
Vapaaehtoisen valmentajan mallisopimuksen käyttöönotosta 

Vapaaehtoisella valmentajalla tarkoitetaan henkilöä, joka saa ei saa veronalaista henkilökohtaista tuloa seuralta 
valmentamisesta. Vapaaehtoinen valmentaja voi saada toimintaan osallistumisesta aiheutuneiden kulujen 
korvauksia matkalaskua vastaan, mutta ei siis veroalaista tuloa. 

Mikäli seura maksaa veronalaista palkkiota tai palkkaa valmentajille, Salibandyliitto suosittelee tekemään 
Työsuhteisen valmentajan sopimuksen, esim. hyödyntäen Suomen Valmentajat ry:n sopimuspohjaa. Tehdyn työn 
määrä ei ole tässä merkittävää, samaa työsuhteisen valmentajan sopimuspohjaa tulee käyttää esim. 2h/vko ja 
37,5h/vko työsopimuksissa. 

Suosittelemme jokaisen salibandyseuran ja valmentajan tutustuvan oheiseen mallisopimukseen sekä 
kuuntelemaan ja katselemaan webinaaritallenteen Eräviikinkien Jari Oksasen puheenvuorosta. 

Katso webinaaritallenne täällä (liiton youtube-kanavalla) 

 

Miksi vapaaehtoiselle valmentajalle pitäisi tehdä kirjallinen sopimus?  

Kirjallisella sopimuksella ennaltaehkäistään mahdollisia epäselvyyksiä ja varmistetaan yhteisestä käsityksestä 
sovituista asioista, sovitaan taloudellisista korvauksista ja niiden periaatteista. Sovitaan myös asioista, joista tulee 
muistaa sopia erikseen ja mitä ei ole sopivaa tehdä ja miksi.  

Salibandyn mallisopimus pohjautuu Eräviikingeissä käytössä olevaan sopimukseen. Eräviikinkien 
vapaaehtoisvalmentajan sopimus on erikseen verottajan ennakkotarkastama, ja siinä käytetyt ilmaisut ja 
asiakokonaisuudet ovat siten melko varmasti sellaisia, ettei sopimuksesta tule seuralle eikä henkilölle itselleen 
veroseuraamuksia. Sitä on kuitenkin muokattu yleisemmäksi seurojen edustajien kanssa helmikuussa 2022 käydyn 
keskustelutilaisuuden perusteella. Mallisopimuksen voi helposti muokata sekä seuroihin, joissa valmentajien ja 
pelaajien pelipassit ja vakuutukset hankitaan seuran toimesta, että seuroihin, joissa jokainen jäsen hankkii itse 
pelipassinsa ja vakuutuksensa. 

- mitä muuta huomioitavaa mallisopimusten käyttämiseen liittyy? 
o Seuran hallituksen tulee päättää, millaisia valmentajia seurassa toimii (missä roolissa) ja vastata siitä, 

millaisia sopimuksia valmentajien kanssa seura tekee.  
o Salibandyliiton mallisopimus on tarkoitettu vapaaehtoisille valmentajille, joille korvataan kuluja 

verovapaasti verottajan vuosittaisten rajojen mukaisesti. 
o Seuralla tulee olla sähköinen jäsenrekisteri tai toiminnanohjausjärjestelmä (tällaisia ovat mm. 

Suomisportin jäsenpalvelu (Salibandyliiton jäsenetu), MyClub ja Jopox) käytössä, missä ovat GDPR:n 
ja tietosuojalain edellyttämät suostumukset esim. henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta 
Suomisportiin. Tätä ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää kirjalliseen valmentajasopimukseen. 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tukea saa liiton seura- ja harrastustoiminnan 
johtajalta. 

o Seuran tulee johtaa valmennustoimintaa. Seuralla tulee olla vähintään määritelty ja valmentajien 
kanssa läpikeskusteltu valmennuksen tehtävät ja periaatteet -dokumentti. Suositeltavaa on 
keskustella ja määritellä koko seurayhteisön kanssa seuran arvot ja tarkentaa valmentajien kanssa 
se, miten ne konkreettisesti näkyvät valmennuksessa. Salibandyliiton seuratoimintapäälliköt ja 
alueiden valmennuspäälliköt/valmennuksen kehittäjät (= alueiden asiantuntijaverkosto) auttavat 
seuraa oman keskustelunsa käynnistämisessä, mikäli huomaat, että tällaista keskustelua ei ole 
seurassa vielä aloitettu. Tavoitteena on kausittain jatkuva ja edistyvä vuorovaikutus seuran 
valmentajien kesken (sekä liiton alueiden asiantuntijaverkoston kanssa).  

 
Taustatiedot ja mallisopimus pohjautuvat syyskuussa 2021 pidettyyn webinaariin, missä Jari Oksanen (Eräviikingit, 
toiminnanjohtaja) kertoi seurassa toteutetusta verotarkastuksesta sekä uudistetusta vapaaehtoisen valmentajan 
sopimuksesta (verottajalta haettu ennakkopäätös sopimukseen). 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


