
Urheilijasopimus

Sopimuksen tausta ja tavoitteet

Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä "SIL") ja SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen (jäljempänä 
"Urheilija") ovat molemmat yhdessä (jäljempänä "Osapuolet") tällä sopimuksella sopineet 
Urheilijan valmentautumisesta ja kilpailemisesta SIL:n tuella.

SIL pyrkii edesauttamaan Urheilijan menestymistä kilpailuissa tarjoamalla Urheilijalle tukea 
erikseen sovittavassa muodossa ja laajuudessa. Urheilijan tehtävänä on puolestaan pyrkiä 
saavuttamaan kilpailumenestystä sekä tämän sopimuksen osapuolena osaltaan noudattaa tämän 
sopimuksen ehtoja sekä SIL:n ja FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale) sääntöjä. SIL:lla 
ja FAI:lla on sääntöjensä puitteissa toimivalta kohdistaa Urheilijaan kurinpitotoimenpiteitä.

Osapuolet toteavat, että tämä sopimus on laadittu SIL:n yleiseksi urheilijasopimukseksi. Tästä 
syystä tätä sopimusta ja sen asettamia velvoitteita yksittäistapauksessa tulkittaessa on otettava 
huomioon SIL:n Urheilijalle antama tuki ja sen muoto.

1. SIL:n tuki Urheilijalle

SIL:n tuki Urheilijalle voi olla joko suoraa rahallista tukea ja/tai muuta erikseen sovittavaa tukea, 
jolla on rahassa mitattava arvo. SIL päättää erikseen Urheilijalle annettavan tuen määrästä ja 
muodosta. Urheilija sitoutuu käyttämään hänelle myönnetyn tuen siihen tarkoitukseen, johon tuki 
on myönnetty. Tuesta mahdollisesti johtuvista veroseuraamuksista vastaa Urheilija.

2. Edustustehtävät

SIL:n edustustehtävillä tarkoitetaan tässä sopimuksessa osallistumista niihin kilpailuihin ja 
valmennustilaisuuksiin, joihin SIL ilmoittaa tai nimeää Urheilijan tai antaa tukea osallistumiseen 
sekä osallistumista muihin tässä kohdassa tarkoitettuihin PR− ja markkinointitilaisuuksiin.

Urheilija sitoutuu osallistumaan Suomen edustajana niihin kansainvälisiin arvokilpailuihin (FAI:n 
ensimmäisen kategorian kilpailut), joihin SIL hänet valitsee sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin, 
joihin SIL antaa Urheilijalle tukea. SIL ei nimeä Urheilijaa edellä mainittuihin kilpailuihin ilman 
Urheilijan suostumusta.

Lisäksi Urheilija sitoutuu kulukorvauksia vastaan olemaan tarvittaessa mukana kerran vuodessa 
SIL:n järjestämässä PR− ja markkinointitilaisuudessa. Urheilija sitoutuu käyttäytymään 
asianmukaisesti SIL:n edustustehtävissä ja matkoilla SIL:n edustustehtäviin.

SIL:lla on oikeus sopia tämän sopimuksen liitteessä mahdollisesti lueteltujen 
sponsorisopimuskumppaniensa kanssa mainospaikoista SIL:n edustustehtävissä käytettäviin 
edustus− tai kilpailuasuihin. Myös Urheilijalla on oikeus myydä henkilökohtaisille 
yhteistyökumppaneilleen mainospaikkoja maajoukkueen edustus− ja kilpailuasuihin. Kyseinen 
mainos ei kuitenkaan saa olla sellaisen yrityksen mainos, joka on ristiriidassa tämän sopimuksen 
liitteen kohdassa A ilmoitettujen kilpailevan mainonnan kiellon sisältävien SIL:n 
sponsorisopimusten kanssa. Omia mainospaikkoja koskevat sopimukset on tehtävä 
kolmikantasopimuksina siten, että myös SIL on yhtenä sopijapuolena.

Edellisen kappaleen rajoitusten estämättä Urheilijalla on oikeus myydä henkilökohtaisille 
yhteistyökumppaneilleen mainospaikkoja kilpailuvälineisiinsä (lentokone, laskuvarjo, liidin, 
kuumailmapallo jne.). Myös tällaiset sopimukset on pääsääntöisesti tehtävä 
kolmikantasopimuksina siten, että SIL on yhtenä sopijapuolena. Urheilija on velvollinen 
käyttämään SIL:n edustustehtävissä maajoukkueen yhteistä virallista asua tai muuta SIL:n 
edustusasua joukkueenjohdon tai SIL:n antamin ohjein. Urheilija on myös velvollinen pitämään 
edustus− tai kilpailuasuissaan SIL:n tämän kohdan mukaisesti sopimat mainokset.



3. Osapuolten yhteiset velvollisuudet

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan SIL:n ja FAI:n sääntöjä ja kilpailusääntöjä.

4. Sitoutuminen antidopingtyöhön

Osapuolet sitoutuvat antidoping−työhön. Urheilija perehtyy Suomen antidopingtoimikunnan 
säännöstöön ja muuhun saamaansa informaatioon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja 
menetelmistä.

Urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Hän 
sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon, ja mikäli hän 
sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi 
omalle lajiliitolleen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle.

Voimassa oleva antidopingsäännöstö on Suomen urheilun eettisen keskuksen internet−sivuilla 
(www.suek.fi). Urheilijan tulee aktiivisesti seurata säännöissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. 
Mahdollinen doping−sääntöjen rikkominen käsitellään SIL:n ja FAI:n sääntöjen mukaisesti. 
Urheilijan doping−rikkomus, jonka todetaan tapahtuneen tämän sopimuksen voimassaoloaikana, 
johtaa tämän sopimuksen purkamiseen ja kaikkien Urheilijalle tämän sopimuksen perusteella jo 
maksettujen rahojen, kustannusten ja kulukorvausten takaisinperintään.

5. Urheilijan muut velvollisuudet

Urheilija noudattaa FAI:n myöntämissä kilpailuissa FAI:n mainossääntöjä ja SIL:n myöntämissä 
kilpailuissa SIL:n mahdollisia mainossääntöjä.

6. Urheilijan omat yhteistyökumppanit

Sen lisäksi mitä kohdassa 2 on sovittu Urheilijan mainospaikoista joukkueen edustus− ja 
kilpailuasussa, on Urheilijalla oikeus tehdä henkilökohtaisia yhteistyösopimuksia Urheilijan 
tukemisesta kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa SIL:n edustustehtävien ulkopuolella.
Kun Urheilijan yhteistyösopimuksissa on SIL kolmantena sopijaosapuolena, voi Urheilija käyttää 
sopimuksissaan hyväkseen Ilmailuliiton tukisäätiön ilmaurheilurahastoa tehtyään sopimuksen 
rahaston käytöstä Ilmaurheilurahaston kanssa.

7. Urheilijan nimen, äänen, kuvan ja urheilusuorituksen käyttö

Tällä sopimuksella Urheilija antaa myös SIL:lle oikeuden käyttää Urheilijan nimeä, ääntä, kuvaa ja 
urheilusuoritusta SIL:n omassa markkinoinnissa ja pr−työssä. Yllä mainittuja oikeuksia voidaan 
tämän sopimuksen voimassaoloaikana luovuttaa myös SIL:n nykyisille ja tuleville 
yhteistyökumppaneille käytettäväksi yhteistyökumppanien omassa mainonnassa ja 
markkinoinnissa siinä laajuudessa ja sellaisin ehdoin kuin erikseen sovitaan SIL:n, Urheilijan ja 
kyseisen yhteistyökumppanin kesken.

SIL:n yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa näitä oikeuksia edelleen kolmannelle taholle. 
SIL:lla on oikeus myös tämän sopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeisenä aikana käyttää 
hyväkseen urheilijan tämän sopimuksen voimassaoloaikana tekemää urheilusuoritusta SIL:n 
omien tapahtumien markkinoinnissa.

8. Urheilijan henkilökohtaiset asiapaperit



Urheilija vastaa kaikista henkilökohtaisista kilpailuun ja matkaan vaadittavista asiakirjoista, luvista 
ja niiden voimassa olosta. Urheilijalla on oltava voimassa oleva matkavakuutus (liiton jäsenyyteen 
liittyvä tapaturmavakuutus ei ole matkavakuutus).

9. Sopimusrikkomukset

Mikäli jompikumpi Osapuolista rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan 30 
päivän kuluessa saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen, on toisella osapuolella oikeus 
irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Muissa sopimusrikkomustapauksissa noudatetaan 
ensisijaisesti kohdan 10 mukaista neuvottelumenettelyä.

SIL voi osaltaan myös varoittaa Urheilijaa tai rankaista tätä sääntöjensä mukaisesti, mikäli Urheilija 
rikkoo tätä sopimusta tai SIL:n tai FAI:n sääntöjä. Muissa kuin vähäisissä sopimusrikkomuksissa 
Urheilijalle jo maksettu tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet sitoutuvat pidättäytymään mahdollisia SIL:n ja Urheilijan välisiä erimielisyyksiä 
koskevien tietojen saattamisesta julkisuuteen ennen kuin Osapuolilla on ollut mahdollisuus 
keskustella keskenään erimielisyyksistä ja menettelytavoista niiden sovinnolliseksi 
ratkaisemiseksi.

Mahdolliset erimielisyydet tämän sopimuksen soveltamisessa tai muussa SIL:n valmennus− ja 
kilpailutoimintaa koskevassa asiassa pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten keskinäisillä 
neuvotteluilla. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä kumpaakin Osapuolta tyydyttävään 
lopputulokseen, tästä sopimuksesta syntyneet riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa 01.01.2020 alkaen 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen sopimuksen
voimassaolo päättyy ilman eri toimenpiteitä.

Allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu sähköisesti.

Urheilijan allekirjoituksena toimii hänen SIL:n Jäsenpalvelussa tekemä sopimuksen sähköinen 
hyväksyminen. Jäsenpalveluun jäsen on kirjautunut henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Urheilija 
on Jäsenpalvelussa ennen sopimuksen hyväksymistä vakuuttanut lukeneensa sopimuksen. 
Sopimuksen sähköinen hyväksyminen tuo SIL:n jäsenrekisteriin merkinnän sopimuksen 
voimassaolosta.

Liiton puolesta sopimuksen on allekirjoittanut liiton toiminnanjohtaja.

Kumpikin osapuoli tunnustaa sopimuksen itseään sitovaksi.
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