiokauteen sopimuskauden jälkeen. Optioehdon käyttämisestä on kirjallisesti 
ilmoitettava Seuralle viimeistään ___ kuukautta ennen em. sopimuskauden päättymistä.  

Optiokausi alkaa (pp.kk.vvv) _________________ja päättyy (pp.kk.vvv)__________________ 

SOPIMUSEHDOT    

1 § Pelaajan joukkue   

Pelaajan joukkue on Seuran edustus- tai muu joukkue, farmiseuran joukkue, 
kaksoisedustusoikeussopimuksen mukainen joukkue tai kilpailumääräysten § 24 tai § 25 mukainen 
joukkue, ellei Talousliitteessä ole muuta sovittu. 

Seuran ja Pelaajan yhteisellä sopimuksella Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää toiseen seuraan 
määräajaksi mainitun sopimuskauden aikana. Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan toisen 
seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä seuran joukkueessa, jonka toisen seuran johto 
osoittaa. 



2 § Koeaikaehto   
 
Jos Pelaajan ja Seuran väliseen Sopimukseen sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaehtoa  ja 
Pelaajan työ- tai sopimussuhde päätetään Seuran toimesta koeaikaehdon perusteella, on Seura 
velvollinen luovuttamaan Pelaajan edustusoikeudet uudelle seuralle ilman minkäänlaista vastiketta ja 
ehtoa edellyttäen, ettei Pelaajalla ole seuraan nähden hoitamattomia velvoitteita. Edustusoikeudet on 
luovutettava vapaasti ilman pelirajoitteita.  
 
Sopimusta ei voi purkaa koeaikaehdon perusteella Seuran toimesta päättymään sellaisena 
ajankohtana, jolloin kilpailumääräysten mukainen edustusoikeuden siirto ei ole mahdollinen, paitsi jos 
Pelaaja on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen.  
 
3 § Pelaajasuhteen keskeiset ehdot   
 
Pelaajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu pelaaminen ja harjoitteleminen kohdassa 1 § kuvatuissa 
joukkueissa. Seuralla on oikeus osoittaa Pelaajalle vähäisessä määrin myös muuta Pelaajan rooliin 
liittyvää tai Talousliitteessä työtä, josta ei saa kertyä Pelaajalle kustannuksia. Tällaisen työn 
tilanteessa tulee aina ottaa huomioon Pelaajan tosiasialliset mahdollisuudet työn tekemiseen.   
 
Pelaaja työskentelee Seuran tai Seuran osoittamaan kohdan 1 § mukaisen muun joukkueen 
kotipaikassa ja on velvollinen matkustamaan työn luonteesta johtuen Seuran kulloinkin antamien 
ohjeiden mukaisesti siten, ettei Pelaajalle aiheudu kustannuksia. Matkustusvelvollisuus voi liittyä 
ainoastaan Seuran tai Joukkueen kilpailu- tai harjoitustoimintaan.     
 
Pelaajan lähimpänä esimiehenä toimii Seuran edustaja.  Peleihin ja valmennuksen sisältöön liittyvissä 
asioissa Pelaaja on velvollinen noudattamaan Seuran valmennuksen ohjeita.   
 
Pelaajalla ei ole säännöllistä työaikaa vaan Seura määrää tarkemmin päivittäisen työajan kilpailu- ja 
harjoituskauden vaatimusten ja edellytysten pohjalta.    
 
Pelaajan viikoittainen keskimääräinen työaika on 40 tuntia.  Pelaajan työajan määrittämisessä pyritään 
kuitenkin siihen, ettei työaikalain mukainen säännöllinen työaika ylity esimerkiksi myöntämällä 
Pelaajalle lepo- tai vapaapäiviä, joita ei lueta työaikaan. Työaikaan liittyvistä työaikalain mukaisista 
tähän sopimukseen liittyvistä sovelluksista on mahdollista tehdä erillinen asiakirja, joka liitetään tähän 
sopimukseen.  
 
Pelaajasopimuksen tarkoittama toiminta sisältää laatunsa mukaan säännönmukaisesti otteluja ja 
harjoituksia sunnuntaisin ja juhlapyhinä sekä muina yleisinä vapaapäivinä ja iltaisin. Näistä kuuluva 
korvaus sisältyy sovittuun kokonaispalkkaan. 
 
4 § Optioehdot    
 
Seuran ja Pelaajan väliset mahdolliset optioehdot ovat sitovia ainoastaan silloin, kun niistä on sovittu 
tämän Sopimuksen liitteenä olevassa Talousliitteessä. Ellei Sopimuksessa tai Talousliitteessä ole 
sovittu optiokauden palkasta, määräytyy optiokauden palkka tämän Sopimuksen sopimuskaudella 
voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.   
 



5 § Pelaajan varusteet   
 
Ellei Talousliitteessä ole toisin sovittu, Seuran harjoituksissa ja otteluissa ja muissa Seuran 
edustustilaisuuksissa Pelaajan on käytettävä Seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita joukkueen ja 
Seuran johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Pelaajalle annettavat varusteet ja asusteet on 
palautettava Seuralle, ellei Talousliitteessä ole toisin sovittu.   

 
6 § Kaupalliset oikeudet, markkinointi ja Pelaajan henkilötiedot   
 
Pelaaja sitoutuu edustamaan Seuraa ilman eri korvausta Seuran johdon osoittamissa PR- ja muissa 
tilaisuuksissa.  Pelaaja on velvollinen Seuran johdon tai valmennusjohdon sitä pyytäessä 
osallistumaan ottelua edeltäviin ja niiden jälkeisiin lehdistötilaisuuksiin sekä antamaan ottelujen 
jälkeen haastatteluja tiedotusvälineille.    
 
Seuralla on markkinoinnissa yksinoikeus Pelaajasta Seuran asussa otettuihin valokuviin, videoihin ja 
muuhun vastaavaan materiaaliin. Pelaaja antaa suostumuksensa siihen, että Seuran asusteissa 
Pelaajasta otettuja kuvia, videoita ja ottelutallenteita voidaan Seuran toimesta ilman erillistä korvausta 
käyttää markkinointiin Sopimuksen aikana. Lisäksi Seura voi luovuttaa Pelaajaa koskevaa kuva- tai 
videomateriaalia yhteistyökumppaneiden, Superpesiksen tai PPL:n markkinointiviestintätarkoituksiin.  
Pelaaja antaa Seuralle luvan suunnitella ja myydä Pelaajan henkilöä (nimi, numero ym.)  hyödyntäviä 
markkinointi- tai fanituotteita.  
 
Kaikessa Pelaajan henkilöä seura-asussa koskevassa tai sitä hyödyntävässä markkinoinnissa 
noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja yhteisesti sovittuja muita käytäntöjä, taikka PPL:n 
liittojohtokunnan tai sen määräämien elimien kulloinkin vahvistamia ohjeita, joissa otetaan huomioon 
myös Pelaajan etu.   
 
Pelaaja antaa suostumuksensa siihen, että hänen tavanomaiset henkilötietonsa voidaan luovuttaa ja 
rekisteröidä PPL:n rekistereihin urheilutoimintaan vaadittavan lisenssin rekisteröintiä ja hallinnointia 
varten sekä muita vastaavia PPL:n rekisteriselosteesta ilmeneviä tarkoituksia varten.  Edelleen 
pelaajan henkilötiedot voidaan luovuttaa ja rekisteröidä seuran urheilutoimen johtamisen kannalta 
välttämättömiin tarkoituksiin käytettäviin järjestelmiin (mm.  vakuutuksia, terveydenhoitoa ja 
fysiikkavalmennusta varten). Seuralla ja PPL:llä on lisäksi oikeus kerätä, hyödyntää ja julkaista 
erilaista pelistä syntyvää joukkue- ja pelaajakohtaista dataa.   
 
Pelaajan tulee kertoa henkilökohtaisista sponsori- tai vastaavista sopimuksista Seuralle ennen 
pelaajasopimuksen allekirjoittamista.  Pelaaja ei ole sopimuksen voimassaoloaikana, mikäli 
Sopimuksen   Talousliitteessä   ei   ole   muuta   sovittu, oikeutettu   solmimaan   sellaisia 
henkilökohtaisia sponsori- tai vastaavia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Seuran tai PPL:n 
vastaavien sopimusten kanssa.    
 
Seura ja pelaajat voivat sopia yhteisistä säännöistä sosiaalisen median hyödyntämisessä Seuran 
toimintaa liittyvissä asioissa.  Pelaajan tulee pyrkiä kaikessa sosiaalisen median käyttämisessä 
toimimaan hyvien tapojen mukaisesti sekä huomioimaan myös Seuran edut.   
 
 
 



7 § Pelaajan edustajaa koskevat määräykset   
 
Määräykset, joiden mukaan Pelaajan on käytettävä Seuran valitsemaa tai hyväksymää edustajaa, ovat 
mitättömiä. Pelaajan on kuitenkin informoitava Seuraa omasta edustajasopimuksestaan, jos 
sellainen on.    
 
Pelaaja vastaa oman edustajansa käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Seuralle voi aiheutua 
kustannuksia  Pelaajan  edustajan  käyttämisestä  ainoastaan,  mikäli  näiden  kustannusten 
korvaamisesta on nimenomaisesti sovittu Talousliitteessä.   
 
8 § Terveystietojen luovuttaminen   
 
Seuralla ei ole ilman pelaajan suostumusta oikeutta luovuttaa pelaajaa koskevia yksityiskohtaisia 
terveystietoja voimassa olevan lainsäädännön rajoitukset huomioiden kolmannelle osapuolelle.  
Seuralla on kuitenkin oikeus tiedottaa yleisellä tasolla ja Pelaajan yksityisyyttä loukkaamatta 
esimerkiksi loukkaantumisista, jotka estävät Pelaajan pelaamisen.   

 
Pelaaja ilmoittaa hyväksyvänsä sen, että Seuran tahtotila Sopimuksen tekemiseen perustuu 
olennaisilta osin Pelaajan terveystilaan sekä sitä koskeviin tietoihin. Pelaaja vakuuttaa, että ennen 
Sopimuksen allekirjoittamista Pelaaja on kertonut Seuralle tai Seuran osoittamalle muulle 
terveydenhoidon ammattihenkilölle kaikki sellaiset olennaiset seikat, joilla voidaan katsoa olevan 
merkitystä Pelaajan mahdollisuuksille suorittaa tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa sekä 
Seuran halukkuudelle allekirjoittaa tämä Sopimus.   

 

9 § Vedonlyönti  
 
Pelaaja ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa 
vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai yhteistyöseuransa sarjatason kilpailutapahtumista, eikä 
muutenkaan toimi tavalla, joka asettaa hänen toimintansa tai Seuran aseman suhteessa vedonlyöntiin 
kyseenalaiseksi.  
 
Pelaaja sitoutuu ilmoittamaan Seuran, PPL:n tai SUEKin kautta sekä poliisille sellaisista 
yhteydenotoista, jolla on ilmaistu pyyntö, tiedustelu tai muu toivomus ottelutuloksen ennakkoon 
järjestämisestä, oman tai vastustajajoukkueen pelaajan vahingoittamisesta, ottelutapahtumien tai 
kenttäolosuhteiden manipuloimisesta, vastustajajoukkueen toiminnan häiritsemistä ennen peliä tai 
sen aikana ja/tai hänelle on tarjottu rahaa tai muita rahanarvoisia etuja ottelutapahtumista 
sopimiseen.    
 
Tämän sopimusehdon laiminlyönti voi oikeuttaa Seuran purkamaan pelaajasopimuksen välittömästi.  
Lisäksi tämän sopimusehdon vastainen toiminta voi johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin Seuran, 
PPL:n tai muun vastaavan toimijan toimesta.   
 
10 § Doping, huumausaineet ja lääkkeiden käyttö   

Dopingaineiden käyttö on kielletty. Pelaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa liiton 
antidopingohjelmaa sekä maailman antidopingsäännöstöä, Suomen antidopingsäännöstöä sekä Euroopan 
neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen Antidoping -sopimuksen ja Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisia sääntöjä. Pelaaja tunnustaa Suomen 



urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n tulostenkäsittelytoimivallan edellytyksenä osallistumiselleen 
kilpailumääräysten tarkoittamaan kilpailutoimintaan sekä on velvollinen toimimaan yhteistyössä 
antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.  

Uhkaava tai epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyminen yhteistyöstä 
antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen tutkintaa katsotaan dopingrikkomukseksi, josta 
voidaan määrätä rangaistus.  

Pelaaja on keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä. Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee SUEK:n 
nimeämä elin Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.  

Dopingrikkomuksiin liittyvä kurinpitovalta on kaikkien sarjojen osalta PPL:n liittojohtokunnalla.  

Pelaajan todistettu dopingrikkomus tai huumausaineen käyttö, joka johtaa lainvoimaiseen kilpailukieltoon, 
oikeuttaa Seuran purkamaan Pelaajan Sopimuksen. 

11 § Lajiliiton kilpailusääntöjen noudattaminen ja kauden päätöstilaisuuteen liittyvät 
velvoitteet   
 
Kaikessa kilpailutoiminnassa noudatetaan PPL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailuja koskevia 
sääntöjä ja määräyksiä. Edelleen Seura ja Pelaaja ovat velvollisia noudattamaan PPL:n ja Seuran 
eettisiä ohjeistuksia.    
 
Pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Seuran sääntöjä, mikäli ne on toimitettu kirjallisesti Pelaajalle 
ennen Sopimuksen allekirjoittamista.   
 
Jos pelaaja tulee valituksi PPL:n arvo-otteluun, pelaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä ottelusta ilman erityisen 
painavaa syytä (esim. terveydellinen syy).  
 
Lisäksi pelaajalla on velvollisuus osallistua kauden päätöstilaisuuteen, mikäli pelaaja palkitaan 
henkilökohtaisesti ja/tai seura onnistuu sarjanousussa Superpesikseen tai on mitaleilla Superpesiksessä. 

 
12 § Piste- ja bonusrahat ja joukkuekorvaukset 
 
Seura voi halutessaan tehdä joukkueen tai kunkin pelaajan kanssa erikseen henkilökohtaisen 
bonussopimuksen tai järjestelmän piste- ja bonuskorvauksista koskien yksittäisen ottelun tai 
sarjatuloksen mukaan maksettavia bonuksia. Seuralla ei ole työsopimukseen tai työlainsäädäntöön 
perustuvaa velvollisuutta tällaisten bonusten myöntämiseen ja kaikki eri sopimuskausia koskevat 
bonusjärjestelmät   ovat   yksittäistapauksia, joiden   ei   voida   katsoa   muodostavan   Pelaajalle 
työlainsäädännössä tarkoitettua saavutettua etua.  Seuran maksamat piste- ja bonusrahat ja 
joukkuekorvaukset eivät oikeuta lomarahaan.   
 
Mikäli Pelaaja ei pelaa Seuran edustusjoukkueessa, vaan Seuran osoittamassa muussa 1 §:ssä 
kuvatussa joukkueessa, suoritetaan Pelaajalle palkka sekä piste- ja bonuskorvaukset ja niitä 
vastaavat korvaukset sen mukaisesti kuin Seuran tai joukkueen kesken tehdyssä järjestelyssä 
päätetty, ellei Talousliitteessä nimenomaisesti toisin sovita.    
Oikeus piste-, bonus- ja joukkuekorvauksiin määräytyy sen hetken mukaan, mihin joukkueeseen 
pelaaja oli nimetty silloin, kun palkkio ansaittiin.  Mikäli joukkuetta yhteisesti koskevista piste- ja 
bonuskorvauksista ja niitä vastaavista korvauksista ei ole muuta sovittu Talousliitteessä, jakautuvat 
korvaukset yhtä suuriin osuuksiin kaikkien pelaajien kesken eikä bonuksia makseta lainasopimuksen 



johdosta toisessa seurassa pelaavalle Pelaajalle. Seuran tai joukkueen kesken voidaan sopia 
poikkeavista jakoperusteesta peli- tai joukkuekohtaisesti.    
 
Seura laatii Seuran tai joukkueen kesken tehdyistä järjestelyistä, mikäli sellaisia on, kirjallisen seuran 
puolesta allekirjoitetun ilmoituksen, jonka kukin pelaaja allekirjoittaa saaneensa tiedoksi ja jonka 
jäljennös liitetään kuhunkin pelaajasopimukseen.   
 
13 § Vakuuttaminen   
 
Mikäli Pelaaja saa urheilemisesta veronalaista palkkaa ja luontaisetuja välillä 1.10.-30.9. vähintään 
kilpailumääräysten § 12.3 mukaisen määrän, seuran on järjestettävä hänelle vakuutus eläke- ja 
tapaturmaturva annetun lain perusteella. Jos Pelaajaa ei edellä mainitun lain mukaan tarvitse 
vakuuttaa, Seuran on vakuutettava Pelaaja PPL:n kilpailumääräysten perusteella.  
Vakuutusvaihtoehto määritellään Talousliitteessä.   
 
Vakuutusmääristä sekä vakuutusturvan olemassaolosta on annettava Pelaajalle vakuutusyhtiön 
antama selvitys kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta lukien.   

Seura saa luovuttaa PPL:lle tietoja Pelaajan vakuutusturvan olemassaolosta.   

 

14 § Sairausajan palkka    
 
Mikäli Pelaaja loukkaantuu tai sairastuu siten, että ei kykene pelaajasopimuksen mukaiseen 
harjoitteluun ja pelaamiseen, on Pelaajan ilmoitettava tästä seuran edustajalle ja kyseisen joukkueen 
johdolle viipymättä. 
 
Mikäli Pelaaja ei kykene tekemään Sopimuksessa sovittua työtä sairaudesta tai muusta kuin tämän 
Sopimuksen  tarkoittamissa  työtehtävissä  tapahtuneen  tapaturman   johdosta,  on  Pelaajalle 
korvattava sairausajan palkka 2 kuukauden ajalta yhtä ja samaa sairautta kohden sairauden 
alkamisesta lukien. Työkyvyttömyyden toteaa Seuran määräämä lääkäri, mikäli Seuralla on tällainen 
henkilö toiminnassaan määritelty. 
 
Mikäli Pelaaja ei kykene tekemään pelaajasopimuksessa sovittua työtä tämän Sopimuksen 
tarkoittamissa työtehtävissä tapahtuneen tapaturman tai sairauden johdosta, on Pelaajalle 
maksettava yhtä ja samaa sairautta ja tapaturmaa kohden täysi palkka koko työkyvyttömyyden ajalta, 
kuitenkin enintään 7 kuukaudelta. Lisäksi Pelaajalle on maksettava 75 prosenttia täydestä palkasta 
työkyvyttömyysajalta, joka ylittää 7 kuukautta, kuitenkin aina enintään 12 kuukaudelta sairauden 
alusta lukien. Pelaajan oikeus saada Seuralta sairasajan palkkaa päättyy kuitenkin viimeistään 
Sopimuksen päättymishetkellä.  
 
Työkyvyttömyyden aikana Pelaaja on vapautettu niistä työtehtävistä, joihin hän lääkärin lausunnon 
mukaan ei voi osallistua. Työtehtävillä tarkoitetaan tässä ohjattua, valvottua, Seuran määräämää tai 
harjoitusohjelmaan perustuvaa harjoittelua sekä peli-, harjoitus-, leiritys- tai sponsoritapahtumia tai 
muita tähän Sopimukseen perustuvia velvoitteita sekä niihin liittyviä matkoja. Edellä tässä pykälässä 
mainituista sairausajan ja tapaturma-ajan palkkaa koskevista maksuvelvoitteista voidaan vähentää  
Pelaajan  kolmannelta  taholta  saamat  ansionmenetyskorvaukset pois  lukien  Pelaajan 
vapaaehtoisista sairaus- tai tapaturmavakuutuksista saadut korvaukset.   
 



Pelaaja on velvollinen antamaan Seuralle siirtovaltakirjan sairausajan palkkaa vastaavan määrän 
osalta, jonka nojalla Seura voi hakea maksamiaan korvauksia kolmannelta taholta takaisin.  Tässä 
pykälässä säädettyä sairausajan palkkaa tai tapaturma-ajan palkkaa Seura ei kuitenkaan ole 
Pelaajalle velvollinen maksamaan, jos sairaus tai tapaturma on pelaajan itselleen tahallisesti tai 
törkeällä huolimattomuudella aiheuttama. Tällä tarkoitetaan myös Talousliitteessä mainittujen 
kiellettyjen urheilu- ja/tai liikuntatoiminnan harjoittamisen yhteydessä sattuneita tapaturmia.   
 
Seura ei ole velvollinen suorittamaan Pelaajalle tässä pykälässä maksettavaa sairaus- tai tapaturma- 
ajan palkkaa, ellei Pelaaja noudata lääkärin antamia lääkitys-, huolto- ja kuntoutusta koskevia ohjeita 
ja määräyksiä.   

 

15 § Vuosiloma ja lepopäivät   
 
Pelaajan  oikeus  vuosilomaan  määräytyy  vuosilomalain  mukaan,  jos   kyseessä  on 
vuosilomalaissa tarkoitettu työsopimus. Työn luonteesta johtuen vuosiloma (1 kuukausi) pidetään 
varsinaisen lomakauden (1.5.–30.9.) ulkopuolella heti kilpailukauden loputtua.  
 
Mikäli   osapuolet   erikseen   näin   sopivat   tai   Seuran   ilmoittaessa   vuosilomasta, vuosilomalain   
mukaista   ilmoitusaikaa noudattaen, voidaan   vuosiloma   pitää   varsinaisella   lomakaudella.  
Vuosilomassa tulee olla vähintään yksi kahden viikon pituinen yhtenäinen jakso. Loput vuosilomasta 
on pidettävä vähintään viikon pituisina. Vuosilomasta on kirjallisesti ilmoitettava Pelaajalle vähintään 
kaksi viikkoa ennen vuosiloman alkamista.  Mikäli Seura ei tee lomailmoitusta, niin Pelaajan 
vuosiloma alkaa viimeisen virallisen ottelun jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja kestää 
neljä viikkoa. Vuosiloman ajalle Pelaajalle ei voida määrätä ottelu- tai harjoitteluvelvoitteita. Pelaajalle 
ei makseta ns. lomarahaa tämän sopimuksen perusteella. 
 
Mikäli Seura tai valmentaja ilmoittaa pelaajille tai joukkueelle yhteisesti kuukausittaisen tai vuosittaisen 
kalenteriohjelman, jossa on selkeästi ilmoitettu Pelaajien loma-ajat, katsotaan tämä Seuran puolelta 
riittäväksi ilmoitukseksi vuosilomapäivistä.      
 
Johtuen työsuhteen luonteesta sekä Pelaajan velvollisuudesta pitää itsensä kunnossa, Seuralla voi 
olla käytössään henkilöstöä, jonka tarkoituksena on avustaa Pelaajaa fyysisen tai henkisen kunnon 
ylläpitämisessä sekä kilpailukaudella että sen ulkopuolella.  Mikäli Seura tai sen edustaja antaa 
Pelaajalle tällaisia ohjeita tai suosituksia koskien vuosiloma-aikaa, ei näitä ohjeita ole pidettävä 
työsuhteen mukaisina pakollisina harjoitusvelvoitteina vaan Pelaajan omaehtoisena ja Pelaajan oman 
edun mukaisena toimintana. Kaikki loma-aikana tapahtuva harjoittelu perustuu Pelaajan 
vapaaehtoisuuteen.   
 
Kilpailukauden aikana olevat vapaapäivät eivät ole Pelaajan vuosilomapäiviä, vaan työnantajan 
määräämiä lepopäiviä. Pelaajalle voidaan lepopäivänä osoittaa työtehtäviä ja Pelaajan on, Seuran tai 
valmentajan niin ilmoittaessa, oltava Seuran tai valmentajan tavoitettavissa myös lepopäivänä. 
 
Vuosilomapalkka tai -korvaus on kirjattu tämän sopimuksen Talousliitteeseen ja sisältyy sovittuun 
kokonaispalkkaan. 
 
 
   



16 § Kielletyt sopimussakkoehdot   
 
Pelaajalle  ei  voida   määrätä  työsopimuslain  vastaista   korvausvelvollisuutta  eikä 
korvausvelvollisuuden  määrä  voi  milloinkaan  ylittää  20  %  pelaajan  vuosiansioista.  
Korvausvelvollisuus edellyttää, että siitä on selvästi, yksilöidysti ja yksiselitteisesti sovittu 
Talousliitteessä.  

 
17 § Rahastointi   
 
Mikäli Pelaaja haluaa kulloinkin sovellettavan tuloverolain pykälän nojalla rahastoida osan 
ansiotuloistaan rahastoon, on Seuran huolehdittava kuukausittain varojen tilittämistä rahastoon 
Pelaajan nimellä kuten Talousliitteessä on määritelty. 
 
18 § Pelaajasopimuksen purkaminen ja irtisanominen   
 
Työsopimuslain  alainen  pelaajasopimus  voidaan  purkaa  vain  työsopimuslain  mukaisilla 
edellytyksillä.  Muu pelaajasopimus voidaan purkaa, mikäli Pelaaja syyllistyy tämän Sopimuksen 
olennaiseen rikkomiseen tai käytöksellään aiheuttaa olennaista haittaa tai vahinkoa Seuralleen tai 
joukkuekavereilleen.   
 
Mikäli pelaajasopimus sovitaan päättyväksi yhteisellä päätöksellä, on Pelaajalla vapaa siirto-oikeus 
toiseen  seuraan  ilman,  että  vanha  Seura  voi  vaatia  minkäänlaista  korvausta  Pelaajan 
edustusoikeuksien luovuttamisesta uudelle seuralle.   
 
Toistaiseksi voimassa olevat pelaajasopimukset voidaan irtisanoa työsopimuslain mukaisilla 
edellytyksillä.  Pelaaja on irtisanomisajan kuluttua niin sanottu vapaa pelaaja eikä Seuralla ole oikeutta 
vaatia pelaajan edustusoikeuden luovuttamisesta minkäänlaista korvausta uudelta seuralta. 
 
Tämä sopimus on voimassa määritellyn sopimuskauden siinä tapauksessa, että Seuran sarjapaikka 
säilyy. Jos Seura putoaa alemmalle sarjatasolle tai menettää sarjapaikkansa, molemmilla 
sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa sen sarjakauden lopussa, 
jolloin Seura putoaa alemmalle sarjatasolle tai menettää sarjapaikkansa. Irtisanominen on tehtävä 
kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa viimeisen virallisen sarjaottelun pelaamisesta. 
 
Pelaajalla on oikeus siirtyä kilpailumääräyksissä määrätyn siirtoajan puitteissa toiseen seuraan 
voimassa olevasta sopimuksesta huolimatta, jos pelaajasopimuksen mukainen palkkiosuoritus 
viivästyy yli kuukauden tai jos viivytys on toistuvaa. Siirtymisoikeuden käyttäminen edellyttää, että 
pelaaja on esittänyt kirjallisen tai muuten todistettavan huomautuksen maksuviivästyksestä, eikä 
Seura ole suorittanut viivästyneitä maksuja viikon kuluessa tästä tai esittänyt hyväksyttävää perustetta 
olla maksamatta (esimerkiksi pelaajan sopimusrikkomus). 
 
Seura vastaa siitä, että Seura maksaa Pelaajalle kaikki tämän sopimukseen mukaiset palkat ja 
korvaukset.  PPL nimeää omasta henkilökunnastaan henkilön, keneen pelaajat voivat olla yhteydessä, 
mikäli heidän palkkioiden suhteen tulee ongelmia tai maksuviivästyksiä. Lisäksi PPL lähettää pelaajille 
kyselyn avoimista palkkasaatavista pelikauden jälkeen. 
 



19 § Salassapitovelvoite   
 
Osapuolet   sitoutuvat   pitämään   salassa   Talousliitteessä   sovitut   osapuolten   väliset taloudelliset 
ehdot.  
 
20 § Riitaisuuksien ratkaiseminen   
 
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan erimielisyydet viivytyksittä saatuaan tiedon 
erimielisyydestä.  
 
Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vaihtoehtoisesti: 

 • ensisijaisesti työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla 
 • työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla, joihin osallistuu myös seuran 

luottohenkilö sekä tarvittaessa pelaajan edustaja 
 • Pesäpalloliiton toimintasäännöissä tai kilpailumääräyksissä määrätyistä 

asioista niissä päätetyllä tavalla, josta voi valittaa Urheilun 
oikeusturvalautakunnalle 

 • muissa asioissa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti yksijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen 
välimiehestä, nimeää välimiehen Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja tai 
liittojohtokunnan puheenjohtaja 

 
21 § Jakelu   
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sanaista kappaletta, yksi Seuralle ja yksi Pelaajalle. Seuran 
on toimitettava Pesäpalloliittoon kopio tästä sopimuksesta ilman Talousliitettä PPL:n määräämällä 
tavalla. 

 

Paikka ja aika: ___________________________________   

 

Allekirjoitukset:   
 

_______________________________  _______________________________  

Seuran edustaja   Pelaaja   
 

_______________________________  

Alaikäisen pelaajan huoltaja   
 
 
 
LIITE   Talousliite   

  



LIITE PELAAJASOPIMUKSEEN - TALOUSLIITE   

Tämä taloudellisia ja muita Pelaajaa koskevia ehtoja sisältävä liite sisältyy seuraavan sopimukseen: 

 

Pelaaja:________________________________________________    

Seura:_________________________________________________   

Seuran edustaja:_________________________________________   
Pelaajasopimuksen allekirjoituspäivä: ________________________   

 

Pelaajaa on edustanut sopimusneuvotteluissa tämän sopimuksen § 7 tarkoitettu edustaja    

Kyllä   Ei   

 
Edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys______________________________________________   

 

Seuraa on edustanut sopimusneuvotteluissa tämän sopimuksen § 7 tarkoitettu edustaja    

Kyllä   Ei    

 
Edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys______________________________________________   

 
 

1 Taloudelliset ehdot:   
 
Palkkaa koskevat ehdot:   

Kausipalkka / brutto___________________________________________________________   

Tai 

Kuukausipalkka / brutto___________________________________________________________  

Palkanmaksun aikataulu 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

   

Muuta: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   
 
 
 
 
 
 



Muut mahdolliset edut, bonukset tai kompensaatiot   
Otteluraha/brutto ________________________________________________________________   
Pisteraha/brutto _________________________________________________________________ 
Joukkuebonukset/brutto____________________________________________________________  
Henkilökohtaiset bonukset/brutto______________________________________________________ 
Maksuaikataulu____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Luontoisedut____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Muut sovitut ehdot (verovapaiden kustannusten korvauksia maksetaan ainoastaan verohallinnon   
antamien määräyksien ja ohjeiden mukaisia matkalaskuja vastaan)   
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________   

  
2 Muut ehdot:   
 
Pelaajan joukkue   

 

Pelaajan ei tarvitse pelata tämän sopimuksen § 1 mainituissa seuraavissa joukkueissa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 



  
   

 

Koeaikaehto:   
Sopimussuhteen alussa on ___ kuukauden koeaika (max 6 kk), jonka kuluessa pelaajasopimus voidaan 
molemmin puolin purkaa. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa työsopimuslain 3 §:ssä tarkoitetulla 
epäasiallisella perusteella. Määräaikaisissa sopimuksissa koeaika voi olla maksimissaan 50 % ko. 
sopimuksen kestosta. 
 
Optioehdot:   

Optiokauden palkkaehdot: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Optiokauden muut ehdot: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

 

Vakuutus   
 
Vakuutus on pakollinen kaikilla Pesäpalloliiton sarjoissa pelaavilla pelaajilla.  Vakuutus tulee voimaan 
tuoteselosteessa annettujen vakuutusehtojen mukaisesti. Mikäli pelaajaa ei tarvitse vakuuttaa 
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta säädetyn lain perusteella, on pelaaja vakuutettava Pohjolan 
Sporttiturva-vakuutuksella tai vastaavalla vakuutuksella toisesta vakuutusyhtiöstä. 
Toisen vakuutusyhtiön nimi allekirjoitushetkellä: 
 
______________________________________________________________________________  
 
Mikäli Pelaajaan on urheilutoiminnassa kohdistunut työtapaturma, sitoutuu Seura tästä tapaturmasta 
suorittamaan Pelaajan kohtuulliset hoito- ja leikkauskulut vakuutuksen hoitokulua koskevan 
enimmäismäärän ylittävältä osalta: 

Kyllä   Ei   

 
Sallitut urheilu- ja liikuntatoimet   
 
Pelaajalla on oikeus normaaliin kuntoliikuntaan, kuten esimerkiksi kävelyyn ja juoksemiseen. Seuran 
luvalla Pelaajalla on oikeus muihinkin urheilu- ja liikuntatoimiin.  Seuran sallima urheilu- ja 
liikuntatoiminta: __________________________________________________________________  



  
   

 

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________   
 
Pelivarusteet   
 
Pelaaja  käyttää  Seuran  varustesopimukseen   kuuluvia___________________(tuotemerkki)  
välineitä ja asusteita harjoituksissa ja otteluissa, jolloin Seura vastaa pelivarusteiden hankinnasta ja 
kustannuksista 

Kyllä   Ei   
 
Jos pelaajaa käyttää muita väline- ja asusteita (eri tuotemerkki). Pelaaja kustantaa ne itse ja vastaa 
mahdollisista seuraamuksista. 

Kyllä   Ei   

 
Ansiotulojen rahastointi   
 
Haluan  rahastoida  osan  ansiotuloistani  Suomen  urheilijoiden  koulutus-  ja 
ammatinedistämissäätiöön.    
 
Rahastoitava osuus ei tule verotettavaksi ansaitsemisvuonna. Osuus kuukausitulostani _______ % 
tai ________ euroina.    
 
Pelaaja voi tehdä halutessaan muutoksia tähän sopimusehtoon erillisellä ilmoituksella Seuralle. 

Kyllä   Ei   

 
Poikkeukset ja täsmennykset Sopimuksen kohtaan 16 §   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
 
Muut ehdot (muut varusteet, käyttäytyminen, korvausvelvollisuus ym.)   
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________   

Paikka ja aika: ___________________________________   

 

Allekirjoitukset: 

_______________________________  _______________________________  

Seuran edustaja   Pelaaja   

_______________________________  

Alaikäisen pelaajan huoltaja 
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