
 

 

SOPIMUS HARRASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUMISESTA 
VALMENTAJANA 
 
 
1.  SOPIMUSOSAPUOLET 
 
1.1 Seura: Seura r.y. (y-tunnus xxxxx), (jäljempänä ”Seura”) 
 
1.2  Valmentaja: _______________ (hetu___________), (jäljempänä ”Valmentaja”) 
 
 
2.  SOPIMUSKAUSI 
 

Tämä sopimus koskee pelikautta 20__ – 20__ alkaen ___.___._______ ja päättyen 
ilman eri irtisanomista ___.___._______. 

 
 [OPTIO: Osapuolten tarkoituksena on jatkaa sopimusta pelikausille 20__ – 20__. 

Mahdollisesta jatkokaudesta keskustellaan ja sovitaan kuitenkin erikseen viimeistään 
___.___._______. ] 

 
3.  SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA 

 
[3.1 Kummallakin osapuolella on oikeus perustellusta syystä irtisanoa sopimus [30] 

päivän irtisanomisajalla.  
 
3.2 Seuran puolelta perusteltu syy voi olla esimerkiksi Valmentajan toistuvat poissaolot 

tai se, että Valmentaja ei muuten hoida valmennustehtäväänsä siten kuin sitä 
voidaan häneltä kohtuudella odottaa tai Valmentajan ja Seuran välille syntyy 
luottamuspula tai Valmentaja rikkoo Seuran toimintasääntöjä tavalla, joka oikeuttaa 
seuran erottaa Valmentaja sääntöjen § 8 perusteella.  

 
3.3 Valmentajan puolelta perusteltu syy on esimerkiksi se, että hän ei työkiireidensä tai 

muiden siviilielämän syiden vuoksi kykene suorittamaan valmennustehtäväänsä 
täysipainoisesti.] 

 
 TAI 
 
 [Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus [30] päivän irtisanomisajalla.]  
 
4.  VALMENTAJAN TEHTÄVÄT 

 
4.1 Valmentajan tehtävänä on toimia Seuran ___________________ joukkueen 

[pää/apu]valmentajana kaudella [20__ – 20__]. Valmentajan pääasialliset tehtävät 
toimessaan on lueteltu liitteessä 1.  

 
4.2 Valmennus tapahtuu pääasiallisesti Suomen Koripalloliiton ________ Alueella. 

Valmentaja sitoutuu matkustamaan valmentamansa joukkueen peli- ja 
harjoitusmatkoilla myös pääasiallisen suorittamispaikan ulkopuolelle. 

 
5.  KULUJEN KORVAAMINEN 
 
5.1 Valmentajalle korvataan matkakuluja sekä maksetaan päivärahoja ja palkkiota siten, 

että kaikkien näiden yhteenlaskettu nettosumma pelikaudessa on 
__________________ euroa. 



 

 

Maksut suoritetaan kolmen kuukauden jaksoissa, jakson viimeistä kuukautta 
seuraavan kuukauden ____ päivänä Valmentajan osoittamalle tilille. 

 
5.2 Valmentajalla on oikeus saada valmennustehtävän hoitamisesta hänelle aiheutuneet 

kodin ja harjoitus- tai ottelupaikan väliset matkakustannukset korvattua. Lisäksi 
Valmentajalle maksetaan päivärahaa kotiseudun ulkopuolelle suuntautuvista 
matkoista. Korvaukset määräytyvät verohallituksen päätöksiin perustuvan Seuran 
matkustussäännön mukaan. Nämä korvaukset sisältyvät kohdassa 5.1 mainittuun 
nettosummaan. 

 
Matkalaskut toimitetaan allekirjoitettuna valmennuspäällikölle ja ne maksetaan 
valmentajan tilille kuukauden kuluessa laskun päiväyksestä. 
 
Kotiseudun ulkopuolelle suuntautuville ottelu-, leiri-, ja turnausmatkoille valmentajan 
joukkue on velvoitettu järjestämään kuljetuksen ja yli 6 tuntia kestävillä matkoilla 
myös ruokailun. Mikäli joukkue ei pysty näitä järjestämään, tai valmentaja ja joukkue 
muusta syystä näin yhdessä sopivat, korvaa joukkue valmentajalle nämä 
kustannukset bensa-, ruoka-, tms. kuittia vastaan. 

 
 

6.  JÄSENYYS, LISENSSI JA VAKUUTUS 
 
6.1 Valmentaja maksaa Seuran vuosittaisen jäsenmaksun, jonka hinnan Seura korvaa 

Valmentajalle maksutositetta vastaan. 
 
6.2 Valmentaja hankkii itse Koripalloliiton kulloinkin vaatiman valmentamiseen 

oikeuttavan lisenssin, jonka hinnan Seura korvaa Valmentajalle maksutositetta 
vastaan. 

 
6.3 Seura ottaa Valmentajalle kustannuksellaan vapaaehtoistyöntekijöiden 

tapaturmavakuutuksen sekä toiminnanvastuuvakuutuksen. 
 
 

 
7.  KOULUTUS 

 Valmentaja on oikeutettu ja velvollinen kehittämään itseään valmentajana. 
Valmentaja osallistuu Seuran kustannuksella Seuran tai liiton järjestämään 
koulutukseen Seuran valmennuspäällikön kanssa sovittavassa laajuudessa. 

 Valmentajan koripalloliiton koulutusjärjestelmän mukainen koulutustaso tämän 
sopimuksen allekirjoitushetkellä on __________. Osapuolet sopivat, että 
sopimuksen voimassaoloaikana Valmentajan tavoitteena on suorittaa tason ____ 
mukainen valmentajakoulutus ja siten osallistua sitä koskeviin 
valmentajakoulutuksiin. Tällaisen koulutuksen osalta Valmentaja on oikeutettu 
päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen kohdan 5 mukaisesti. Nämä 
korvaukset sisältyvät kohdassa 5.1 mainittuun nettosummaan. 

 
 

[8. MUUT EHDOT 
 
8.1 Valmentaja sitoutuu noudattamaan Suomen Koripalloliiton kurinpitosääntöjä sekä 

alistumaan kurinpitosäännöissä mainittujen elinten päätöksiin kurinpitosäännöissä 
mainituin valitusoikeuksin. 

 
8.2 Valmentaja sitoutuu noudattamaan Seuran toimintasääntöjä. 
 



 

 

8.3 Urheiluopistojen maksamista yhteistoimintakurssien palkkioista on sovittu 
seuraavaa: Palkkiot maksetaan valmentajalle. 

 
 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi seuralle ja yksi 
Valmentajalle. 
 
Kaupungissa ______ päivänä _____________kuuta 20____ 
 
 
SEURA R.Y. 
 
 
____________________  _____________________ 
     


