
VALMENTAJASOPIMUS  
 
 
1. Sopimuksen osapuolet 
 
Seura  Järvenpään Palloseura ry (JäPS) 

Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää 
 
 

Valmentaja   _______________________________________ 
   
1. Sopimuksen tarkoitus ja voimassaoloaika 
 
2.1 Sopimus määrittelee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toiminnassa, jossa valmentaja sitoutuu seuran 
johtokunnan / valmennuspäällikön luoman ohjeistuksen mukaisesti hoitamaan Järvenpään Palloseuran 
__________ - joukkueen _______valmentajan tehtäviä JäPS:n kulloinkin voimassa olevien toimintaohjeiden 
ja –linjausten mukaisesti 
 
2.2 Valmentajan on käyttäydyttävä niin, ettei hänen menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisel-
lään aiheuta huomattavaa vahinkoa seuralle, lajille tai urheilulle yleensä. 
 
2.3 Kysymyksessä ei ole työsopimus, eikä työsopimukseen millään tavoin rinnastettava sopimus. Näin ollen 
kumpikin osapuoli voi halutessaan irtisanoa sopimuksen myös kesken sopimuskauden toimittamalla asiasta 
kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle. 
 
2.4 Sopimuskausi ja valmentajan vastuu tehtävistään alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.10.2022.  

 
2.5 Sopimuksen voimassaolon edellytys on valmentajan jäsenyys seurassa ja yhteystietojen päivittäminen 
seuran jäsentietokantaan (MyClub). 
 
3. Valmentajan kulukorvaukset 
 
3.1 Valmentaja on oikeutettu sopimuskaudella saamaan kohdan 2.1 tehtävien hoitamisesta bruttovaikutuksel-
taan yhteensä enintään ____________ euron korvauksen. 
 
Korvaus voidaan maksaa kulukorvauksena verohallinnon vuosittain vahvistamaan yleishyödyllisen yhdistyk-
sen verovapaaseen rajaan asti matkalaskua vastaan, tämän ylittävältä osalta ennakonpidätyksen alaisena työ-
korvauksena matkalaskua vastaan tai kevytyrittäjä-laskulla. 

 
3.2 Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan verohallituksen kulloinkin voimassa olevien määräysten mu-
kaisesti, muut kulut korvataan todellisten kulujen suuruisina.  
 
Matkakulukorvausten ja päivärahojen maksamista varten valmentajan tulee laatia matkalasku, josta selviää 
matkapäivä, matkan tarkoitus, matkareitti, omalla autolla liikuttaessa kilometrimäärä, julkisilla kulkuvälineil-
lä liikuttaessa lipun hinta (josta tositteena kuitti), sekä matkan alkamis- ja päättymiskellonaika. 
 
Muiden kulukorvausten maksamista varten valmentajan tulee laatia lasku, josta selviää kulun kohde ja perus-
te, sekä kulun suuruus (josta tositteena kuitti). Laskut tulee laatia seuran hyväksymälle laskupohjalle. 
 
3.3 Sopimuskauden aikana korvauksia maksetaan tilitysten mukaisesti enintään neljä kertaa, mikäli korvaus-
summa on yli 1000 euroa ja enintään kaksi kertaa, mikäli summa on alle 1000 euroa. 
 
Toimihenkilö toimittaa palkkiomaksua, kulu- ja/tai matkakorvausta varten laskelmat seuran ko. tarkoitusta 
varten laaditulla lomakkeella sähköisesti seuran palkanlaskentaan ja kopiona rahastonhoitajalle ja joukkueen-
johtajalle/ikäluokkavastaavalle. 



Maksupäivät neljässä erässä ovat 28.2., 31.5., 30.8. ja 31.10. tai viimeistään 29.11. 
Maksupäivät kahdessa erässä ovat 31.5. ja 29.11. ja yhdessä erässä 31.10. tai viimeistään 29.11. 
Matkalasku pitää olla jätetty maksukuukauden 5. päivään mennessä. 
Korvaukset maksetaan aina kunkin jakson kuluttua jälkikäteen. 

 
3.4 Mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä, on valmentajalla 
oikeus laskuttaa kulukorvauksia kohdan 3.2 mukaisesti sopimuksen irtisanomishetkeen asti. 

 
3.5 Korvausten maksaminen edellyttää lähtökohtaisesti läsnäoloa joukkueen tapahtumissa ja läsnäolojen 
kirjaamisesta voidaan tarvittaessa sopia erikseen, jolloin myös on sovittava läsnäolojen kirjaamistavasta ja 
dokumenttien toimittamisesta maksajalle. 

 
4. Muut asiat 
 
4.1 Tehtäviensä hoitamisessa valmentajaa suojaa Tuplaturvavakuutus, jonka piiriin seura SPL:n jäsenseurana 
kuuluu. https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-
seuroille/tuplaturva/ 

 
4.2 Seura tarjoaa valmentajalle mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Vastaavasti valmentaja on aktiivinen 
kouluttautumisessa ja taitojensa kehittämisessä. Valmentajan kanssa tehdään kyseistä kautta koskeva kehi-
tyssuunnitelma. 
 
4.3 Varusteasioista valmentajan tulee sopia erikseen seuran/ikäluokan kanssa. 
 
4.4 Tämän sopimuksen tulkinnasta ja mahdollisista erimielisyyksistä on seuran johtokunnan ja valmentajan 
kesken välittömästi neuvoteltava. Osapuolet pidättäytyvät käsittelemästä julkisesti sopimuksesta mahdolli-
sesti syntyviä erimielisyyksiä. 

 
4.5 Lasten ja nuorten joukkueissa toimivilta valmentajilta pyydetään nähtäväksi oikeusrekisterikeskuksen 
myöntämä rikostaustaote (esitetään valmennuspäällikölle valmentajasopimusta solmittaessa ja se ei saa olla 
6kk vanhempi). 

 
4.6 Valmentajan osaamisen kehittämisen painopiste kauden aikana   _____________________________ 

 
4.7 JäPS-valmentaja on vaikuttava ja mukaansatempaava henkilö, joka omalla esimerkillään johtaa ryhmää. 
Hänellä on kyky työskennellä muiden tiimin jäsenten kanssa ja hän kommunikoi aktiivisesti pelaajien, van-
hempien, muiden ryhmän toimihenkilöiden sekä seuran työntekijöiden kanssa. 

 
Valmentaja osallistuu joukkueen tapahtumiin aina, ellei toisin sovita. Hän pyrkii myös ymmärtämään jalka-
pallopeliä ja siihen liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti, sekä tekemään päätöksiä objektiivisesti seuran arvo-
jen ja toimintalinjausten mukaisesti. 
 
JäPSin omien joukkueiden valmentajien tai joukkueiden toimihenkilöiden yhteydenotot tai muu aktiivisuus 
pelaajasiirtojen edistämiseksi muihin seuroihin tai muista seuroista ilman seuran valmennusjohdon tietoa ja 
lupaa katsotaan toimihenkilösopimuksen purkuperusteeksi 
 
Tämä sopimus on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena yksi kummallekin sopimuksen osapuolelle. 
Sopimustekstin tarpeettomat kohdat on yliviivattu. 
 
 
Järvenpäässä  ___.___. 20___ 
 
  
________________________  ____________________________ 
Järvenpään Palloseura ry   Valmentaja  


