
YHTEISTYÖSOPIMUS     

 

Tällä sopimuksella sopijapuolet tekevät tuloverolain 116 a §:n mukaisen urheilutuloa koskevan 
mainos- ja muuta yhteistyötä tarkoittavan sopimuksen seuraavasti: 

1. Sopijapuolet 
 
a) Urheilija 

Urheilijan nimi:  _____________________________________ 

Osoite:  _____________________________________ 

Puhelin:  _____________________________________ 

Urheilijanumero*:  ______________ 

Urheilijanumerona käytetään Ilmailuliiton jäsennumeroa. 

b) Yhteistyökumppani 
 

Yhteistyökumppani:  _____________________________________ 

Yhteyshenkilö:  _____________________________________ 

Osoite:  _____________________________________ 

Puhelin:  _____________________________________ 

c) lajiliitto 

Suomen Ilmailuliitto ry 

 

2. Sopimuskausi 
 
Sopimuskausi on:   ___.___.______ - ___.___.______ 
 

3. Yhteistyömuodot 

Urheilija on yhteistyökumppanin käytettävissä erilaisissa markkinointi- ja 

myynninedistämistehtävissä _____ kertaa sopimuskauden aikana, kuitenkin niin, että nämä 

tehtävät eivät häiritse urheilijan harjoittelu- ja kilpailuohjelman toteuttamista. 

Urheilija sitoutuu kilpaillessaan kantamaan urheiluasussaan yrityksen mainosta siinä laajuudessa 
kuin se liiton ja kansainvälisen liiton sääntöjen mukaan on mahdollista. Yhteistyökumppanilla on 
oikeus käyttää urheilijan nimeä ja erikseen sovittuja kuvia tai lausuntoja sponsorin tuotteiden 
myynninedistämistoimissa.  



Urheilija voi sopia vain omista oikeuksistaan. Urheilijalla voi olla sopimusta rajoittavia velvoitteita 
lajiliitolle esimerkiksi kuuluessaan valmennusryhmiin, saadessaan muuta valmennustukea tai 
osallistuessaan liiton valitsemana edustajana arvokilpailuihin (olympiakisat, MM-, EM- ja PM-kisat 
sekä maaottelut yms.), jolloin urheilija on velvollinen noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja vain 
siinä tapauksessa, että liiton ja kansainvälisen liiton määräykset sen sallivat. 

4. Reilun pelin säännöt 
 
Yhteistyökumppanilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos urheilijan todetaan rikkoneen 
voimassaolevia doping-sääntöjä tai muita urheilun eettisiä sääntöjä. 

 
5. Korvaus 

 
Yhteistyökumppani maksaa sovitun korvauksen ___________ euroa,  

eräpäivään ___/___/_______ mennessä  

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön Ilmaurheilurahastoon tilille: 

Danske Bank FI18 8000 1370 7397 41. 

Maksun viestikenttään on merkittävä selkeästi urheilijan tai joukkueen nimi. 

 
6. Sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen lakia ja oikeusnormistoa. 
 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. 

 
7. Sopimuskappaleet 

 
Tätä sopimusta on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Ilmailuliitto 
toimittaa allekirjoitetun kopion sopimuksesta Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön 
Ilmaurheilurahastolle. 

 
 
______________________  ___.___._______ 
paikka    aika 

  
Allekirjoitukset 
 
______________________  ______________________ 
Urheilija   Suomen Ilmailuliitto ry 
 
 
______________________  ______________________ 
alaikäisen urheilijan huoltaja  Yhteistyökumppani 
(yhteystiedot) 
 



--- 

Tämä on mallisopimus, jota voidaan käyttää ns. kolmikantasopimuksen – urheilija - 

yhteistyökumppani - Suomen Ilmailuliitto ry – pohjana. Varsinaisessa sopimuksessa Ilmailuliiton 

oikeuksia ei voida vähentää eikä velvollisuuksia tai vastuita lisätä. 

Yhteistyökumppanin hankkinut urheilija tekee varsinaisen sopimuksen kolmena kappaleena ja 

toimittaa urheilijan ja yhteistyökumppanin allekirjoittamat kappaleet Ilmailuliittoon, joka 

hyväksyessään (mikäli malliehtoja ei ole muutettu) allekirjoittaa sopimukset. Vasta tällöin 

tuloverolain 116 a §:n mukainen yhteistyösopimus katsotaan syntyvän. Tätä ennen urheilija ei voi 

vastaanottaa ns. sponsorirahoitusta valmennusrahastona toimivaan Ilmaurheilurahastoon 

kyseiseltä yhteistyökumppanilta. 

Ilmailuliitto palauttaa urheilijan ja yhteistyökumppanin sopimuskappaleet urheilijalle, joka vastaa 

yhteistyökumppanin sopimuskappaleet edelleen toimittamisesta.  

Tarvittaessa ohjeita ja opastusta antaa Ilmailuliiton toiminnanjohtaja. Tätä mallisopimusta 

käytetään 20.1.2017 alkaen tehtäviin yhteistyösopimuksiin. 

 


