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ALKUSANAT

Tämän tutkimus jatkaa työtä, jonka aloitin jo hyvin pian perustutkinnon suorittami-
sen jälkeen, ja jota koskevan välitilinpäätöksen muodosti vuonna 2009 valmistunut 
ja seuraavana vuonna Turun Yliopiston urheiluoikeuden julkaisusarjassa julkais-
tu lisensiaatintutkimukseni. Vaikka käsillä oleva tutkimus perustuu monin osin 
aikaisempaan tutkimukseeni, se muodostaa oman itsenäisen kokonaisuutensa. 
Lisensiaatintutkimuksessani keskityin pääasiassa sen kysymyksen tarkastelemi-
seen, muodostaako joukkueurheilijan pelaajasopimus itsenäisen sopimustyypin. 
Tämän tutkimuksen fokus sen sijaan on pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksissa 
ja niiden kannalta merkityksellisissä joukkueurheilulle ja tarkastelun kohteena 
olevalle sopimussuhteelle tunnusomaisissa piirteissä.

Tutkimustyö on ollut osa jokapäiväistä elämääni. Valtaosa siitä on luonnol-
lisesti tehty perinteiseen tapaan kirjoituspöydän ääressä, mutta vuosien varrella 
tutkimusaineisto on kulkenut mukanani kaikkialle – pohjoisen hankien hohteesta 
etelän aurinkorannoille, Kainuun erämaista Baijerin vuoristoihin ja edelleen ta-
kaisin Helsinkiin, josta löysin itseni toistuvasti kirjoittamasta mm. Oulunkylän 
tekojääradan pukuhuoneesta ja Maunulan urheilutalon ilma-aseradan laidalta 
poikien harjoitusten päättymistä odotellessani. Olen pyrkinyt käyttämään kir-
joitustyöhön jokaisen liikenevän hetken, mutta päätoimisen työskentelyn ohessa 
tehty tutkimus ei ole ollut kaikin ajoin helppoa. Tutkimustyö on saanut väistyä 
useampaan otteeseen erinäisten työtehtävien ja muiden kirjoitusprojektien tieltä. 
Esimerkiksi eräästä kirjoitustyöhön alun perin suunnittelemastani jaksosta suuri 
osa kului työaikalain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän työhön. En silti 
olisi voinut kuvitellakaan kieltäytyväni tehtävästä, ja koen saaneeni työstäni myös 
tutkimukseni kannalta arvokasta kokemusta ja erityisesti näkemystä.

Työssäni asianajajana merkitystä on viime kädessä vain sillä, mitä tietys-
sä tapauksessa annettava tai tulevaisuudessa mahdollisesti annettava lopullinen 
tuomioistuinratkaisu sanoo tai tulisi sanomaan osapuolten oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Vain tämä vaihtoehto toteutuu tai voi toteutua reaalimaailmassa, ja 
nimenomaan tähän käytännön työtä tekevältä lakimieheltä odotetaan vastausta. 
Taustani näkyy luonnollisesti vahvasti siinä, miten lähestyn tutkimuskohdetta, 
ja sitä kautta myös lopputuloksessa. Oikeus on minulle myös tutkijana oikeus-
käytännössä toteutunutta ja toteutettavissa olevaa oikeutta.

Korvaamattomana tukena näiden vuosien aikana on toiminut ohjaajani pro-
fessori (emeritus) Heikki Halila, jolla on ollut ratkaiseva rooli tämän tutkimuk-
sen valmistumisessa. En liioittele, kun totean, että ilman hänen panostaan tämä 
tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Hänen aloitteestaan palasin tutkimustyön 
pariin jo lopulliseksi muodostumassa olleelta tauolta. Hän on myös lukenut ja 



kommentoinut tutkimukseni yksittäisiä lukuja ja koko käsikirjoitusta useampaan 
otteeseen sekä esittänyt niihin poikkeuksetta erinomaisia kehitysehdotuksia ja 
ollut keskeisessä asemassa hakiessani rahoitusta tutkimustyölleni. Hän on myös 
muistuttanut minua toistuvasti käsikirjamaisuuden vaarasta.

Tahdon esittää nöyrimmät kiitokseni myös professori Olli Norrokselle ja 
professori Antti Aineelle käsikirjoitukseen perehtymisestä ja sen kommentoimi-
sesta sekä erityisesti väitöskirjani toisena esitarkastajana toimineelle dosentti 
Pertti Välimäelle häneltä jo ennen virallista esitarkastusta saamastani kritiikistä 
ja parannusehdotuksista. Kommenttinne on otettu huomioon, ja niiden ansiosta 
lopputulos on selvästi parempi, kuin mikä se olisi ollut ilman niitä. Sanomattakin 
on kuitenkin selvää, että vastuu lopputuloksesta on yksinomaan allekirjoittaneella. 
Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiötä, Suomen Lakimiesliittoa, Suomen Asian-
ajajaliittoa ja Jalkapallosäätiötä kiitän saamastani taloudellisesta tuesta.

Suurimmat kiitokset säästän kuitenkin perheelleni, jolle myös tahdon omis-
taa tämän tutkimuksen. Puolisoni Marika on omalla korvaamattomalla panoksel-
laan mahdollistanut työskentelyni näiden —lisensiaatin tutkimuksen tekemiseen 
kulunut aika huomioiden — liki kahden vuosikymmenen aikana. En voi koskaan 
kiittää sinua niin paljon kuin olisit ansainnut. Aleksi ja Matias eivät puolestaan 
muista aikaa ennen tätä tutkimusprojektia. Heille isän väitöskirjan valmistuminen 
lienee vähintään keskikokoinen elämänmuutos. Kiitän teitä kärsivällisyydestä ja 
kaikesta siitä hyvästä, jota elämääni tuotte! Kiitän myös vanhempiani Helenaa ja 
Raimoa siitä, että olette ohjanneet minut opintojen pariin ja mahdollistaneet ne, 
sekä veljiäni Mikaa ja Jussia siitä, että pidätte jalkani maan pinnalla.

Kotona Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2021

Esa Schön



ABSTRACT

The subject of this study is a team athlete’s player contract. The study examines 
the contract models of professional and amateur athletes commonly used in 
various types of team sports in Finland from the perspective of the law in force. In 
particular, the study seeks to determine how the specific features of the contractual 
relationship affect the determination of the legal effects of a professional athlete’s 
contract as an employment contract, and how the legal status of professionals and 
amateurs differs from each other. In addition, the study defines the typical content 
of a player contract and the prevailing contractual practice for player contracts 
in team sports. This forms the basis for a review of the legal effects of player 
contracts, in addition to which the documentation of the content of the contracts 
and the practice in the field serves the needs of practical legal life as well as possible 
further research. The content of the law is determined according to prevalent 
or institutional decision making bodies’ collectively internalised doctrine of the 
sources of law, legal interpretation and legal argumentation theory.

Based on its established content, a player contract can be defined as a contract 
of employment between an athlete and a sporting community, which establishes 
an obligation for the athlete to contribute to the sporting success of the club by 
practicing and playing or working in accordance with the provisions of its coaching 
staff in the team assigned to him at any given time. The characteristics of a player 
contract involve certain legal effects arising from the prevailing practice in team 
sports, the most important of which is probably that the player contracts are 
without exception fixed-term contracts.

The legally relevant specific features of the player contract relate in 
particular to the fundamental nature of competitive sports. Competitive sport 
is a struggle between participants for mutual superiority according to the rules. 
It is characterized by rule-specificity, as sports are in practice sets of rules, and 
competition requires that all participants commit to the rules. Therefore, by 
participating in a competition, an athlete is obliged to comply with the competition, 
disciplinary, and doping rules of the sport and non-compliance of the rules may 
be considered a breach of contract, even if there is no specific provision in the 
player’s contract. On the other hand, this means that the rules are subject to the 
control of labour law and the principle of fairness under contract law.

The pursuit of victory is at the heart of competitive sport and a central part 
of the principle of fair play. Deliberately impairing the performance of the game 
or playing in pursuit of a pre-agreed outcome or the realization of certain gaming 
events is therefore contrary not only to the player’s contractual obligations but 
also to the principle of fair play. On the other hand, competitive sports by their 



nature are also characterized by the possibility of failure. A player cannot be 
considered in breach of his obligations, even if the sporting objectives have not 
been achieved, unless can be shown to have intentionally played below his ability, 
neglected training or by his conduct impaired his ability to play. Nor can a player 
be required to precisely follow the orders of the coaching staff in an ever-changing 
game situation, but must have the right to make the decisions he considers best 
in each situation, as long as the intention is not to harm the team. The status 
of a professional athlete differs in this respect from almost all other employees, 
who generally have to comply with the performance regulations issued by their 
employer without exception.

Mutual loyalty and the principle of fairness between the parties to the contract 
will be emphasized in the player’s contractual relationship. However, the most 
important feature that determines the legal effects of player contracts is their 
emphasized personal nature. It is particularly relevant to the athlete’s obligation 
to work and to the application of the provisions of the Employment Contracts 
Act, which restrict the use of fixed-term contracts, but also to the termination 
of a player’s contract, for example. It also requires that the club allows players to 
play the sport and take into account the athlete’s legitimate interests in deciding, 
for example, team composition and player training, although the athlete does not 
have a subjective right to be part of a team even when, for their sporting merits, 
this could objectively be considered to fit into it.

Professional and amateur player contracts are essentially similar in content 
and legal effect. However, there are also some differences between them, which 
are the result of mandatory labour law that applies predominantly to professional 
athletes. For example, the termination threshold for an amateur is somewhat lower 
than for a professional.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuskohde ja sen hahmottaminen

Tämän tutkimuksen kohteena on joukkueurheilijan pelaajasopimus. Pelaajaso-
pimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa toinen osapuoli sitoutuu harjoittamaan 
toisen osapuolen lukuun joukkueurheilua.1 Urheilulla tarkoitetaan tässä ”fyysisen 
kunnon ylläpitämiseksi, virkistykseksi tai sääntöjen mukaisena kilpailuna har-
joitettavia liikuntamuotoja”.2 Käytännössä tarkasteluun tulee kilpaurheilu, koska 
tutkimuskohteeksi valittuja pelaajasopimuksia ei käytetä kunto- ja harrasteur-
heilussa.3 Esimerkiksi lasten harrasteurheilussakin kyllä solmitaan pelaajasopi-
muksiksi nimettyjä sopimuksia, mutta ne poikkeavat nyt tarkasteltavana olevista 
sopimuksista ensinnäkin siinä, että ne eivät perusta urheilijalle oikeudellista velvoi-
tetta urheilemiseen. Niiden tarkoituksena on enemmänkin pelaajan sitouttaminen 
urheilun sääntöihin ja tiettyihin käyttäytymissääntöihin ja erilaisista seuralle ja 
joukkueelle suoritettavista maksuista sopiminen. Näitä sopimuksia ei tarkastella 
tässä tutkimuksessa.

Kilpailemisella tarkoitetaan pyrkimystä olla paras jossakin toiminnassa ja 
kilpailulla puolestaan kilpailua paremmuudesta.4 Kilpaurheilu on siis luonteel-
taan ”kamppailua keskinäisestä paremmuudesta ennalta määrättyjen sääntöjen 
mukaan” ja se koostuu varsinaisen kilpailemisen lisäksi harjoittelusta, kuten ve-
rohallinnon urheilusta saatujen tulojen verotusta koskevassa ohjeessa osuvasti 
todetaan.5 Joukkueurheilulla tarkoitetaan urheilulajeja, joissa yksittäiset urheilijat 
osallistuvat kilpailutoimintaan tätä tarkoitusta varten muodostetun ryhmän, ur-
heilujoukkueen, osana siten, että yksittäisen urheilijan suoritus muodostaa jouk-
kueen kokonaiskilpailusuorituksen jakamattoman osan.  Joukkueurheilulajien 
pääryhmän muodostavat erilaiset palloilulajit, kuten jääkiekko ja pesäpallo. Niiden 
ohella määritelmän täyttävät myös muunlaiset lajit kuten ryhmävoimistelu ja tai-
toluistelu sekä uudemmista lajeista esimerkiksi seikkailu- ja elektroninen urheilu.6 

Tutkimuksessa tarkastellaan niin työsuhteisten, jäljempänä ’ammattilainen’, 
kuin ei-työsuhteisten urheilijoiden, jäljempänä ’amatööri’, pelaajasopimuksia. Kä-
sitteille on siis annettu urheilujärjestöjen säännöistä ja urheilun sisäisestä kielen-

1 Schön 2010, s. 63.

2 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”urheilu”.

3 Ks. myös Halila–Norros 2017, s. 176.

4 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”kilpailla” ja ”kilpailu”.

5 Verohallinnon ohje VH/1384/00.01.00/2019.

6 Ks. tästä myös Norros 2011, s. 9–10.
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käytöstä poikkeava juridista substanssia kuvaava merkityssisältö. Työsuhteisten 
urheilijoiden pelaajasopimuksista käytetään jatkossa nimitystä ’ammattilaissopi-
mus’ ja ei-työsuhteisten urheilijoiden pelaajasopimuksista ’amatöörisopimus’. Il-
man pelaajasopimusta urheilua harjoittavista joukkueurheilijoista käytetään puo-
lestaan jäljempänä nimitystä ’harrasteurheilija’. Harrasteurheilulla tarkoitetaan 
vapaa-aikana tapahtuvaa omaehtoista urheilun harjoittamista.7 Ammattilaisesta 
ja amatööristä poiketen harrasteurheilijalla ei ole oikeudellista velvoitetta urhei-
lun harjoittamiseen. Hän voi lopettaa milloin tahansa ilman pelkoa sopimuksen 
rikkomiseen liittyvistä oikeudellisista seuraamuksista.8

Tutkimuskohdetta tarkastellaan seuraavassa voimassa olevan oikeuden nä-
kökulmasta. Tavoitteena on käytännön lainsoveltajan työtä välittömästi palvelevan 
tiedon eli voimassa olevaa oikeutta tai pelaajasopimuksen osapuolten oikeudellista 
asemaa kuvaavien oikeiden ja perusteltujen uskomusten,9 eli perusteltujen tulkin-
ta- ja punnintakannanottojen tuottaminen sekä oikeudellinen systematisointi.10 
Kysymys on näin ollen käytännöllistä tiedonintressiä palvelevasta lainopillisesta 
tutkimuksesta.

Käsillä oleva tutkimus voidaan luonnehtia tutkimuskohteensa ja lähesty-
mistapansa perusteella urheiluoikeudelliseksi. Urheiluoikeutta ei kuitenkaan ole 
mielletty vallitsevan käsityksen mukaan itsenäiseksi oikeudenalaksi perinteises-
sä merkityksessä. Oikeudenalojen on nimittäin katsottu saavan identiteettinsä 
yleisistä opeistaan eli oikeudellisista periaatteista, käsitteistä ja niitä koskevista 
teorioista. Urheiluoikeudellisessa tutkimuksessa on sovellettu perinteisten oikeu-
denalojen periaatteita, käsitteitä ja metodeja alan omien yleisten oppien ollessa 
vielä eriytymättömiä.11

Viime aikoina oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin alettu puhua alan omista 
periaatteista ja käsitteistä, urheiluoikeuden yleisistä opeista.12 Urheiluoikeudelli-
sina periaatteina on pidetty mm. vapausperiaatetta, reilun pelin periaatetta sekä 
urheilukilpailujen sujuvuuden periaatetta.13 Urheiluoikeudellisina käsitteinä on 
mainittu puolestaan mm. pelaajaoikeus, siirtokorvaus, doping ja toimintakielto.14 
Näiden lisäksi urheiluoikeudellisena käsitteenä voitaneen pitää edellä mainittua 
oikeusnormien sääntelykohdetta jäsentävää15 pelaajasopimuksen käsitettä.

7 Kielitoimiston sanakirja 2020 ”harrastaa” ja ”harrasteurheilu”.

8 Spolander 2009, s. 15.

9 Aarnio 2006, s. 228 ja 264.

10 Siltala 2003, s. 126.

11 Ks. tästä esimerkiksi Tarasti 2000, s. 40–41; Kinnunen 2004, s. 55; Timonen 2004, s. 295; Tuori 2004, s. 
1203; Hagman 2005, s. 10 alav. 4; Aine 2016, s. 42 ja Halila – Norros 2017, s. 1–2 ja 6.

12 Aine 2011.

13 Halila 2006, s. 18 ja Aine 2016, s. 42–43.

14 Halila – Norros 2017, s. 6.

15 Erilaisista oikeudellisista käsitteistä ks. Tuori 2004, s. 1216–1217.
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Sanotun perusteella ei ehkä enää ole niinkään selvää, ettei urheiluoikeut-
ta voitaisi pitää itsenäisenä oikeudenalana. Esimerkiksi Gardiner ym. edustavat 
kantaa, jonka mukaan urheiluoikeus muodostaa nykyisin oman oikeudenalan-
sa.16 Tämän tutkimuksen kannalta tähän kysymykseen annettavalla vastauksella 
ei kuitenkaan ole käytännöllistä merkitystä, koska mitään urheiluoikeudellista 
tutkimusmetodia ei ole, eikä oikeastaan voikaan olla urheiluoikeuden ulottuessa 
periaatteessa kaikille perinteisille oikeudenaloille,17 jollei sellaisena voida sitten 
pitää itse tarkastelutapaa eli pyrkimystä urheilun oikeudellisten erityispiirteiden 
hahmottamiseen. Oikeudenalaluokitus palvelee näin ollen lähinnä pedagogisia 
tarpeita ja vaikuttaa oikeudenalan institutionaaliseen asemaan18 eikä niinkään 
pelaajasopimuksen konkreettisten oikeusvaikutusten määrittämiseen. Tästä syys-
tä tämän kysymyksen pohtimiseen ei uhrata tässä enempää tilaa.

Edellä sanotun mukaisesti ja koska myöskään pelaajasopimusta koskevaa 
erityislainsäädäntöä ei ole, pelaajasopimusta tarkastellaan seuraavassa pääasiassa 
yleisen sopimusoikeuden ja työsuhteisten urheilijoiden osalta työoikeuden näkö-
kulmasta, niiltä osin kuin urheilua ei ole rajattu sen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Sovellettavaksi tulevat siten näiden oikeudenalojen normistot, periaatteet ja kä-
sitteet. Niiden ohella keskeisessä asemassa ovat itse pelaajasopimuksen sisältö ja 
urheilun oman sääntelyjärjestelmän normit, niiltä osin kuin niillä on vaikutusta 
pelaajan ja tämän sopijakumppanin välisessä suhteessa.

Oikeudellista normistoa ei sovelleta koskaan tyhjiössä vaan aina tietyssä toi-
mintaympäristössä, jonka ominaisuudet vaikuttavat myös lopputulokseen. Sovel-
tamisen kohde on näin ollen merkityksellinen oikeusvaikutusten määräytymisen 
kannalta. Oikeuslähteiden keskinäiset suhteet ja painoarvo ratkaisuperusteena 
ovat siten merkittäviltä osin tilannesidonnaisia. Ne vaihtelevat tapauksesta toi-
seen. Esimerkiksi sopimusoikeuden yleisiä periaatteita sovellettaessa on Hemmon 
sanoin huomioitava ”eroaako esillä oleva sopimustyyppi tai yksittäinen sopimus 
jossakin relevantissa suhteessa siitä, miten oikeusongelmaa arvioidaan yleensä 
sopimusoikeudessa”, eli liittyykö esimerkiksi ”sopimuksen tarkoittaman toimin-
nan laatuun ja yhteiskunnalliseen kontekstiin” sellaisia piirteitä, jotka antavat 
aihetta arvioida tilannetta tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.19

Esitetty koskee myös urheilua. Urheiluoikeudellisessa tutkimuksessa on si-
säänrakennettuna ajatus siitä, että kulloinkin sovellettavana tai tarkasteltavana 
olevien oikeudenalojen periaatteet ja normit eivät sovellu urheiluun sellaisenaan.20 

16 Gardiner et al. 2012, s. 86.

17 Halila 2006, s. 3 ja 19.

18 Tuori 2004, s. 1202 ja 1209 sekä Aine 2011, s. 6.

19 Hemmo 2007, s. 36.

20 Halgreen 2004, s. 27–30 ja Lindholm 2014, s. 24–26.
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Jos näin ei olisi, koko tutkimuksen mielekkyys kävisi kyseenalaiseksi.21 Sovellet-
taessa kullakin oikeudenalalla, tässä tapauksessa erityisesti työ- ja sopimusoikeu-
dessa, vallitsevia periaatteita ja normeja urheiluun on siis ainakin jossakin määrin 
otettava huomioon urheilutoiminnan erityinen luonne, joka erottaa sen muusta 
inhimillisestä toiminnasta.22 Oikeudenalojen periaatteiden keskinäiset suhteet ja 
sisältö sekä normien tulkinta saattavat näin ollen oikeudenalasta riippuen poiketa 
urheilun luonteen takia joko enemmän tai vähemmän alalla yleisesti vallitsevasta 
käsityksestä tai käytännöstä.

Urheiluoikeudellisen tutkimuksen yhtenä perustehtävänä voidaankin nähdä 
urheilulle luonteenomaisista piirteistä johtuvien urheiluelämän tarpeiden oikeu-
dellisen merkityksen selvittäminen tai hahmottaminen eli sen määrittäminen, 
milloin ja missä määrin urheilun erityistarpeille tai –piirteille on annettu tai 
mahdollista antaa oikeudellista relevanssia.23 Tällaisesta tilanteesta on kysymys 
silloin, kun oikeudellisen säännön tai periaatteen soveltaminen urheiluun poikkeaa 
pääsäännöstä, eikä kysymys ole yleisen poikkeuksen soveltamisesta.24 Tämä on 
olennaista erityisesti silloin, kun urheilun erityispiirteet eivät ole tulleet huomi-
oiduksi kulloinkin sovellettavia säännöksiä valmisteltaessa ja asetettaessa. Tällä 
tavalla ajatellen urheiluoikeuden tehtäväksi voidaan nähdä aineellisen oikeuden-
mukaisuuden tai tapauskohtaisen kohtuuden toteuttaminen urheilun alalla.

Lindholmin mukaan edellä tarkoitettuja urheilun oikeudellisia erityispiirteitä 
ovat itse urheilun kilpailullinen perusluonne ja sille luonteenomainen toimintata-
pa, urheilun aatteellinen ja korostuneen henkilöllinen luonne, urheilun autonomia, 
urheilun yhteiskunnalle tuottama hyöty ja varsinaisen kilpailutoiminnan luonne.25 
Alustavana lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että nämä erityispiirteet on mahdol-
lista huomioida edellä mainittujen urheiluoikeudellisten periaatteiden välityksin.

Vaikka urheiluoikeutta ei hyväksyttäisikään itsenäiseksi oikeudenalakseen, 
se voidaan joka tapauksessa erottaa tutkimuskohteensa perusteella vakiintunei-
den oikeudenalojen sisällä (ja niiden välillä) omaksi tutkimussuunnakseen, oi-
keusalueeksi.26 Sen sisällä asianomaisen oikeudenalan periaatteilla ja normeilla 
voi olla eri sisältö kuin oikeudenalalla muuten. Myös niiden keskinäiset suhteet 
oikeudenalan sisällä ja oikeudenalojen välillä saattavat poiketa siitä, mitä muutoin 

21 Halila 2006, s. 8.

22 Ks. tästä esimerkiksi Anttila 1946, s. 146–149 ja Kinnunen 1999, joista on todettavissa, että ns. urheilulouk-
kausten rikosoikeudellinen arvostelu poikkeaa urheilun luonteen perusteella siitä, kuinka vastaavia tekoja 
olisi arvioitava muussa yhteydessä sekä Hakulinen 1965, s. 278, jossa on todettu sama vahingonkorvausoi-
keuden kannalta. Ks. myös Lindholm 2014, s. 35; Halila – Norros 2017, s. 28–29 ja Ojala 2017, s. 871–872.

23 Halgreen 2004, s. 32 ja Lindholm 2014, s. 35.

24 Lindholm 2014a, s. 133 ja 145.

25 Lindholm 2014, s. 33–45.

26 Halila – Norros 2017, s. 2.
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pidetään vakiintuneena, ja niiden soveltaminen urheiluun voi johtaa erilaiseen 
lopputulokseen kuin mihin päädyttäisiin jossakin muussa toimintaympäristössä.

Urheiluoikeus on siis usealle perinteiselle oikeudenalalle ulottuva ja niiden 
kanssa päällekkäinen ja lomittainen oikeudenala tai oikeusalue, jossa tarkastellaan 
urheiluun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä erityisesti urheilun mahdollisia eri-
tyispiirteitä ja niiden oikeudellisia vaikutuksia silmällä pitäen.27 Urheiluoikeudelle 
onkin käsitykseni mukaan tunnusomaista tietty omintakeinen tapa tarkastella ja 
tulkita voimassa olevaa oikeutta sekä punnita ja tasapainottaa tässä kontekstissa 
vakiintuneita oikeudellisia periaatteita.

Edellä sanotun perusteella tutkimukseni keskeisin kysymys — pelaajasopi-
muksen konkreettisten oikeusvaikutusten määrittämisen ohella — on se, mitkä 
ovat näiden oikeusvaikutusten määräytymisen kannalta olennaisia seikkoja, ja en-
nen kaikkea, miten pelaajasopimussuhteen tai yleisemmin urheilun erityispiirteet 
vaikuttavat tai, jos kysymys olisi tuomioistuimen ratkaistavana, todennäköisesti 
vaikuttaisivat sopijapuolten oikeudellisen aseman määräytymiseen28. Tutkimuk-
sessa pyritään toisin sanoen tarkastelemaan oikeussääntöjen ja tutkimuskohteena 
olevan oikeussuhteen välistä vuorovaikutusta tutkimalla soveltuvien säännösten 
ja periaatteiden vaikutusta pelaajasopimussuhteessa ja toisaalta tämän oikeussuh-
teen erityispiirteiden vaikutusta näiden säännösten ja periaatteiden keskinäisiin 
suhteisiin ja tulkintaan. Tämä on käsillä olevan tutkimuksen kantava teema, joka 
kytkee tarkasteltavat kysymykset toisiinsa.29 Tästä syystä ja koska ensisijaisena 
tavoitteena on pelaajasopimuksen osapuolten oikeudellisen aseman selvittäminen, 
tutkimusta voidaan sanoa luonteeltaan pääosin soveltavaksi30.

Tutkimuksellisesti erityisen mielenkiintoisena näyttäytyy kysymys siitä, 
miten sopimussuhteen mahdolliset erityispiirteet vaikuttavat työsopimuksena 
pidettävän ammattilaisurheilijan pelaajasopimuksen oikeusvaikutusten määräy-
tymiseen, ja missä määrin, jos lainkaan, ammattilaisten ja amatöörien oikeudel-
linen asema poikkeaa toisistaan sen vuoksi, että ensin mainittuihin sovelletaan 
työoikeudellista lainsäädäntöä ja jälkimmäisiin ei. Tämä asetelma tarjoaa muun 
ohella mahdollisuuden tarkastella ja koetella oikeudenalojen yleisiä oppeja ja teo-
rioita myös yleisemmällä tasolla. Halila onkin todennut, että urheilusopimuksia 
koskevalla tutkimuksella tulisi olla annettavaa myös sopimusoikeuden yleisil-
le opeille ja että joukkueurheilun pelaajasopimukset tarjoavat erityisluonteensa 

27 Halgreen 2004, s. 23–24; Tuori 2004, s. 1212–1213 ja 1220–1221; Halila 2006, s. 18–19; Kinnunen 2012, s. 
105–108; Aine 2016, s. 42; Halila – Norros 2017, s. 5 ja Ojala 2017, s. 871–872.

28 Helin 1988, s. 411.

29 Norros 2011, s. 5.

30 Halila 2006, s. 195.
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vuoksi mahdollisuuden ”epätyypillisiä työsuhteita koskevan yleisen doktriinin 
kehittelyyn”.31

Urheilua koskevalle lainopilliselle tutkimukselle on tunnusomaista ongel-
malähtöisyys.32 Normilähtöisestä tutkimuksesta poiketen lähtökohtana on siis 
konkreettinen oikeudellinen ongelma, jota pyritään tarkastelemaan oikeudellisesti 
mahdollisimman monipuolisesti ja tarvittaessa perinteiset oikeudenalarajat ylit-
täen. Tätä voidaan puoltaa myös siitä näkökulmasta, että tarkastelun rajaaminen 
yksittäiseen normiin ja oikeudenalaan saattaa antaa vinoutuneen, osin jopa vir-
heellisen kuvan tietyn tilanteen oikeudellisesta arvioinnista.33

Myös nyt käsillä oleva tutkimus muodostuu peruslähtökohdiltaan ongelma-
lähtöiseksi tutkimuskohteen, asetetun tutkimusongelman sekä sen vuoksi, ettei 
pelaajasopimussuhteita koskevaa erityistä sopimusoikeudellista lainsäädäntöä ole 
olemassa muutamia työlainsäädännön soveltamisalaa rajaavia normeja lukuun 
ottamatta.34 Puhdaspiirteisestä ongelmalähtöisestä tutkimuksesta ei kuitenkaan 
ole kysymys. Tarkastelun kohteena on joukkueurheilijan ja urheiluseuran välinen 
sopimussuhde ja polttopisteessä tämän sopimussuhteen mahdolliset erityispiirteet 
ja oikeusvaikutukset. Tavoitteena ei siten ole kattavan kokonaiskuvan muodosta-
minen esimerkiksi pelaajan oikeusasemasta toisin kuin esimerkiksi lesken oikeus-
asemaa tai urheiluliigan organisointia koskevassa oikeudellisessa tutkimuksessa. 
Jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla tämän tutkimuksen ulkopuolelle ra-
jataan tiettyjä pelaajasopimussuhteessa merkityksellisiä oikeudellisia ulottuvuuk-
sia, joilla ei kuitenkaan ole välitöntä relevanssia valitun teeman kannalta.

Käytännön oikeuselämän tiedonintressiä lähtökohtanaan pitävään ongel-
malähtöiseen tutkimukseen liittyy normilähtöisen tutkimuksen piirteitä.35 Myös 
sen perimmäisenä tavoitteena on tietyn ilmaisun merkityksen tai oikeudellis-
ten vaikutusten selvittäminen jossakin tyyppitapauksessa. Ongelmakeskeinen 
lähestymistapa poikkeaakin normikeskeisestä käytännön tasolla lähinnä siinä, 
että tiettyjen normeja koskevien tulkintakannanottojen perustelemisen ohella 
siihen liittyy olennaisesti myös kysymys sovellettavien normien tunnistamisesta 
ja valinnasta.

Pelaajasopimussuhdetta sääntelevän normiston hahmottaminen ja syste-
matisointi sekä pelaajasopimuksen oikeusvaikutusten selvittäminen edellyttävät 
esikysymyksenä pelaajasopimusten tyypillisen sisällön ja niissä tapahtuneiden 
muutosten selvittämistä sekä niiden asemointia suhteessa erilaisiin oikeudellisesti 
relevantteihin jaotteluihin kuten sopimustyyppijaotteluun ja muihin (sopimus)

31 Ks. Halila 2006, s. 188 ja 195–196.

32 Ks. Timonen 2004, s. 295; Halila 2006, s. 19 ja Norros 2011, s. 5.

33 Ks. tästä myös Kinnunen 2012, s. 94–95.

34 Aarnio 1982, s. 61–62; Tuori 2003, s. 1049; Wilhelmsson 2003, s. 1042 ja Norros 2011, s. 4–5.

35 Aarnio 1982, s. 62–63.
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oikeudellisiin jaotteluihin. Sopimuskäytännön selvittäminen on tärkeää myös sen 
vuoksi, että se auttaa kohdistamaan tutkimuksen tutkimuskohteen ja käytännön 
oikeuselämän kannalta tärkeisiin ja todellisiin ongelmiin.36 Tämän lisäksi pelaaja-
sopimuksen tavanomaisen sisällön selvittämistä voidaan pitää itsenäisenä pelaa-
jasopimusten kanssa tekemisissä olevien ja niistä kiinnostuneiden käytännön tie-
donintressejä sekä mahdollista jatkotutkimusta palvelevana tutkimustehtävänä.

Ensimmäinen pelaajilleen palkkioita maksanut ammattilaisurheilijajouk-
kue Yhdysvalloissa — ja sen myötä luultavasti koko maailmassa — oli vuonna 
1869 perustettu baseball-joukkue Cincinnati Red Stockings.37 Suomessa jouk-
kueurheilulajien kaupallistuminen ja siihen liittyen ammattimaistuminen alkoi 
puolestaan jalkapallosta ja jääkiekosta noin 100 vuotta myöhemmin 1960–1970 
-lukujen taitteessa, mistä lähtien on ollut tarpeen tehdä ja ilmeisesti myös tehty 
pelaajasopimuksia vähintäänkin ammattilaisurheilijoiden kanssa vaikkakaan ei 
aluksi välttämättä kirjallisesti.38 Ainakin noin viimeisten 30 vuoden ajan pelaa-
jasopimukset on tehty lähes poikkeuksetta kirjallisina ja yleensä tarkasteltavina 
olleita lajiliiton, liigan tai muun urheiluorganisaation yksipuolisesti tai yhdessä 
urheilijoiden edustajan kanssa laatimaa taikka yksittäisen urheiluseuran omaa 
pelaajasopimusmallia käyttäen.39 Kirjallisen pelaajasopimuksen tekeminen ja 
mahdollisesti jopa edellä mainitun liiton tai liigan laatiman pelaajasopimuksen 
käyttäminen saattaa olla lajin kilpailusääntöjen, sarjamääräysten tai liigalisens-
siehtojen perusteella pakollistakin, mitä myös valvotaan velvoittamalla osapuolet 
toimittamaan pelaajasopimukset liitolle tai liigalle.40 Pelaajasopimusmalleja nou-
datetaankin käytännössä lähes poikkeuksetta pelaajasopimusten vähimmäiseh-
toina. Pelaajakohtaisesti sovitaan yleensä vain sopimuksen kestosta ja urheilijalle 
maksettavasta korvauksesta.41

Yksittäiset pelaajasopimukset eivät näin ollen juurikaan poikkea sisällöltään 
toisistaan urheilulajien sisällä. Sopimusten tavanomainen sisältö voidaan siten 
määritellä tarkastelemalla yleisimpiä käytössä olevia sopimusmalleja. Tästä syys-

36 Nystén-Haarala 1999, s. 209.

37 Jones 2016, s. 75.

38 Viitanen 1973, s. 52–56; Juvonen 1973, s. 68; Vuolle 1973, s. 111–112; Sänkiaho 1973, s. 126; Aalto 1992, s. 
21–23, 35, 38–39, 43, 53–56 ja 59–60; Tiitinen 1998, s. 211 ja Itkonen – Nevala 2006, s. 71 ja 73.

39 Huttunen 1994, s. 42, josta ilmenee, että Suomessa pelaavista pääsarjatason jääkiekkoilijoista 97 %, jalkapalloili-
joista 91 %, koripalloilijoista 70,5 %, lentopalloilijoista 96 % ja pesäpalloilijoista 95 % oli tehnyt kirjallisen pelaaja-
sopimuksen. Ks. myös Huttunen 1994, s. 68 ja 72; Palmgren 1997, s. 31; Rauste 1997, s. 119 ja Schön 2010, s. 29–30. 
Maajoukkueiden pelaajasopimukset tehdään kirjallisina ainakin jalkapallossa, salibandyssa ja lentopallossa.

40 Ks. jääkiekon ja jalkapallon pelaajasopimukset, joissa on nimenomainen määräys velvollisuudesta toimit-
taa pelaajasopimus liitolle tai liigalle. PPL:n kilpailumääräykset 12 §; SPL:n kilpailumääräykset 9 §; Jarmo 
Saarelan haastattelu 23.2.2017; Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin 
haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 ja 
Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017.

41 Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017 ja Marco 
Casagranden haastattelu 20.3.2017.
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tä seuraava esitys perustuukin pääasiassa Suomessa eri joukkueurheilulajeissa 
käytössä oleviin pelaajasopimuksiin. 

Jalkapallon osalta tutkimusta tehtäessä on ollut käytössä miesten kolmel-
la ja naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla käytettävä 1.3.2020 voimaan tullut 
jalkapallon pelaajasopimusmalli. Jääkiekosta käytössä ovat olleet SJRY:n yhdes-
sä Jääkiekon SM-Liiga Oy:n kanssa miesten pääsarjatasolle laatima SM-Liigan 
pelaajasopimus sekä SJRY:n Jääkiekon sarjaseurat ry:n kanssa miesten toiseksi 
ylimmälle sarjatasolle laatima Mestiksen pelaajasopimus.42 SJRY:n ja Jääkiekon 
SM-Liiga Oy:n välillä on lisäksi tiettävästi sovittu tietyistä pelaajasopimuksen 
eri kohtia koskevista tulkinnoista, mutta tämä asiakirja ei ole valitettavasti ollut 
käytettävissä tätä tutkimusta tehtäessä.

Koripallon osalta tutkimusaineistona on ollut miesten pääsarjatasolla käy-
tettävä Suomen Koripalloliiton liittohallituksen 14.3.2016 vahvistama pelaajaso-
pimus, jonka käytöstä luovuttiin Koripalloliiton ilmoituksen mukaan pelikauden 
2016—2017 jälkeen, mutta jota ainakin valtaosa Korisliigan seuroista kuitenkin 
edelleen käyttää niiden keskuudessa suoritetun kyselyn perusteella vähintäänkin 
kotimaisten pelaajien kanssa tehtävien sopimusten pohjana. Pesäpallosta käy-
tössä on ollut miesten ja naisten pääsarjatasolla sekä ainakin miesten toiseksi 
ylimmällä sarjatasolla käytettävät PPL:n ammattilais- ja amatöörisopimukset.43 
Elektronisesta urheilusta tarkasteltavana on SEUL:n 23.8.2018 käyttöön ottama 
pelaajasopimuspohja. Edellä mainittujen lajikohtaisten pelaajasopimusten ohella 
tarkasteltavana on ollut VALO:n yleinen pelaajasopimusmalli, joka on ainakin 
SSBL:n käytössä tiettävästi niin miesten kuin naisten pääsarjatasolla, sekä VALO:n 
sopimusta sisällöllisesti vastaava SJPL:n pelaajasopimusmalli.44

Pelaajasopimuksista saatua tietoa on tarkennettu ja täydennetty henkilö-
haastatteluilla. Haastateltavina ovat olleet pelaajasopimusmallien laatimiseen 
osallistuneet henkilöt jääkiekosta, jalkapallosta ja pesäpallosta. Jääkiekon pa-
rista haastateltavina olivat kilpailupäällikkö Pirkka Antila Suomen Jääkiekko-
liitto ry:stä, kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä Jääkiekon SM-Liiga Oy:stä ja 
toiminnanjohtaja Jarmo Saarela Suomen Jääkiekkoilijat ry:stä. Jalkapallosta haas-
tateltavana olivat pääsihteeri Marco Casagrande Suomen Palloliitto ry:stä sekä 
toiminnanjohtaja Markus Juhola ja entinen puheenjohtaja, pelaaja-agentti Mika 
Palmgren Jalkapallon pelaajayhdistys ry:stä. Pesäpallosta haastateltiin puolestaan 
toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi Suomen Pesäpalloliitto ry:stä.

42 Käytössä ovat olleet pelaajasopimusten 6.8.2019 päivitetyt versiot.

43 Käytössä on ollut sopimusten 10.10.2019 päivätyt versiot.

44 Käytössä on ollut VALO:n sopimuksen 22.3.2014 päivätty versio ja SJPL:n verkkosivuilla 8.3.2020 ollut ver-
sio.
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1.2 Rajauksia

Ongelmalähtöisen tutkimuksen haaste on se, että tutkimusongelmien hajautuessa 
useille oikeudenaloille, tarkastelu ja tutkimustulokset jäävät helposti esimerkiksi 
kysymysten määrän tai kysymyksenasettelun epäselvyyden vuoksi pinnallisiksi tai 
tarkastelu muodostuu tutkijan taustan vuoksi epätasapainoiseksi.45 Tämän riskin 
välttämiseksi edellä on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota kysymyksenaset-
teluun ja sen riittävän täsmälliseen suorittamiseen46 sekä sen pohtimiseen, kenelle 
tutkimus on suunnattu47. Lisäksi on tarpeen tehdä vielä muutamia rajauksia, jotta 
tutkimuksen fokus saataisiin kohdennettua tarkasteltavana olevan ilmiön kannalta 
keskeisimpiin kysymyksiin mahdollistaen näin riittävän syvällinen tarkastelu ja 
selkeiden tutkimustulosten saavuttaminen48.

Tutkimukselliseen keskiöön nousevat seuraavassa edellä jo mainitut palloi-
lulajit eli jalkapallo, jääkiekko, jääpallo, koripallo, pesäpallo ja salibandy. Niiden 
lisäksi tarkastelu kohdistetaan sähköiseen urheiluun. Tarkastelun ulkopuolelle 
jäävät puolestaan sellaiset joukkueurheilulajit, kuten vaikkapa edellä mainittu 
seikkailu-urheilu tai amerikkalainen jalkapallo, joissa ei tiettävästi ole yleisessä 
käytössä olevaa sopimusmallia, ja joissa ei tiettävästi myöskään Suomessa suures-
sa määrin tehdä pelaajasopimuksia. Lentopallo puolestaan on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle sen vuoksi, että liigaseurat käyttävät Suomen Lentopalloliiton ilmoi-
tuksen mukaan nykyisin yksilöllisiä pelaajasopimuksia, eikä liiton vuonna 2017 
laatiman pelaajasopimusmallin tosiasiallista käyttöastetta pystytty selvittämään. 
Myös maajoukkueiden pelaajasopimukset rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, ja 
tarkastelu keskitetään seuraavassa seuratasolla käytettäviin sopimuksiin.

Tutkimuksessa ei tarkastella pelaajasopimuksen tekemistä muutoin kuin 
pelaajasopimuksen oikeusvaikutusten määrittämisen yhteydessä ja vain niiltä 
osin kuin tässä yhteydessä tarpeen. Myöskään pelaajasopimuksen muuttamista 
ja pelaajasopimuksiin läheisesti liittyvää joukkueurheilun edustusoikeusjärjes-
telmää ei tutkimuksessa tarkastella siitä huolimatta, että niihin saattaa sisältyä 
mielenkiintoisia kysymyksenasetteluja. Aiheesta on tehty erillisiä nimenomaisesti 
sitä koskevia tutkimuksia.49

Sopimusten väliset niiden oikeusvaikutusten kannalta keskeiset erot liit-
tynevät — mahdollisen erityissääntelyn tai erityisen oikeuskäytännön sekä edel-
lä mainitun yhteiskunnallisen kontekstin ohella — yleensä sopimuksen kohtee-

45 Tuori 2003, s. 1049; Wilhelmsson 2003, s. 1042–1044; Norros 2011, s. 5–6 ja Kinnunen 2012, s. 14–15.

46 Wilhelmsson 2003, s. 1043.

47 Tuori 2003, s. 1054.

48 Norros 2011, s. 5–6.

49 Ks. esim. Palmgren 1997 ja Schön 2002, joissa on käsitelty edustusoikeusjärjestelmään liittyviä kysymyksiä.
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seen, syntytapaan, kestoon ja osapuoliin sekä näiden keskinäiseen asemaan.50 
Joukkueurheilun erityispiirteet liittyvät pääasiassa pelaajan velvoitteisiin ja ovat 
merkityksellisiä lähinnä niiden osalta. Seuran velvoitteet sen sijaan voidaan luon-
nehtia jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla lähinnä rahavelan maksuksi, 
joihin urheilun ja pelaajasopimuksen erityispiirteet eivät suuremmin vaikuttane. 
Ne lienevät myöskin oikeudellisesti suhteellisen ongelmattomia, eivätkä ne ole 
pelaajasopimuksen oikeusvaikutus, vaan liittyvät siihen tilapäisenä ainesosana. 
Poikkeuksen tähän muodostaa kuitenkin ammattilaisurheilijan sopimukseen oi-
keusvaikutuksena liittyvä palkanmaksuvelvollisuus. TSL 1:1.2:n ja 2:10:n nojalla 
seura on näet velvollinen maksamaan pelaajalle tavanomaisen ja kohtuullisen 
palkan, vaikka palkasta ei olisi sovittu, jollei ”tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei 
ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta”, eli kun esimerkiksi työnteon olosuhteis-
ta on todettavissa, että työskentely tapahtuu ansiotarkoituksessa51. Vastikkeelli-
suus ei kuitenkaan ole pelaajasopimuksen vaan työsopimuksen tunnusmerkistöön 
liittyvä oikeusvaikutus. Tästä syystä jatkossa keskitytään tarkastelemaan pääasi-
assa urheilijan pelaajasopimuksessa määriteltyjä velvoitteita. Urheilijan sopija-
kumppanin velvoitteita tarkastellaan tutkimuksessa lähinnä pelaajan velvoitteiden 
yhteydessä ja velvoitteiden täyttämättä jättämisen näkökulmasta.

Pelaajasopimuksissa on viitattu jäljempänä todetulla tavalla erilaisiin seuran 
solmimiin mainos-, markkinointi-, yhteistyö- ja varustesopimuksiin ja asetettu 
pelaajalle velvollisuus noudattaa näitä sopimuksia. Ne muodostavat näin ollen 
pelaajasopimuksen osan. Nämä seurakohtaiset sopimukset rajataan kuitenkin 
seuraavassa tarkastelun ulkopuolelle, koska niistä ei ole mahdollista hankkia tä-
män tutkimuksen puitteissa kattavaa selvitystä. Ottaen huomioon, että kyseiset 
sopimukset sisältänevät erilaisia urheiluseurojen ja niiden sopimuskumppanien 
liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja, niistä ei myöskään käytännössä liene mah-
dollista saada yksityiskohtaisia tietoja. 

Myös pelaajan markkinointivelvoitteita koskevat kysymykset rajataan tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle lukuun ottamatta tämän velvollisuutta osallistua seuran 
ja sen yhteistyökumppanien mainos- ja markkinointitilaisuuksiin. Urheilijasta 
edustusasussa otetun valokuvan ja muun tämän henkilöä koskevan tunnisteen 
käyttöoikeutta koskevat oikeudelliset kysymykset rajataan näin ollen seuraavassa 
tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Pelaajan asema toki poikkeaa näiltä osin 
esimerkiksi valtaosasta palkansaajia, joilla tämän tyyppisiä velvoitteita ei yleensä 
ole, mutta ei sen sijaan tiettävästi muista vastaavassa asemassa olevista luonnol-
lisista henkilöistä, kuten näyttelijöistä ja muusikoista. Urheilijan markkinointi-
velvoitteisiin ei toisin sanoen liittyne nimenomaan urheilun luonteesta johtuvia 

50 Hemmo 2007, s. 36.

51 HE 157/2000, s. 57.
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erityispiirteitä sopimuksiin mahdollisesti sisältyviä urheilijan dopingrikkomuksia 
koskevia määräyksiä lukuun ottamatta. Ne eivät myöskään ole pelaajasopimuksen 
oikeusvaikutus, vaan liittyvät siihen tilapäisenä ainesosana, pois lukien urheilijan 
velvollisuus sallia henkilöoikeuksiensa käyttäminen seuran omassa markkinoin-
nissa, kuten jäljempänä tarkemmin kerrotaan.

Sama koskee pelaajasopimuksesta johtuvien erimielisyyksien ratkaisemi-
seen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Pelaajasopimukset eroavat myös näiltä 
osin valtaosasta muita työntekosopimuksia, joissa ei useinkaan ole lainkaan tätä 
koskevia määräyksiä, mutta varsinaisia urheilutoiminnan luonteesta johtuvia 
erityispiirteitä tähänkään kysymykseen ei tiettävästi liity. Myös riitojenratkaisu 
rajataan näin ollen tämän tutkimuksen aihepiirin ulkopuolelle.

Pelaajasopimuksen osapuolten keskinäinen korvausvastuu ei poikkea ta-
vanomaisesta.52 Amatöörisopimuksen osapuolet ovat velvollisia korvaamaan 
pelaajasopimusta rikkomalla sopijakumppanilleen aiheuttamansa vahingon pe-
laajasopimuksen määräysten ja vahingonkorvausta koskevien yleisten velvoiteoi-
keudellisten periaatteiden mukaisesti. Ammattilaissopimusten osalta osapuolten 
yleinen korvausvelvollisuus määräytyy puolestaan TSL 12:1:n, ja työsopimuksen 
perusteettomaan päättämiseen liittyvä seuran korvausvastuu TSL 12:2:n mukai-
sesti. Pelaajasopimukseen ei liity näiltä osin sellaisia erityispiirteitä, jotka erot-
taisivat sen muista työsopimuksista, eikä tämä olisi säännösten pakottavuuden 
vuoksi mahdollistakaan. Vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset rajataan 
tästä syystä seuraavassa tarkemman tarkastelun ulkopuolelle.

Työlainsäädännön soveltamisalaa koskevaa kysymystä tutkimuksessa ei kä-
sitellä, koska tästä on olemassa erillisiä tutkimuksia, joissa aihetta on tutkittu 
perusteellisesti.53 Tässä yhteydessä voitaneen tyytyä toteamaan, että ammatti-
laisten ja amatööriurheilijoiden välisessä rajanvedossa ratkaisevassa asemassa 
on käytännössä vastikkeellisuus eli se, suoritetaanko urheilijalle sopimuksenmu-
kaisten velvollisuuksien täyttämisestä tosiasiallisesti aiheutuvat kulut ylittävää 
korvausta, jota voidaan pitää todellisena vastikkeena tehdystä työstä. Urheilua 
ammattimaisesti harjoittavia joukkueurheilijoita ei voida pääsääntöisesti pitää 
itsenäisinä ammatinharjoittajina vaan työsuhteisina työntekijöinä,54 joten am-
mattilaisen nimitystä käytetään tässä yhteydessä vain työsuhteisista urheilijoista.

Työoikeudellista normistoa ei oteta tutkimuksessa tarkasteluun kokonaisuu-
dessaan. Osa työoikeudellisesta lainsäädännöstä rajautuu tutkimuksen tarkastelu-
kohteen ulkopuolelle jo sen vuoksi, ettei sitä sovelleta urheiluun, kuten esimerkiksi 
työturvallisuuslaki ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luku. 

52 Schön 2010, s. 143–148.

53 Ks. esim. Huttunen 1993 ja Palmgren 1997.

54 Ks. myös Spolander 2009, s. 14 ja 17–19.
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TturvL 2.2:n mukaan ”[l]akia ei sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan 
eikä ammattiurheilemiseen”. Työelämän tietosuojalain 12 §:n mukaan ”[3] luvun 
säännöksiä ei sovelleta työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työ-
sopimussuhteessa olevaan urheilijaan”. Osa lainsäädännöstä taas on sellaista, ettei 
sillä ole relevanssia tutkimuskohteen ja valitun tarkastelunäkökulman kannalta. 
Esimerkkinä voidaan mainita työehtosopimuslaki sen vuoksi, ettei suomalaisessa 
joukkueurheilussa toistaiseksi ole tehty pelaajia koskevia työehtosopimuksia.55

Tarkastelu tullaankin keskittämään seuraavassa pelaajasopimussuhteeseen 
kiinteimmin liittyviin säännöksiin eli urheilijan ja tämän sopimuskumppanin 
välisen oikeussuhteen ehtoja välittömästi säänteleviin normeihin erityisesti niil-
tä osin, kuin ne sääntelevät pelaajasopimuksessa sovittuja velvoitteita tai sellai-
sia kysymyksiä, joiden osalta urheilun tai pelaajasopimussuhteen erityispiirteillä 
saattaa olla merkitystä. Tarkastelun fokus kohdistuu siis pelaajasopimussuhdetta 
välittömästi säänteleviin säännöksiin, kuten työsopimuslakiin, tämän tutkimuk-
sen lähtökohtien kannalta relevanteilta osin. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan 
näin ollen mm. työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa, vuorotteluva-
paata, työttömyysturvaa, julkisia työvoimapalveluja, opintovapaata jne. koskevat 
säännökset. 

Tällä perusteella tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myös ammattilaisurhei-
lijoiden työaikaa ja vuosilomaa koskevat kysymykset. Urheilun erityispiirteet eivät 
tiettävästi erityisemmin vaikuta työaika- ja vuosilomasääntelyn soveltamiseen 
urheiluun. Työaikojen osalta urheiluun ei liity sellaisia erityisiä tarpeita, jotka olisi 
tarpeen ottaa huomioon sääntelyä sovellettaessa. Vuosilomien osalta erityistar-
peet puolestaan koskevat lähinnä lajeja, joiden kilpailukausi ajoittuu VLL 4.1:n 
2 kohdassa tarkoitetun lomakauden ajalle, eli käytännössä ns. kesälajeja, kuten 
jalkapalloa ja pesäpalloa. Niiden osalta toiminnan erityistarpeet voidaan ottaa 
huomioon VLL 20 §:n kausiluonteista työtä koskevan 3 momentin erityissään-
nöksen avulla. Kysymys on tällöin yleisen poikkeuksen soveltamisesta urheiluun.

1.3 Metodisia kysymyksiä

Jo valittu tutkimustehtävä ja tutkimuksen perustavoite tuottaa käytännön oikeus-
elämää palvelevaa tietoa tutkimuskohteesta edellyttää, että oikeutta tarkastellaan 
valtiosääntö- ja prosessioikeudellisten oikeussääntöjen määrittelemien ja toimi-
valtaisiksi identifioimien institutionaalisten lainsoveltajien ratkaisukäytännössä 
toteutuneena ja toteuttavissa olevana oikeutena eli laissa määriteltyjen oikeudel-

55 Valtakunnallisten ja alueellisten urheilujärjestöjen palveluksessa oleviin valmentajiin on sen sijaan sovellet-
tava PALTA:n, YTN:n ja SAVAL:n välisen liityntäpöytäkirjan perusteella PALTA:n ja JHL:n välistä urheilu-
järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.
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listen toimijoiden tekemiin päätöksiin palautettavissa olevana tosiasiana.56 Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että tutkimuksessa tyydytään pelkästään tarkastelemaan pe-
laajasopimuksia koskevaa oikeuskäytäntöä. Lainopillisen tutkimuksen tavoitteena 
olevien perusteltujen tulkinta-, systematisointi- ja punnintalauseiden tuottaminen 
näet edellyttää, että oikeutta tarkastellaan ns. sisäisestä näkökulmasta, eli että 
tarkastelussa kiinnitetään huomiota myös tuomioistuinkäytännön taustalla vaikut-
tavaan motivaatiotekijään,57 ja pyritään selittämään ja tarvittaessa arvioimaan sitä 
kriittisesti kyseisen motivaatiotekijän perusteella, sekä esittämään tulevaisuuteen 
kohdistuvia perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Tutkimuksen toteuttaminen laino-
pillisena tutkimuksena vain oikeuskäytännön kuvaamiseen rajautuen ei siis olisi 
käytännössä mahdollista tai ainakaan mielekästä. Pelkkä viranomaiskäytännön 
kuvaaminen ei myöskään palvelisi käytännön oikeuselämän tiedontarpeita kovin 
hyvin58. Kuten Klami asian erityisesti käsillä olevan tutkimuksen kannalta osuvasti 
ilmaisee: ”[k]ukapa osaisi rekonstruoida edes jääkiekkopelin säännöt vain pelejä 
seuraamalla?”59 Lisäksi tämän tutkimuksen kohteena olevia pelaajasopimuksia 
koskevaa tuomioistuinkäytäntöä varsinkin ylimmistä tuomioistuimista on tois-
taiseksi hyvin vähän. Jos tutkimuksessa rajoituttaisiin tarkastelemaan vain niitä 
kysymyksiä, joista on olemassa oikeuskäytäntöä, käytännön oikeuselämän tiedo-
nintressejä ei palveltaisi käytännössä lainkaan.

Käsillä olevassa tutkimuksessa voimassa olevan oikeuden sisältö pyritään 
määrittämään vallitsevan eli institutionaalisten lainsoveltajien kollektiivisesti hy-
väksymän oikeuslähde- ja tulkintaopin sekä argumentaatioteorian ilmentämän 
tuomarinideologian avulla.60 Tutkimuksen primäärinä oikeuslähteenä on siten 
säädännäinen oikeus. Se saa keskeisen oikeuslähteen aseman etenkin työlainsää-
dännön soveltamisalaan kuuluvien ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimusten 
osalta. Amatöörisopimusten osalta sen käytännön merkitystä kuitenkin vähentää 
pelaajasopimuksia koskevan erityislainsäädännön puuttuminen ja yleisen sopi-
musoikeudellisen sääntelyn niukkuus ja pääsääntöinen tahdonvaltaisuus. Niiden 
osalta korostuu sen sijaan sopimusperustaisen oikeuden merkitys, koska tällöin 
ollaan pääosiltaan dispositiivisen sääntelyn ja alalla laajalti käytössä olevien si-
sällöltään pitkälti vakioitujen sopimusmallien varassa. Ammattilaissopimusten 
osalta sopimuksilla ei sen sijaan ole samanlaista merkitystä, koska sopimussuh-
teeseen sovelletaan työntekijän suojaksi monin osin pakottavaa työlainsäädäntöä.

Niiden tapausten varalta, joissa ratkaisua ei voida perustaa lain säännök-
seen eikä sopimuksen määräyksiin, tuomarin on noudatettava ns. tavanomaista 

56 Siltala 2003, s. 33 ja 55.

57 Helin 1988, s. 250 ja Siltala 2003, s. 150 ja 175–177.

58 Helin 1988, s. 101.

59 Klami 1996, s. 58–59.

60 Helin 1988, s. 250 ja Siltala 2003, s. 14 ja 60.
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oikeutta, eli sellaisia tietyllä elämänalueella tai oikeudenalalla vakiintuneita yhtei-
söllisiä käytäntöjä, jotka eivät ole kohtuuttomia.61 Tällainen vakiintunut käytäntö 
saattaa myös syrjäyttää dispositiivisen lainsäännöksen. Esimerkiksi OikTL 1.2 
§:ssä on todettu nimenomaisesti, että sen sopimuksen tekemistä koskevat mää-
räykset ovat voimassa vain, mikäli ”kauppa- tai muusta tavasta ei muuta johdu”. 
Tässä tutkimuksessa tavanomaiselle oikeudelle on pelaajasopimuksia koskevan 
lainsäädännön puuttumisen ja oikeuskäytännön vähäisyyden johdosta tarjolla 
normaalia ehkä suurempi painoarvo erityisesti amatööriurheilijoiden sopimus-
suhteiden osalta. Sillä on kuitenkin merkitystä myös ammattilaisurheilijoiden 
pelaajasopimusten sääntelylähteenä, koska vakiintuneen tavan asema on tun-
nustettu myös työoikeudessa. Esimerkiksi työsuhteen ehtojen on katsottu voivan 
määräytyä vakiintuneen käytännön perusteella.62 Samoin työsuhteen määräai-
kaisuuden perusteen täyttymisen kannalta on annettu muun ohella merkitystä 
myös alan vakiintuneelle käytännölle.

Kun oikeus nähdään tässä tutkimuksessa oikeuskäytännössä toteutuneena 
ja toteutettavissa olevana oikeutena, on luonnollista, että prejudikaatit ja muu oi-
keuskäytäntö saavat keskeisen aseman oikeuslähteenä ja lain tulkinta-aineistona.63 
Oikeuskäytännön merkitystä oikeuslähteenä vähentää kuitenkin se, ettei pelaaja-
sopimuksia nimenomaisesti koskevaa prejudikatuuria juurikaan ole. Korkeimman 
oikeuden ratkaisuja on vain muutamia. Tätä kirjoitettaessa KKO on antanut kuusi 
nimenomaan joukkueurheilijan pelaajasopimusta koskevaa ratkaisua. Näistä kak-
si (ratkaisut KKO 1995:145 ja KKO 1997:38) koskee työsopimuslain soveltamisalaa, 
joka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ratkaisu KKO 1989:3 koskee 
puolestaan seuran korvausvelvollisuutta pelaajalle jälkiverotuksessa määrätyistä 
suorituksista ja ratkaisu KKO 1993:42 pelaajan oikeutta sopimuksen purkamiseen 
koeaikana. Ratkaisut KKO 1993:40 ja KKO 2000:50 koskevat ammattilaisurhei-
lijan pelaajasopimuksen purkamista työntekovelvoitteen laiminlyönnin johdosta. 
Muista pelaajasopimusta koskevista kysymyksistä ei sen sijaan korkeimman oi-
keuden ratkaisuja ole.

Myöskään hovioikeuksista ei ole löydettävissä juuri sen enempää pelaajaso-
pimuksia koskevaa oikeuskäytäntöä. Työtuomioistuimesta ratkaisuja ei ole alan 
työehtosopimusten puuttumisen vuoksi ensimmäistäkään. Tutkimuksessa joudu-
taan siis soveltamaan pääasiassa muilla elämänalueilla annettuja tuomioistuin-
ratkaisuja, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ovatko omaksutut 
ratkaisumallit sellaisenaan sovellettavissa pelaajasopimukseen vai onko olemassa 

61 Siltala 2003, s. 272 ja 361.

62 Tiitinen – Kröger 2012, s. 769–777.

63 Helin 1988, s. 251–252.
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mahdollisesti perusteltuja syitä poiketa ennakkopäätöksessä asetetusta oikeus-
ohjeesta.

Kotimaisen oikeuskäytännön lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään myös ul-
komaista pelaajasopimuksia koskevaa oikeuskäytäntöä. Erityisesti CAS:sta löytyy 
merkittävä määrä käsillä olevan tutkimuksen kannalta relevanttia ratkaisukäytän-
töä. Ulkomainen oikeuskäytäntö ja CAS:n välitystuomiot eivät kuitenkaan ole ns. 
vahvasti tai edes heikosti velvoittavia, vaan sallittuja, arvotuksenvaraisia oikeus-
lähteitä, joiden arvo ratkaisuperusteena perustuu niiden sisällölliseen velvoitta-
vuuteen64. Niistä saadaan toisin sanoen sisällöllisiä argumentteja esitettävän tul-
kintakannanoton tueksi ja niiden merkitys riippuu kussakin yksittäistapauksessa 
siitä, miten samanlaisia tai erilaisia niiden perustana olevat normit, periaatteet ja 
yhteiskunnalliset tavoitteet ovat Suomen oikeusjärjestelmän vastaavien kanssa.65 
Ulkomaisista tuomioistuinratkaisuista ja CAS:n oikeuskäytännöstä on siis mah-
dollista löytää käytännössä konkretisoituneita tulkintakysymyksiä sekä kulloinkin 
tarkasteltavana olevan kysymyksen kannalta merkityksellistä argumentaatiota, 
mutta yksinomaan niihin ei tulkintakannanottoa voida perustaa.

Kotimaisen oikeuskirjallisuuden ohella tässä tutkimuksessa käytetään myös 
pohjoismaista oikeuskirjallisuutta.66 Common law -maiden oikeuskirjallisuutta ei 
sen sijaan hyödynnetä systemaattisesti, koska esimerkiksi yhdysvaltalaisessa ja 
englantilaisessa oikeuskirjallisuudessa esiteltyjä tuomioistuinratkaisuja ja niihin 
pohjaavia oikeusohjeita ei voida hyödyntää oikeuslähteenä tässä tutkimuksessa 
oikeusjärjestelmien perustavanlaatuisista eroavaisuuksista johtuen.

Keskeisiä yhdysvaltalaisessa urheiluoikeudellisessa kirjallisuudessa esillä 
olleita teemoja ovat mm. urheiluliigojen organisointi, joukkueurheilun työmark-
kinajärjestelmä ja neuvottelusuhteet, joukkueurheilun edustusoikeusjärjestelmä 
ja pelaajasiirrot, agenttijärjestelmä, antidoping, urheilun IPR-kysymykset sekä 
sukupuolten tasa-arvo urheilussa. Näitä teemoja on käsitelty kaikissa käytettä-
vissä olleissa urheiluoikeuden perusteoksissa.67 Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on 
käsitelty mm. valmentajasopimuksia, rotujen tasa-arvoa sekä verotukseen liitty-
viä kysymyksiä.68 Pelaajasopimuksia on sen sijaan käsitelty vain satunnaisesti ja 
yleensä osana urheilun työehtosopimusjärjestelmää pyrkimättä hahmottamaan 
pelaajasopimusten ja urheilun erityispiirteitä ja niiden vaikutusta pelaajasopi-
musten oikeusvaikutusten määräytymiseen.69 Pelaajasopimuksia on tarkasteltu 

64 Siltala 2003, s. 276 ja Huovila 2005, s. 22.

65 Aarnio 1989, s. 219 ja Huovila 2005, s. 22 ja 42.

66 Hemmo 2007, s. 43.

67 Jones 2016, s. V; Champion 2017, s. XIII–XXI; Mitten et al. 2017, s. XI–XXIII ja Weiler et al. 2019, s. IX–
XI. 

68 Champion 2017, s. 55–67 ja Mitten et al. 2017, s. 339–382 ja 701–759.

69 Wong 2010, s. 388–410; Champion 2017, s. 6–20 ja Mitten et al. 2017, s. 498–500.
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pelaajan avustajan tai edustajan ja sopimusneuvotteluiden näkökulmasta70 oi-
keuskäytännössä esillä olleiden oikeudellisten ongelmien ja niissä omaksuttujen 
tulkintojen valossa. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin pelaaja-
sopimuksen kestoon ja pelaajan suoritusvelvollisuuden sisältöön ei sen sijaan ole 
kiinnitetty huomiota. Myöskään englantilaisissa urheiluoikeuden perusteoksissa 
ei ole juurikaan käsitelty pelaajasopimuksia. Grayson ei ole tarkastellut omassa 
urheiluoikeuden yleisesityksessään pelaajasopimuksia lainkaan ja Gardiner kol-
legoineenkin vain lyhyesti pääpainon ollessa osapuolten lojaliteettivelvoitteessa.71

Niin lainsäädännön, muun normiston ja ennakkoratkaisujen kuin kohtuus-
näkökohtien huomioon ottaminen edellyttää eri ratkaisuvaihtoehtojen tosiasiallis-
ten seurausten hahmottamista ja niiden arviointia suhteessa normin tavoitteeseen 
ja kyseisiin näkökohtiin. Tältä ei myöskään voida välttyä, kun käsillä oleva tapaus 
on riittävän vaikea eli, kun ”tuomarin tavanomaiset työkalut eli laki, lain tarkoi-
tus, ennakkotapaukset, oikeusoppineiden mielipiteet ja muut niihin verrattavat 
perusteet on kerta kaikkiaan kulutettu loppuun”.72 Tästä syystä tutkimuksessa 
vedotaan ratkaisuperusteina myös mahdollisten tulkintakannanottojen enna-
koitavissa oleviin vaikutuksiin eli reaalisiin argumentteihin73. Ne saavat tässä 
tutkimuksessa kuitenkin ainoastaan institutionaalisia oikeuslähteitä täydentä-
vän, muutoin saavutettuja tutkimustuloksia kontrolloivan oikeuslähteen aseman. 
Niillä on toisin sanoen mahdollista vahventaa institutionaalisista oikeuslähteistä 
johdettuja tulkintakannanottoja, ei sen sijaan syrjäyttää niitä.74

PL 106 § nojalla tuomioistuimen on annettava lakia soveltaessaan perustus-
laille etusija sen kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevaan lain säännökseen nähden 
ja PL 107 § nojalla olla soveltamatta perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa lakia 
alemman asteista säännöstä. Tuomioistuinten on otettava oikeudenalasta riippu-
matta ratkaisutoiminnassaan huomioon perustuslaista ja ennen kaikkea perusoi-
keusjärjestelmästä johtuvat vaatimukset.75 Tämä on todettu nimenomaisesti sekä 
hallituksen esityksessä että perustuslakivaliokunnan mietinnössä perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta.76

Suojan tarve korostuu erityisesti ns. epäsymmetrisissä oikeussuhteissa, jois-
sa osapuolet ovat oikeudellisesti tai tosiasiallisesti eriarvoisessa asemassa ja joissa 
toisella osapuolella on mahdollisuus vallankäyttöön toista osapuolta kohtaan.77 

70 Mitten et al. 2017, s. 498.

71 Grayson 1999, s. XXXI–XXXVI ja Gardiner et al. 2012, s. 394–435.

72 Aarnio 2006, s. 44.

73 Siltala 2003, s. 362.

74 Ibid., s. 263.

75 Länsineva 2002, s. 24, 31, 59–60 ja 100.

76 HE 309/1993, s. 29 ja PeVM 25/1994 vp, s. 3–4.

77 Länsineva 2002, s. 23–24.
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Pelaajasopimus on juuri tällainen erivahvojen osapuolten välinen sopimus, jossa 
pelaaja on sopimussuhteen heikompi osapuoli, jonka vaikutusmahdollisuudet so-
pimuksen sisältöön ovat rajalliset.78 Jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla 
pelaaja on sopimussuhteen taloudellisesti ja usein myös tiedollisesti heikompi 
osapuoli. Lisäksi joukkueurheilun kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää 
urheilijalta usein kirjallisen pelaajasopimuksen solmimista tiettyjä alan vakio-
ehtoja käyttäen. Voidakseen osallistua kilpailutoimintaan, pelaajalla ei siis ole 
käytännössä muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tarjotut ehdot sellaisenaan.

Sanotun perusteella katson perustelluksi pyrkiä tulkinnassa perusoikeus-
myönteisyyteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulkintakannanotot perustettai-
siin tai että ne edes olisi mahdollista perustaa suoraan perustuslain perusoikeuksia 
koskeviin säännöksiin. Urheilusta ei ole erityistä perustuslakitasoista sääntelyä 
eikä urheilija-asemaan sinänsä liity samanlaisia perusoikeuksia tai niiden sovel-
tamista koskevia erityispiirteitä kuin esimerkiksi alaikäisyyteen tai virkamies-
asemaan.79 Perusoikeussäännösten horisontaalivaikutusta urheilutoiminnassa ei 
myöskään ole pidetty erityisen suurena.80 Tulkinnassa otetaan kuitenkin huo-
mioon tarjolla olevien tulkintavaihtoehtojen merkitys perusoikeuksien kannalta 
silloin, kun se on mahdollista. Kun tarjolla on siis useampia mahdollisia vaihto-
ehtoja, pyritään valinta niiden välillä tekemään ns. perusoikeuksien hyväksi, eli 
valitsemaan tulkintavaihtoehdoista se, joka kulloinkin käsillä olevassa tilanteessa 
parhaiten toteuttaa perusoikeuksia, tai eliminoimaan ne vaihtoehdot, jotka ovat 
ristiriidassa perusoikeuksien kanssa.81 

Perusoikeuksiin palautuvat argumentit ovat siten tässä tutkimuksessa osa 
seurausharkintaa ja niillä on näin ollen muita oikeuslähteitä täydentävä rooli. 
Ne tulevat kuvaan mukaan silloin, kun muut oikeuslähteet mahdollistavat eri 
tulkintoja ja edellyttäen, että kysymyksessä olevalla tulkintatilanteella voidaan 
ylipäänsä ajatella olevan perusoikeusulottuvuus.82 Ne saavat oikeudellista merki-
tystä myös urheiluoikeudellisten periaatteiden kautta.83 Tämän lisäksi niillä on 
erityistä merkitystä sopimuksen kohtuullisuutta koskevassa harkinnassa. Näiltä 
osin arvioinnissa kiinnitetään huomiota perusoikeusrajoitusten yleisiin arvioin-
tiperusteisiin eli siihen, voidaanko perusoikeuden rajoittamista pitää välttämät-
tömänä toiminnan luonteesta johtuvien hyväksyttävien päämäärien kannalta, ja 
onko rajoitus sopusoinnussa sillä tavoiteltavan päämäärän kanssa.84

78 Eskuri 2005, s. 39–40.

79 Halila – Norros 2017, s. 157.

80 Ibid., s. 165.

81 Aarnio 2006, s. 309 ja 316 sekä Helin 2017, s. 905–906.

82 Aarnio 2006, s. 312 ja 321.

83 Halila – Norros 2017, s. 167.

84 Ibid., s. 167–168.
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1.4 Erityisesti urheiluoikeudellisista periaatteista

Urheiluoikeudellisten periaatteiden on katsottu ilmentävän urheilun erityispiirtei-
tä. Alustava oletus oli, että ne mahdollistavat näiden erityispiirteiden, kuten urhei-
lun aatteellisen, kilpailullisen ja korostuneen henkilökohtaisen perusluonteen, itse 
kilpailutoiminnan luonteen, urheilun autonomian ja urheilulle luonteenomaisen 
toimintatavan sekä sen yhteiskunnalle tuottaman hyödyn huomioimisen oikeu-
dellisessa ratkaisutoiminnassa. Jotta urheiluoikeudellisia periaatteita voitaisiin 
pitää oikeusperiaatteina tai oikeudellisina ratkaisuperusteina85 ja jotta urheilun 
erityispiirteet voivat saada oikeudellista merkitystä, niiden tulee kuitenkin läh-
tökohtaisesti nauttia vahvasti tai heikosti velvoittavissa oikeuslähteissä sellaista 
institutionaalista tukea, että ne koetaan velvoittavaksi. Lailla sääntelemättömällä 
alueella pelkkä yhteisöllinen hyväksyntäkin ilman viranomaiskoneiston antamaa 
institutionaalista tukea saattaa tosin riittää.86

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin urheiluoikeudellisten periaatteiden 
oikeudellisia perusteita ja sisältöä tämän tutkimuksen kannalta. Antti Aineen 
mukaan urheiluoikeudellisia periaatteita ovat vapausperiaate, sujuvuusperiaate 
ja reilun pelin periaate.87

1.4.1 Vapausperiaate

Vapausperiaatteen on katsottu perustuvan PL:n 1.2 §:n valtiosäännön perusteita 
sekä sen henkilökohtaista vapautta, yksityisyyden suojaa, yhdistymisvapautta ja 
elinkeinovapautta koskeville säännöksille.88 PL 7 §:ssä säädetty henkilökohtai-
nen vapaus sisältää fyysisen vapauden ohella myös yksilön tahdonvapauden ja 
itsemääräämisoikeuden,89 sekä niille perustuvan sopimusvapauden. PL 18 §:n elin-
keinovapautta koskevan säännöksen mukaisesti jokaisella on puolestaan oikeus 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Tämän toimintavapauden nojalla 
yksilöllä on vapaus sellaisen toiminnan harjoittamiseen, jota ei ole laissa erik-
seen kielletty, ja jota ei muutoinkaan voida pitää oikeusjärjestyksen vastaisena.90 
Vapausperiaatteen mukaisesti jokaisella on siis oikeus harjoittaa urheilua harras-
tuksena ja ammattimaisesti.

85 Evald 2004, s. 71; Nuotio 2004, s. 1270; Siltala 2004, s. 360–363 ja 395; Aarnio 2006, s. 133 ja 305; Aine 
2016, s. 40 ja Halila – Norros 2017, s. 38 ja 42.

86 Aarnio 2006, s. 305 ja Halila – Norros 2017, s. 41.

87 Aine 2011.

88 Aine 2016, s. 44–45.

89 HE 309/1993, s. 46.

90 Aine 2011, s. 20.
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Henkilökohtaisen vapauden ohella vapausperiaatteen on katsottu sisältävän 
PL 13 §:n mukaisen yhdistymisvapauden. Sen perusteella jokaisella on oikeus 
kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua sen toimintaan. Yhdistymis-
vapauden ulottuvuuksiin kuuluu myös yhdistysten itsemääräämisoikeus, yhdistys-
autonomia. Yhdistyksillä on oikeus päättää, miten ne harjoittavat toimintaansa ja 
organisoivat sen.91 Yhdistyksillä on oikeusjärjestyksen rajaama vapauspiiri, joka 
sisältää myös oikeuden määrittää jäsenten keskinäiset suhteet sääntöjä ja niitä 
hierarkisesti alemmanasteisia määräyksiä asettamalla.92 Julkisella vallalla ei ole 
oikeutta puuttua yhdistyksessä tehtyihin päätöksiin muutoin kuin laissa erikseen 
mainitulla perusteella.93 Tästä käytetään nimitystä urheilun autonomia.94

Jotta vapausperiaatteen turvaama oikeus urheilun harjoittamiseen voisi to-
teutua, sen käyttämisen on myös oltava tosiasiallisesti mahdollista yksilön valit-
semalla tavalla.95  Tämä puolestaan edellyttää mm. sitä, että henkilöllä on oikeus 
ja tosiasiallinen mahdollisuus osallistua toimintaan, ja että toiminnan harjoitta-
misen edellyttämät puitteet ovat olemassa. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että 
sääntelyä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan siten, ettei urheilun harjoitta-
mista tosiasiallisesti estetä tai tehdä mahdottomaksi.96 Toiseksi se tarkoittaa sitä, 
että sääntelyn haitalliset heijastusvaikutukset muuhun kuin sen nimenomaisena 
kohteena olevaan toimintaan minimoidaan. Tämän perusteella esimerkiksi yksilön 
toimintavapautta ei tule rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen toteuttamiseksi 
on välttämätöntä, silloin, kun kysymys ei ole laissa nimenomaisesti kielletystä tai 
luonteeltaan oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisesta toiminnasta. Sanotun pe-
rusteella, ja koska urheilu, oikeusjärjestyksen asettamissa rajoissa pysyessään, on 
nähtävä yksilön ja laajemmin yhteiskunnan kannalta hyödyllisenä toimintana,97 
oikeudellista normistoa tulisi soveltaa urheilun erityispiirteet sekä urheilun ja 
urheilijan etu huomioiden ja sen harjoittamisen edellytykset mahdollisimman 
hyvin turvaten98.

Vapausperiaate saa institutionaalista tukea edellä mainituista perusoikeus-
säännöksistä, yksilöiden toimintavapautensa perusteella solmimista sopimuksista 
sekä yhdistysten itsemääräämisoikeutensa puitteissa asettamista säännöistä ja 
määräyksistä. Toisaalta yksilön toimintavapaus voi saada oikeudellista merkitystä 
siihen kohdistuvien rajoitusten kautta. Sillä, että urheilijan tosiasiallinen toimin-

91 Arnaut 2006, s. 29–30; Aine 2011, s. 25; Halila 2011, s. 76 ja Ojala 2017, s. 875.

92 Arnaut 2006, s. 29–30; Aine 2011, s. 28–29; Halila 2011, s. 77 ja Lindholm 2014, s. 39–40.

93 Aine 2016, s. 45–46 ja Halila 2011, s. 77.

94 Halila 2011, s. 77 ja Lindholm 2014, s. 39.

95 Aine 2011, s. 20.

96 Lindholm 2014, s. 36–37.

97 Urheilun valkoinen kirja 2007, s. 2–3, 5–7 ja 11; Halgreen 2004, s. 19–22 sekä Lindholm 2014, s. 40–41.

98 Aine 2011, s. 12 ja Halila – Norros 2017, s. 42.
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tavapaus on rajoittunut, eli, että hän voi käyttää vapauttaan vain tietyin edelly-
tyksin, esimerkiksi solmimalla sopimuksen tietyillä ehdoilla, on merkitystä tämän 
sopimuksen ja sen sisältämien ehtojen oikeudellisessa arvioinnissa. Vapausperi-
aate voi näin ollen saada oikeudellista merkitystä myös esimerkiksi sopimuksen 
kohtuullisuusarvioinnissa. Tällöin se saa institutionaalista tukea paitsi PL 7 §:n 
henkilökohtaista vapautta ja ammattilaisurheilijoiden osalta PL 18 §:n elinkeinon 
ja ammatinharjoittamisen vapautta koskevista säännöksistä myös OikTL 36 §:stä 
ja TSL 10:2:n kohtuullistamissäännöksestä.

Vapausperiaatteen voidaan katsoa nauttivan institutionaalista tukea myöskin 
oikeuskäytännössä. Korkein oikeus on esimerkiksi ratkaisussaan KKO 1998:122 
vahvistanut, että yhdistyksillä on tietty yhdistysautonomiaan perustuva vapaus-
piiri, joka jää yleisten tuomioistuinten toimivallan ulkopuolelle. Kyseisessä ratkai-
sussa KKO katsoi, ettei sillä ollut toimivaltaa arvioida urheilijalle määrätyn kilpai-
lukiellon pituutta, kun kysymys ei ollut YhdL 32 ja 33 §:ien mukaisesta päätöksen 
moitteesta, vaan sääntöjen mukaan määrätyn seuraamuksen kohtuullisuuden 
arvioimisesta. Tämä vapauspiiri ei kuitenkaan ole erityisen laaja. Kuten KKO:n 
ratkaisustakin on todettavissa, myös kurinpitoseuraamuksen kohtuullisuus voi 
tulla arvioitavaksi tuomioistuimessa silloin, kun siihen voidaan katsoa olevan il-
meinen ja riittävä oikeussuojan tarve. Sen arvioiminen voi perustua myös OikTL 
36 §:ään silloin, kun urheilijan sidonnaisuus sääntöihin perustuu sopimukseen.99

Käytännössä autonomia on laajin urheilun kansaliikkeen piirissä tapahtuvas-
sa harrastustoiminnassa.100 Siellä esimerkiksi kurinpitoseuraamuksen kohtuullis-
taminen tuomioistuimessa voisi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisesti 
silloin, kun seuraamusta voitaisiin pitää oikeusjärjestyksen yleisten perusteiden 
vastaisena.101 Sen sijaan ammattimaisessa urheilutoiminnassa autonomialle ei jää 
merkittävää soveltamisalaa.102 Käsillä olevan tutkimuksen kannalta yhdistys- ja 
siihen perustuvan urheilun autonomian merkitystä rajoittaa olennaisesti se, että 
tarkastelu kohdistuu käytännössä ammattimaisesti harjoitettuun huipputason 
kilpaurheiluun, jossa urheilijat eivät yleensä ole urheiluseurojen jäseniä, vaan 
sopimussuhteessa niihin, jolloin seurojen ja lajiliittojen säännötkään eivät tule 
sovellettavaksi yhdistyksen jäsenyyden vaan sopimuksen perusteella.

KKO:n ratkaisun perusteella on kuitenkin selvää, että niin ammattimaises-
sa kuin harrasteurheilussakin tuomioistuinten toimivallan ulkopuolelle jäävät 
sellaiset päätökset ja toimenpiteet, joiden vaikutukset rajoittuvat vain kyseiseen 
kilpailuun.103 Niihin ei liity selvää ja huomattavaa oikeussuojan tarvetta. Näin ollen 

99 Halila 1999, s. 269–270 ja Halila – Norros 2017, s. 525.

100 Aine 2011, s. 14.

101 Halila 2006, s. 231.

102 Ibid. ja Halila – Norros 2017, s. 524.

103 Halila – Norros 2017, s. 524–525.
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esimerkiksi erotuomarin yksittäiseen otteluun vaikutuksiltaan rajoittuvia ratkai-
suja ei voida saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tätä luonnollisesti edellyttää 
myös urheilukilpailujen läpivieminen käytännössä.

1.4.2 Sujuvuusperiaate

Yksilön oikeus harjoittaa urheilua valitsemallaan tavalla ei voi toteutua ilman tiet-
tyjä sen mahdollistavia puitteita. Kilpaurheilussa tarvitaan ensinnäkin vastustajia. 
Kilpaileminen ei ole mahdollista ilman näitä.104 Urheilun toimijat eivät siten ole 
pelkästään toistensa kilpailijoita, vaan myös toisistaan olennaisesti riippuvaisia yh-
teistyökumppaneita, mitä voidaan pitää nimenomaan urheilulle tunnusomaisena 
erityispiirteenä.105 Niiden intressissä ei siis ole edes liiketoimintana harjoitetussa 
urheilussa toistensa syrjäyttäminen markkinoilta, vaan päinvastoin oman menes-
tyksensä tavoittelun ohella riittävän kilpailullisen tasapainon tai tasavertaisuuden 
turvaaminen lopputulosten tietynlaisen ennakoimattomuuden ja yllätyksellisyyden 
säilyttämiseksi.106 Tämä on ymmärrettävää, koska kaupallisessa kilpaurheilussa 
myytävä tuote on nimenomaan kilpailutapahtuma, joka lienee urheiluseurojen 
asiakkaiden eli yleisön näkökulmasta yleensä ottaen sitä kiinnostavampi mitä kor-
keatasoisempi ja tasaväkisempi se on.107 Riittävän yllätyksellisyyden ja mahdolli-
simman korkean tason säilyttämisellä on näin ollen suora vaikutus kilpailutapahtu-
mien kiinnostavuuteen ja sitä kautta urheilun (taloudellisiin) toimintaedellytyksiin. 

Sen sijaan sellaisessa urheilutoiminnassa, johon ei liity edellä tarkoitettuja 
taloudellisia intressejä ja jonka toimintaedellytykset eivät siis riipu yleisön kiin-
nostuksesta, kilpailullisen tasapainon säilyttäminen ei ole samalla tavalla mer-
kityksellistä. Harrasteurheilussa ei ole tästä syystä samanlaista tarvetta kilpai-
lullisen tasapainon säilyttämiseen.108 Tosin sielläkin se voi olla tarpeen kilpailun 
mielekkyyden turvaamiseksi. Jos osanottajien tasoerot muodostuvat liian suuriksi, 
kilpaileminen ei ole mielekästä kenellekään. Tästä syystä ja koska kilpailutapahtu-
mien käytännön sujuvuus edellyttää osanottajamäärän rajoittamista, kilpailutoi-
minta on harrastejoukkueurheilussakin yleensä jaettu sarja- tai, junioriurheilun 
ollessa kysymyksessä, taitotasoihin siten, että kukin osanottaja kilpailee omaa 
taito- ja suoritustasoaan parhaiten vastaavalla sarjatasolla tai tasoryhmässä. Tällä 

104 Ilmivalta 2000, s. 31; Schön 2003, s. 38; Gardiner 2012, s. 222 ja Lindholm 2014, s. 137.

105 Åhman 2001, s. 169; Arnaut 2006, s. 50; Lindholm 2014, s. 35; Aine 2016, s. 22 ja Halila – Norros 2017, s. 5.

106 C-415/93 Bosman, julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen kohdat 218 ja 227; Urheilun valkoinen kirja 2007, 
s. 14; Kostiainen 1997, s. 143–144; Halgreen 2000, s. 143; Ilmivalta 2000, s. 31; Åhman 2001, s. 169; Schön 
2003, s. 38; Arnaut 2006, s. 33, 47 ja 50; Norros 2011, s. 40–41; Lindholm 2014, s. 35 ja 37; Aine 2016, s. 
22–23, 53, 55–58 ja 74–77 sekä Halila – Norros 2017, s. 5.

107 Ilmivalta 2000, s. 31; Åhman 2001, s. 169; Schön 2003, s. 38; Arnaut 2006, s. 47 ja 50; Norros 2011, s. 12 
ja Lindholm 2014, s. 137.

108 Norros 2011, s. 12.
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toki voidaan katsoa olevan myös taloudellista merkitystä, koska se osaltaan mah-
dollistaa harrastus- ja kilpailutoimintaan osallistumisen mahdollisimman suurelle 
joukolle. Tästä huolimatta kilpailullisen tasapainon turvaamisella ei voine olla 
harrasteurheilussa samanlaista oikeudellista merkitystä kuin ammattimaisessa 
kilpaurheilussa.

Vastustajien lisäksi organisoituneessa urheilussa tarvitaan urheiluseuroja, 
-joukkueita ja urheilutapahtumia, joissa yksilöt ja joukkueet voivat harjoittaa ur-
heilua.109 Euroopassa harjoitettava huippu-urheilu tarvitsee edelleen perustakseen 
urheilun kansanliikettä.110 Eurooppalainen huippu-urheilu rakentuu aatteellisen 
vapaaehtoistyön luomalle perustalle, eikä sitä voisi olla nykymuodossaan ilman 
urheilun kansanliikettä. Seurat ja urheilutapahtumat puolestaan tarvitsevat toimi-
akseen tietyt urheilulliset ja taloudelliset vähimmäistoimintaedellytykset. Niiden 
varmistaminen edellyttää kaupallisessa urheilussa edellä jo todetulla tavalla kil-
pailutapahtumien kiinnostavuuden ja siihen kiinteästi liittyen mahdollisimman 
korkean urheilullisen tason varmistamista111 sekä urheilun kansanliikkeen toimin-
taedellytysten turvaamista. Kansanliikkeen toimintaedellytysten turvaaminen 
puolestaan edellyttää mm. sitä, että ammattilaisseurat vapauttavat pelaajansa 
tarvittaessa maajoukkueiden käyttöön, koska maajoukkuetoiminta voi olla yksi 
tapa myös ruohonjuuritason toimintaa organisoivan lajiliiton toiminnan rahoit-
tamiseksi.112 

Kilpailutapahtumien korkean urheilullisen tason varmistaminen edellyt-
tää, että niihin voivat osallistua kulloinkin parhaat yksilöt, ja että seuroilla on 
mahdollisuus rakentaa kulloisiinkin urheilullisiin tavoitteisiinsa ja pelityyliinsä 
parhaiten soveltuva joukkue. Tämä puolestaan edellyttää joukkueurheilussa pe-
laajien vaihtuvuutta ja sitä, että uusien pelaajien pääsy kilpailutoiminnan pariin 
on mahdollista,113 ja edelleen, että seuralla on oikeus päättää joukkueen pelaavasta 
kokoonpanosta. Toisaalta se edellyttää jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla 
sitä, etteivät joukkueiden kokoonpanot saa muuttua kilpailun kestäessä hallit-
semattomasti.114 Kilpailujen käytännön toteuttaminen voi puolestaan edellyttää 
yhtäältä niiden osallistujamäärän ja sitä kautta vapausperiaatteen turvaaman 
yksilönvapauden rajoittamista.115

Kilpaurheilun harjoittaminen ei olisi mahdollista ilman ennalta määriteltyjä 
sääntöjä. Kilpaurheilulla tarkoitetaan nimenomaan sääntöjen mukaisena kilpailu-

109 Aine 2011, s. 22.

110 Arnaut 2006, s. 17–18.

111 Schön 2010, s. 91 ja Norros 2011, s. 41–42.

112 Arnaut 2006, s. 41–42.

113 Schön 2010, s. 94.

114 Arnaut 2006, s. 32 ja 38.

115 Urheilun valkoinen kirja 2007, s 14.
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na harjoitettavia liikuntamuotoja.116 Urheilulajit ovat käytännössä joukko sovittuja 
sääntöjä, jotka määrittävät toiminnan tavoitteen ja sen, millä tavalla siihen on 
sallittua pyrkiä. Tämä puolestaan edellyttää ensinnäkin sitä, että sääntöjen aset-
taminen on ylipäätään mahdollista eli, että urheilun toimijoilla on tietty sääntöjen 
asettamisen mahdollistava itsemääräämisoikeus. Ilman tätä vapauspiiriä kilpai-
lujen käytännön toteuttaminen kävisi mahdottomaksi tai se ainakin vaikeutuisi 
olennaisesti.117 Toiseksi osallistujien tulee sitoutua näin asetettuihin sääntöihin. 
Tämä on mielekkään kilpailun välttämätön edellytys. Sääntösidonnaisuutta voi-
daan siten hyvällä syyllä pitää yhtenä urheilutoiminnan erityispiirteistä.118

Sääntöjärjestelmän tulee lisäksi olla tehokas. Tämä puolestaan edellyttää 
ensinnäkin sitä, että sääntöjen noudattamista valvotaan, ja toisaalta sitä, että 
sääntörikkomuksista voidaan määrätä seuraamuksia. Sääntöjä tulee lisäksi voida 
soveltaa ja niiden soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaista siten, ettei kil-
pailemista tehdä käytännössä mahdottomaksi. Tämä taas edellyttää, että urhei-
lun toimijoiden asettamilla sääntöjen noudattamista valvovilla erotuomareilla on 
tietty vapausperiaatteeseen perustuva itsemääräämisoikeus. Jos esimerkiksi tuo-
mioistuimilla olisi toimivalta tutkia erotuomarin kilpailutilanteessa tekemän sään-
töjen soveltamista koskevan ratkaisun oikeellisuus, otteluiden lopputulos selviäisi 
lopullisesti vasta mahdollisesti hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Lisäksi yksittäisen 
virheellisen erotuomariratkaisun korjaaminen tai sen vaikutuksen poistaminen 
jälkikäteen on käytännössä mahdotonta millään muulla tavalla kuin pelaamalla 
ottelu uudelleen. Mikään ei myöskään takaa sitä, etteikö uusintaottelussakin voisi 
tapahtua uusi erotuomarivirhe. Pahimmillaan tämä johtaisi toistuvien uusinta-
otteluiden kierteeseen. Kilpaileminen ei olisi tällöin käytännössä mahdollista. 

Kilpailuihin osallistuvien on siten hyväksyttävä se, että tietynlaiset peli-
sääntöjen soveltamisessa tapahtuvat jopa kilpailun lopputulokseen vaikuttavat 
virheet kuuluvat ”pelin henkeen”119 siinä missä urheilijoidenkin epäonnistumiset. 
Tällaisiin vaikutuksiltaan tiettyyn kilpailuun, otteluun tai harjoitukseen rajoit-
tuviin päätöksiin tai toimenpiteisiin ei ole katsottu liittyvän sellaista selvää ja 
huomattavaa oikeussuojan tarvetta, joka mahdollistaisi sen saattamisen tuomio-
istuimen tutkittavaksi.120 CAS:n ratkaisukäytännössä vakiintuneen ns. ”field of 
play” -doktriinin mukaisesti tilanne voi olla toinen ainoastaan silloin, kun kysy-
mys on vilpillisestä menettelystä, eli kun sääntöjä on sovellettu mielivaltaisesti, 
tai kun jotain kilpailuun osallistujaa on esimerkiksi lahjonnan seurauksena tai 

116 Kielitoimiston sanakirja 2020 ”urheilu”.

117 Arnaut 2006, s. 33.

118 Grayson et al. 2012, s. 45.

119 Carlsson 2006, s. 54–55 ja Grayson et al. 2012, s. 52–53.

120 KKO 1998:122.
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muusta vastaavasta syystä tarkoituksellisesti suosittu tai vahingoitettu.121 Tällöin 
erotuomarin tai toimitsijan pelitilanteessa tekemät ratkaisut ja tämän toiminta 
voivat tulla urheilun omien muutoksenhaku- ja kurinpitoelimien ja rikos- tai va-
hingonkorvausasiana myös yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi.

Antti Aine on käyttänyt tästä nimitystä urheilukilpailujen sujuvuuden pe-
riaate.122 Vapausperiaatteen tapaan myös sen on katsottu perustuvan urheilijan 
oikeudellisesti suojattuun asemaan ja urheilutoiminnan autonomiaan.123 Urhei-
lun toimintaedellytysten turvaamiselle on annettu oikeudellista merkitystä myös 
oikeuskäytännössä. Esimerkiksi ratkaisussa C-415/93 Bosman EU-tuomioistuin 
totesi, että seurojen välisen tasapainon säilyttäminen ja nuorten pelaajien työhön 
ottamisen ja kouluttamisen edistäminen ovat sallittuja tavoitteita, joilla voi olla 
merkitystä yhteisön oikeutta sovellettaessa.124 Ratkaisussaan C-176/96 Lehtonen 
EU-tuomioistuin puolestaan katsoi, että sarjakauden normaalin etenemisen tur-
vaaminen ja tulosten vertailukelpoisuuden säilyttäminen joukkueiden kilpailukau-
den aikaisia kokoonpanomuutoksia rajoittamalla voi olla sellainen urheilullisesti 
hyväksyttävä syy, jolla voidaan oikeuttaa työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen 
kohdistuvat urheilujärjestöjen sääntöihin sisältyvät rajoitukset.125 Edelleen yhdis-
tetyissä asioissa C-51/96 ja C-191/97 Deliège antamassaan ratkaisussa EU-tuo-
mioistuin vahvisti, että huipputason kansainvälisen kilpailun, tässä tapauksessa 
olympialaisten, kulkuun kuuluu erottamattomasti osanottajamäärän rajoittami-
nen, eivätkä sitä koskevat säännöt tästä syystä ole kiellettyjä palvelujen vapaan 
tarjoamisen rajoituksia.126

1.4.3 Reilun pelin periaate

Reilun pelin periaate eli fair play on ilmaus urheilun eettisestä perustasta, johon 
jokaisen urheilussa toimivan edellytetään sitoutuvan.127 Reilu peli on kaiken lii-

121 CAS 2010/A/2090 Aino-Kaisa Saarinen & Finnish Ski Association v. Fédération Internationale de Ski (FIS), 
kohta 21; CAS 2008/A/1641 Netherlands Antilles Olympic Committee (NAOC) v. International Association 
of Athletics Federations (IAAF) & United States Olympic Committee (USOC), kohdat 24–25 ja 37; CAS 
2008/O/1483 Asian Handball Federation (AHF), Kazakhstan Handball Federation (KzHF), Kuwait Hand-
ball Association (KHA) v. International Handball Federation (IHF), kohta 101; CAS 2004/A/727 Vanderlei 
De Lima & Brazilian Olympic Committee (BOC) v. International Association of Athletics Federations (IAAF), 
kohta 10 ja CAS 2001/A/354 Irish Hockey Association (IHA)/Lithuanian Hockey Federation (LHF) and In-
ternational Hockey Federation (FIH) and CAS 2001/A/355 Lithuanian Hockey Federation (LHF)/Interna-
tional Hockey Federation (FIH), kohta 16.

122 Aine 2011, s. 22.

123 Halila – Norros 2017, s. 42.

124 C-415/93 Bosman, kohta 106. Ks. myös C-325/08 Bernard, kohta 39, jossa on niinikään vahvistettu, että 
nuorten pelaajien työhön ottamisen ja kouluttamisen edistämistä on pidettävä oikeudellisesti hyväksyttävä-
nä tavoitteena.

125 C-176/96 Lehtonen, kohdat 53–55. Ks. myös Urheilun valkoinen kirja 2007, s. 15.

126 C-51/96 ja C-191/97 Deliège, kohdat 64–69.

127 SLU 2004, s. 16.
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kunnan ja urheilun lähtökohta ja sillä tarkoitetaan rehellisyyttä, kilpakumppanien 
kunnioittamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.128 Reilun pelin periaate 
perustuu oikeudenmukaisuudelle ja yhdenvertaisuudelle yhteiskunnallisina arvoi-
na sekä osanottajien keskinäisten oikeuksien vastavuoroiselle tunnustamiselle.129 
Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on toisin sanoen oikeus edellyttää, että muut 
osanottajat noudattavat reilun pelin periaatetta ja sen kilpailemiselle asettamia 
vaatimuksia, mutta osallistumalla kilpailuun nämä sitoutuvat vastavuoroisesti 
myöntämään näille vastaavat oikeudet.130 Ajatus on siis sama kuin ns. yhteiskun-
tasopimuksessa.

Reilun pelin periaatteen mukaan kaikilla tulee ensinnäkin olla yhtäläinen 
oikeus osallistua urheilutoimintaan, jollei tätä oikeutta ole rajoitettu hyväksyt-
tävästä syystä, ja kilpailuun osallistuessaan toisaalta yhtäläiset sallituin keinoin 
saavutetun suorituskykynsä mukaiset menestymisen mahdollisuudet131. Viimeksi 
mainittu lähtökohta on edellytys mielekkään kilpailun harjoittamiselle ja edellyt-
tää ensinnäkin sitä, että kaikki kilpailun osanottajat osallistuvat siihen yhtenäi-
sin ehdoin, eli sitoutuvat kaikkiin kilpailun sääntöihin.132 Toiseksi se edellyttää, 
ettei sääntöjä sovelleta tahallaan väärin, ja että niiden noudattamista valvovat 
erotuomarit toimivat puolueettomasti, eli soveltavat sääntöjä tasapuolisesti suosi-
matta tarkoituksellisesti jotain osapuolta toisten vahingoksi.133 Puolueettomuuden 
varmistamiseksi erotuomareiden tulee olla riippumattomia. Tämä puolestaan 
edellyttää mm. heidän suojaamistaan epäasialliselta painostukselta, ja siten esi-
merkiksi henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksilta ja niiden uhalta. 
Toisaalta erotuomarin ottelussa tekemiin ratkaisuihin tulee voida puuttua silloin, 
kun kysymys on ollut todistettavasti vilpillisestä menettelystä.

Reilun pelin periaatteen mukaan kilpailumenestyksen tulee määräytyä ni-
menomaan urheilullisten ansioiden,134 ei ulkopuolisten tekijöiden, kuten osanotta-
jien käytössä olevien taloudellisten resurssien tai näiden keskinäisen sopimuksen 
mukaisesti. Kilpaurheilun luonteeseen kuuluu toisin sanoen mahdollisuuksien 
tasa-arvo ja siitä johtuva lopputulosten tietynasteinen ennakoimattomuus135. 
Tämä puolestaan voi edellyttää mm. seurojen käytössä olevien taloudellisten re-
surssien merkityksen rajoittamista eli ns. financial fair play’ta esimerkiksi tuloja 

128 Ibid.

129 Matikainen 2006, s. 18 ja Aine 2011, s. 31–32.

130 Tarasti 2001, s. 153; Halila 2006, s. 298; Matikainen 2006, s. 19 ja Aine 2011, s. 35.

131 Evald 2004, s. 71; Matikainen 2006, s. 18; Aine 2011, s. 20 ja Halila – Norros 2017, s. 37.

132 C-519/04 Meca-Medina, kohdat 43 ja 45; Tarasti 2001, s. 153; Källström 2001, s. 92; Evald 2004, s. 71; Ar-
naut 2006, s. 33; Halila 2006, s. 361 ja Matikainen 2006, s. 18.

133 Grayson et al. 2012, s. 53.

134 SLU 2004, s. 17.

135 Malmsten 2014, s. 175 ja Pedersen 2015, s. 167.
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tasaamalla tai tulonsiirroilla varakkailta seuroilta vähävaraisemmille seuroille. 
Tämä voi tapahtua esimerkiksi otteluiden televisiointioikeuksien yhteismyynnil-
lä136 tai kasvattajarahajärjestelmän kautta. Taloudellisten resurssien merkitystä 
joukkueurheilussa voidaan rajoittaa myös muilla keinoilla, kuten joukkueiden 
pelaajamäärää tai pelaajahankintoihin käytettävää rahamäärää tai kilpailukau-
den aikaisia pelaajasiirtoja rajoittamalla, tai edellyttämällä, että joukkueessa on 
vähintään tietty määrä seuran omia kasvatteja.137 Se voi tapahtua myös esimer-
kiksi pelaajien varausjärjestelmällä, jossa seurat varaavat uudet sarjaan tulevat 
pelaajat käännetyssä edellisen tai edellisten kausien urheilumenestyksen mukai-
sessa järjestyksessä.

Myös voiton tavoittelun on katsottu kuuluvan reilun pelin periaatteeseen. 
Koska kilpaurheilu on tiettyjen sääntöjen mukaisesti tapahtuvaa kilpailua pa-
remmuudesta, yksittäisen urheilijan ja joukkueurheilussa myös joukkueen on 
lähtökohtaisesti pyrittävä kilpaillessaan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen 
ja pidättäydyttävä esim. pelaamasta ennalta sovittuun lopputulokseen pyrkien138. 
Reilun pelin periaate siis edellyttää, että kilpaurheilussa tavoitellaan urheilullis-
ta menestystä. Se myös kieltää sopupelit. Tietyissä tilanteissa ns. taktinen hä-
viäminen voi kuitenkin olla sallittua.139 Tällaista esiintyy toisinaan esimerkiksi 
joukkueurheilulajeissa, joissa sarja koostuu runkosarjasta ja pudotuspeleistä, ja 
joissa tuleva pudotuspelivastustaja määräytyy joukkueiden runkosarjasijoitus-
ten perusteella. Joukkueet saattavat tällöin taktikoida runkosarjan viimeisillä 
kierroksilla saadakseen itselleen oman arvionsa mukaan mahdollisimman hyvin 
sopivan vastustajan.140

Silloin, kun on kysymys yksipuolisesta taktikoinnista, jolla tavoitellaan pa-
rasta mahdollista kokonaismenestystä, se ei ole urheilun sääntöjen vastaista.141 
Jos kysymys on sen sijaan sopupelistä, eli molemmat joukkueet ovat osallistu-
neet lopputuloksesta sopimiseen, tai riittävä määrä joukkueen jäsenistä on so-
pimuksesta tietoisena toiminut siten, että sovittu lopputulos toteutuisi, ollaan 
kielletyllä alueella. Kielletystä menettelystä voi olla kysymys myös silloin, kun 
yksipuolisella taktikoinnilla pyritään muihin kuin urheilullisiin päämääriin, eli 
tavoitellaan esimerkiksi taloudellista hyötyä vedonlyönnissä.142 Jos taktikoinnilla 
sen sijaan tavoitellaan muunlaista taloudellista hyötyä eli pyritään saamaan jouk-
kueelle mahdollisimman kiinnostava vastustaja pääsylipputulojen maksimoimi-

136 Urheilun valkoinen kirja 2007, s. 18 ja Arnaut 2006, s. 48 ja 50.

137 Arnaut 2006, s. 48–49 ja Urheilun valkoinen kirja 2007, s. 15.

138 Halila 2006, s. 66 ja 68–69; Matikainen 2006, s. 18 ja Halila – Norros 2017, s. 40.

139 Halila – Norros 2017, s. 40.

140 Matikainen 2006, s. 14.

141 UOTL 2/1999 ja Matikainen 2006, s. 14–15.

142 Matikainen 2006, s. 14.
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seksi, kysymys ei voine olla kielletystä menettelystä, vaikka menettelyn perusteet 
ovatkin taloudelliset. Huippu-urheilussa tavoitellaan urheilullisen menestyksen 
ohella yleensä myös taloudellista hyötyä. Toisaalta tietyissä tilanteissa myös ur-
heilullisiin päämääriin tähtäävä taktikointi voi olla kiellettyä tai vähintäänkin 
erittäin kyseenalaista. Tällaisena voidaan pitää mm. sellaista meneillään olevalla 
pelikaudella menestymismahdollisuutensa menettäneen seuran taktista häviä-
mistä, jonka tarkoituksena on varmistaa sille mahdollisimman edullinen asema 
tulevan pelikauden pelaajavarauksissa.

Reilun pelin periaate edellyttää urheilijoilta, valmentajilta, toimitsijoilta ja 
muilta urheilukilpailuun jollakin tavalla osallistuvilta lisäksi tietynlaista käyttäy-
tymistä. Sen mukaan näiden on käyttäydyttävä tiettyjen urheilutoiminnan perus-
arvojen mukaisesti ja pidättäydyttävä ns. epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä 
eli pelin luonteeseen kuulumattomasta väkivallasta, muusta epäasiallisesta käyt-
täytymisestä ja kielenkäytöstä, urheiluhuijauksesta ja kilpailumanipulaatiosta, 
omaa kilpailua koskevasta vedonlyönnistä ja tuomareiden, kilpakumppaneiden, 
valmentajien ja toimitsijoiden lahjomisesta sekä urheilulle vieraiden aineiden, 
kuten dopingaineiden ja päihteiden käytön yhdistämisestä urheiluun.143

Myös reilun pelin periaate on yhteydessä urheilun toimintaedellytysten 
turvaamiseen. Tasavertaisten menestymismahdollisuuksien puuttuminen lienee 
ensinnäkin omiaan vähentämään potentiaalisten osanottajien kiinnostusta osal-
listua kilpailuun. Toisaalta riittävän tasaväkisen kilpailun puuttuminen ja menes-
tyksen määräytyminen muiden kuin urheilullisten tekijöiden mukaisesti vähentää 
yleensä myös yleisön kiinnostusta kyseistä kilpailua kohtaan ja heikentää sitä 
kautta sen taloudellisia toimintaedellytyksiä.144 Poikkeuksen tähän muodostaa 
kuitenkin esimerkiksi show- tai näytöspaini, jossa osallistujat kamppailevat näy-
tösluontoisissa ennalta käsikirjoitetuissa ja lopputulokseltaan ennalta sovituissa 
otteluissa. Tällöin ei kuitenkaan ole enää lainkaan kysymys kilpaurheilusta, koska 
osallistujat eivät tosiasiallisesti kamppaile keskinäisestä paremmuudesta.

Reilun pelin periaate saa institutionaalista tukea edellä mainituista PL 1.2 
§:stä sekä yhdistymisvapautta koskevista säännöksistä, PL:n, YVL:n ja YhdL:n 
yhdenvertaisuutta koskevista määräyksistä, urheilujärjestöjen säännöistä, sopi-
muksista, hyvän tavan vastaisten oikeusvaikutusten voimaan saattamisen kiellos-
ta sekä — ottaen huomioon, että sitä on noudatettu urheilun ylimpänä eettisenä 
periaatteena jo yli 100 vuoden ajan — epäilemättä myös urheilun sosiaalisissa 

143 SLU 2004, s. 22 ja 26 sekä Gardiner et al. 2012, s. 44.

144 Ks. myös Arnaut 2006, s. 44.
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käytännöissä.145 Reilun pelin periaatteen onkin perustellusti katsottu olevan voi-
massa urheilussa myös ilman erillistä sitä koskevaa ehtoa tai sääntöä.146

Ammattilaisurheilijoiden osalta reilun pelin periaatteen voidaan katsoa naut-
tivan institutionaalista tukea myös TSL 3:1:n työntekijän yleisiä velvollisuuksia 
koskevassa säännöksessä, jonka mukaan työntekijän on mm. ”tehtävä työnsä 
huolellisesti [ja] toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen 
asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn 
kanssa”. Tämä edellyttää mm. sitä, että urheilija tekee parhaansa, ja pidättäytyy 
työnantajan kannalta haitallisesta toiminnasta. Amatööriurheilijoiden osalta reilu 
peli voidaan puolestaan liittää yleiseen sopimusoikeudelliseen lojaliteettivelvoit-
teeseen.

Reilun pelin periaatteelle on annettu oikeudellista merkitystä myös oikeus-
käytännössä. Esimerkiksi EU-tuomioistuimen ratkaisussa C-519/04 Meca-Medina 
on todettu, että mm. urheilijoiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien, kilpailun 
asianmukaisuuden ja objektiivisuuden sekä urheilun eettisten arvojen turvaa-
minen voivat olla merkityksellisiä seikkoja yhteisön oikeuden kilpailusääntöjen 
tulkinnassa.147 Tämän lisäksi EU-tuomioistuimen Lehtonen -ratkaisussa on suh-
tauduttu hyväksyvästi sarjakauden aikaisten joukkueiden kokoonpanomuutosten 
rajoittamiseen urheilullisin perustein eli kauden normaalin etenemisen turvaa-
miseksi ja tulosten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Sarjamuotoisessa jouk-
kueurheilussa urheilullisena lähtökohtana on, että seurat pelaavat koko kauden 
samalla joukkueella ja että menestys määräytyy koko pelikauden aikaisten suo-
ritusten mukaisesti.148 Myös tämä on osa reilun pelin periaatetta.149

1.4.4 Periaatteiden soveltaminen käytännössä

Edellä mainitut urheiluoikeudelliset periaatteet nauttivan institutionaalista tukea 
velvoittavissa oikeuslähteissä ja niitä voidaan siten perustellusti pitää oikeuspe-
riaatteina. Niiden perimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa urheilun harjoit-
taminen, minkä vuoksi ne kaikki ovat tavalla tai toisella kytköksissä urheilun 
toimintaedellytysten turvaamiseen, ja edellyttävät tiettyä mahdollisuuksien tasa-
puolisuutta. Urheilun toimintaedellytysten varmistaminen on niin urheilijoiden, 
urheiluseurojen, yleisön kuin laajemmin yhteiskunnan intressissä. Tästä syystä 

145 Koripalloliiton kilpailusäännöt 6 §; PPL:n kilpailumääräykset § 2; SJL Kilpailusäännöt, kohta 2.1; SJPL Kil-
pailusäännöt I. Yleismääräykset, kohta 1; SPL Kilpailumääräykset 2 § 1 kohta; SSBL Kilpailusäännöt 9 § ja 
Halila – Norros 2017, s. 37 ja 41.

146 Matikainen 2006, s. 31.

147 C-519/04 Meca-Medina, kohdat 43 ja 45.

148 Halila – Norros 2017, s. 202.

149 Ibid.
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jäljempänä pyritään kiinnittämään huomiota siihen, millaisia vaikutuksia eri tul-
kintavaihtoehdoilla olisi yksilön tosiasiallisiin mahdollisuuksiin käyttää toiminta-
vapauttaan urheilun harjoittamiseen ja urheiluseurojen toimintaedellytyksiin sekä 
yhdistysten itsemääräämisoikeuteen.

Yhdistysten itsemääräämisoikeuteen ja urheilun autonomiaan liittyvä näkö-
kulma saa merkitystä erityisesti amatööriurheilussa. Se on luonteeltaan enemmän-
kin aatteellista kuin taloudellista ja kuuluu siten enemmän urheilun autonomian 
kuin lainsäätäjän ja tuomioistuinten toimivallan piiriin.150 Tämä on tunnustet-
tu myös esimerkiksi TSL 1:2.1:ssa, jonka 2 kohdan mukaan työsopimuslakia ”ei 
sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan”, eli esimerkiksi sellaiseen urhei-
lemiseen, ”jota ei tehdä ammattimaisesti eikä ansiotarkoituksessa”151. Urheilun 
autonomialla voi kuitenkin olla vaikutuksia myös ammattilaisurheilua koskevan 
sääntelyn soveltamiseen. Sääntelyä on toisin sanoen sovellettava siten, että am-
mattilaisurheilun piirissä omaksuttujen ratkaisumallien mahdolliset haitalliset 
heijastusvaikutukset amatööriurheilun harjoittamisedellytyksiin ja itsemäärää-
misoikeuteen minimoidaan, kuitenkin niin, ettei sääntelyn tavoitteiden toteu-
tumista sen varsinaisena kohteena olevassa toiminnassa samalla vaaranneta.152 
Edellä mainitut periaatteet saavat seuraavassa oikeudellista merkitystä erityisesti 
seuraamusharkinnan kautta.

Toisaalta urheiluoikeudellisiin periaatteisiin saattaa liittyä tapauskohtaisesti 
myös ainakin ensi näkemältä erisuuntaisia intressejä.153 Kuten edellä todettiin, 
sujuvuusperiaate edellyttää erityisesti ammattilaisurheilussa, että kilpailijat ovat 
mahdollisimman tasaväkisiä, ja liiallisten tasoerojen syntyminen mahdollisuuk-
sien mukaan estetään. Reilun pelin periaate puolestaan edellyttää, että kilpailijat 
ovat ns. samalla viivalla, eli pyrkivät samoista lähtökohdista parhaaseen mahdol-
liseen suoritukseen, ja että menestys määräytyy kunkin kilpailijan täyden potenti-
aalin mukaisesti. Liiallinen erojen tasoittaminen voi näin ollen olla ongelmallista 
reilun pelin periaatteen kannalta. Tästä syystä kilpailijoiden välisiä eroja ei tulisi 
ulkopuolelta keinotekoisesti tasoittaa enempää kuin toiminnan harjoittamisedel-
lytysten turvaamiseksi on välttämätöntä.154

Vapausperiaatteen mukaisesti yksilöillä on puolestaan oikeus osallistua ur-
heilutoimintaan, mutta yhdistyksillä toisaalta yhdistymisvapauden ja siihen pe-
rustuvan yhdistysten itsemääräämisoikeuden perusteella oikeus valita jäsenensä 
ja määritellä erilaisia sääntöjä asettamalla, kenellä ja millä edellytyksillä on oikeus 

150 Lindholm 2014a, s. 140–142 ja 145.

151 HE 157/2000, s. 59.

152 Lindholm 2014, s. 37

153 Halila 2011, s. 74–75.

154 Lindholm 2014, s. 37.
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osallistua niiden järjestämään toimintaan.155 Tämän lisäksi myös urheilukilpai-
lun käytännön toteuttaminen saattaa edellyttää sujuvuusperiaatteen mukaisesti 
osallistujamäärän rajaamista, mistä voi siis aiheutua rajoituksia yksilöiden osal-
listumisoikeudelle. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan erityisesti ammattilaisur-
heilussa saa mennä pidemmälle, kuin mikä on välttämätöntä urheilukilpailujen 
käytännön toteuttamiseksi.

Ammattilaisurheilijoihin sovellettavan työoikeudellisen sääntelyn kantava 
periaate on työntekijän suojelun periaate. Työoikeudellinen lainsäädäntö on mo-
nin osin pakottavaa siten, että se turvaa työntekijälle tietyt työsuhteen vähim-
mäisehdot. Pakottavuuden taustalla on ajatus työntekijästä työsuhteen heikom-
pana osapuolena ja tästä aiheutuva suojan tarve. Tästä syystä edellä mainituilla 
urheiluoikeudellisilla periaatteilla ja niihin liittyvillä käytännön näkökohdilla ei 
voi olla työsuhteissa samanlaista merkitystä kuin amatööriurheilijoiden sopimus-
suhteissa silloin kun ne eivät ole yhdenmukaisia työntekijän suojelun periaatteen 
kanssa. Toisaalta työlainsäädäntöä sovellettaessa on huomioitava se, ettei urhei-
lun erityispiirteisiin ole kiinnitetty huomiota eikä otettu kantaa työsopimuslakia 
valmisteltaessa ja säädettäessä.

Edellä sanottu voidaan tiivistää käsillä olevan tutkimuksen kannalta siten, 
että mitä läheisempi liityntä kulloinkin tarkasteltavana olevalla kysymyksellä on 
itse urheilutoimintaan ja urheilun aatteelliseen ytimeen, sitä suuremmassa mää-
rin tulkinnassa voidaan huomioida toiminnan erityispiirteitä. Vastaavasti, mitä 
kauemmas pelikentältä siirrytään ja mitä korostuneemmin kysymys on talou-
dellisesta toiminnasta sitä vähämerkityksisempiä edellä mainitut erityispiirteet 
oikeudellisesti ovat.156

155 Halila 2011, s. 75 ja 81.

156 Arnaut 2006, s. 53–55; Lindholm 2014, s. 33–45 ja Ojala 2017, s. 875.
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2 TYYPILLINEN PELAAJASOPIMUS

Tässä luvussa pyritään hahmottamaan pelaajasopimuksen tyyppisisältö vertaile-
malla tutkimuksen kohteena olevissa joukkueurheilulajeissa käytössä olevia pe-
laajasopimusmalleja ja havainnoimalla niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tätä 
voidaan pitää ensinnäkin itsenäisenä tutkimustehtävänä, minkä lisäksi se liittyy 
osakysymyksenä siihen, voidaanko joukkueurheilussa katsoa olevan joiltain osin 
voimassa oikeudellisesti merkityksellinen pelaajasopimusten ehtoja koskeva tapa, 
ja sitä kautta edelleen siihen, voidaanko pelaajasopimukseen katsoa liittyvän joita-
kin tavasta johtuvia oikeusvaikutuksia. Tavalla näet tarkoitetaan jossakin yhteisössä 
noudatettavaa vallitsevaa käytäntöä.157

Vallitsevan sopimuskäytännön tarkastelua voidaan edelleen käyttää pohja-
na yksittäisen pelaajasopimuksen epäselvää sopimusehtoa tulkittaessa sekä sen 
tai tietyn lajin pelaajasopimusten vallitsevasta käytännöstä poikkeavien ehtojen 
kohtuullisuutta arvioitaessa.158 Yhdessä seuraavassa luvussa suoritettavan pe-
laajasopimussuhteen varallisuusoikeuden järjestelmään asemoimisen kanssa se 
palvelee myös pelaajasopimussuhdetta sääntelevän normiston hahmottamista ja 
sen säännöstyslähteiden keskinäisten suhteiden määrittämistä sekä tutkimuksen 
kohdentamista käytännön kannalta merkityksellisiin kysymyksiin. Tämä muo-
dostaa pohjan myöhemmälle pelaajasopimusten oikeusvaikutuksia koskevalle tar-
kastelulle. Tässä tarkoituksessa seuraavassa pyritään myöskin systematisoimaan 
pelaajasopimuksen sisältöä tarkastelemalla sen ehtojen välisiä yhteyksiä ja niiden 
taustalla olevia tavoitteita sekä tarkastelemaan niitä edellä kuvattujen urheiluoi-
keudellisten periaatteiden valossa. 

Pelkästään se, että asiasta on määräys alan vakioehdoissa, ei vielä riitä osoit-
tamaan, että alalla olisi olemassa velvoittava tapa, kuten esimerkiksi ratkaisussa 
KKO 1984 II 119 on todettu. Jollei vakioehtojen määräyksiä tosiasiallisesti yleisesti 
noudateta, ei ole olemassa sopimuskäytäntöä, ei ainakaan vallitsevaa sellaista, 
eikä näin ollen myöskään tapaa. Koska tarkasteltavana olevia sopimusmalleja ja 
niihin sisältyviä vakioehtoja käytetään joukkueurheilussa lähes poikkeuksetta, 
pelaajasopimusten vakioitumisastetta voidaan kuitenkin pitää myös tosiasiallisesti 
erittäin korkeana ja sopimuskäytäntöä vallitsevana ainakin silloin, kun tietystä 
asiasta sovitaan samalla tavalla eri lajien pelaajasopimuksissa. Jos asiasta sovitaan 
lisäksi samalla tavalla sekä amatööri- että ammattilaisurheilijoiden pelaajasopi-
muksissa, ja varsinkin, jos kyseistä käytäntöä noudatetaan myös harrasteurheilus-

157 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”tapa”; Telaranta 1990, s. 104 ja Klami 1999, s. 1135.

158 Hemmo 2007, s. 592–595 ja Kairinen 2009, s. 213.
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sa, voitaneen päätellä, että se on lisäksi seurausta tai ainakin tiiviisti yhteydessä 
sopimuksen kohteena olevan toiminnan luonteeseen. Sopimuskäytännön ollessa 
epäyhtenäinen voidaan puolestaan todeta, ettei ainakaan koko joukkueurheilun 
kattavaa vallitsevaa käytäntöä ole, eikä joukkueurheilun luonne edellytä, että ky-
seisestä asiasta sovitaan tietyllä tavalla. Sopimusten väliset erot voivat tällöin olla 
seurausta esimerkiksi eri lajien erityispiirteistä tai osapuolten neuvotteluaseman 
välisistä eroista kyseisessä lajissa. Ammattilaisten ja amatöörien sopimusten erot 
selittynevät puolestaan yleensä palkkatyön ja harrastustoiminnan toisistaan poik-
keavalla luonteella ja sillä, että ammattilaisten sopimussuhteissa on noudatettava 
työlainsäädäntöä.

Oikeudellisesti velvoittava tapa, kuten tapa yleensäkin syntyy vakiintumisen 
kautta.159 Tästä syystä käytännön tulee olla paitsi vallitseva myös vakiintunut, 
jotta se voisi saada oikeudellista merkitystä. Sitä, milloin käytäntö on niin va-
kiintunut, että sitä voidaan pitää oikeudellisesti velvoittavana, ei ole määritelty 
yksiselitteisesti lainsäädännössä, oikeuskäytännössä tai -kirjallisuudessa. Tämä 
ei liene käytännössä myöskään mahdollista muun muassa siksi, että se vaihtelee 
tapauskohtaisesti160.

Kairisen mukaan oikeudellisesti relevantin tavan on täytettävä neljä kri-
teeriä.161  Sen on ensinnäkin oltava vakiintunut ja toiseksi tehokas. Sitä on toisin 
sanoen tullut noudattaa pitkähkön aikaa ilman mainittavia poikkeuksia. Lisäksi 
tavan on oltava eriytynyt eli yksiselitteinen ja lopulta osapuolten hyväksymä eli 
velvoittavaksi kokema.

Tavan yksiselitteisyydellä tarkoitettaneen sitä, että asianomaisen viiteryh-
män jäsenet ymmärtävät sen samalla tavalla. Jotta normiin voisi liittyä perus-
teltuja odotuksia, sen on siis oltava siinä määrin yksilöity, ettei se mahdollista 
vaihtoehtoisia tulkintoja. Tämä edellytys ei kuitenkaan tuone tavan määritelmään 
käytännössä mitään lisää. Jos edellytetyn toimintamallin sisällöstä näet on vallal-
la erilaisia käsityksiä, myös käytännössä noudatetut toimintamallit poikennevat 
yleensä toisistaan siinä määrin, ettei yleisesti noudatettua käytäntöäkään voine 
olla olemassa. Toisaalta yksiselitteisyys on havaittavissa vain tosiasiallisesti nou-
datetusta käytännöstä. Oletettavaa siis on, että kun tiettyä sosiaalista normia 
tosiasiallisesti noudatetaan yleisesti, se on myös yksielitteinen. 

Myöskään hyväksyntää ei voida varsinaisesti pitää oikeudellisesti relevan-
tin tavan syntymisedellytyksenä. Nimenomainen hyväksyminen ei voi olla tavan 
velvoittavuuden edellytys ensinnäkään siksi, että velvoittavuus perustuisi tällöin 
nimenomaiseen tahdonilmaisuun, eikä tavalle velvoittavuusperustana olisi näin 

159 Klami 1999, s. 1136; Siltala 2003, s. 272 ja 361 ja Saarnilehto – Annola 2018, s. 141.

160 Klami 1999, s. 1137.

161 Kairinen 2009, s. 213.
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ollen tarvetta.162 Lisäksi ongelmaksi jäisivät edelleen ne tapaukset, joissa tahdon-
ilmaisua ei ole annettu. Toiseksi, ainakaan silloin, kun on kysymys tietyn alan tai 
muun laajemman viiteryhmän käytännöstä, hyväksyntä ei myöskään ole yleen-
sä käytännössä havaittavissa mistään muusta kuin siitä, että sitä on noudatettu 
pidemmän aikaa poikkeuksetta tai lähes poikkeuksetta. Tavan velvoittavuus pe-
rustuu nimenomaan siihen, että tietyn oikeussuhteen osapuolten oletetaan hy-
väksyneen sen, kun käytäntö on riittävän vakiintunut ja tehokas. Siltalan mukaan 
tavan oikeudellinen merkitys perustuukin ”historialliseen traditioon, jonka vel-
voiteperustan ei tarvitse olla yhteisön jäsenten kollektiivisesti tiedostama, vaan 
myös hiljainen eli käytännön toimien ilmentämä hyväksyntä riittää”.163 Tämän 
oletetun hyväksymisen perusteella käytäntö tulkitaan oikeudellisesti sitovaksi.164 
Hyväksyminen on siten ennemminkin käytännön tehokkuuden eli sen vallitse-
vuuden ja käytännössä tapahtuneen vakiintumisen seuraus.

Yleiskielessä vakiintumisella tarkoitetaan pysyväksi eli jatkuvasti olemassa 
olevaksi tai muuttumattomaksi tulemista.165 Tavan kysymyksessä ollen pysyvyy-
dellä ja muuttumattomuudella tarkoitetaan tietyssä yhteisössä, tässä tapauksessa 
joukkueurheilijoiden ja -urheiluseurojen edustajien keskuudessa vallitsevaa his-
torialliseen tietoon perustuvaa oletusta siitä, että aikaisempaa käytäntöä nouda-
tetaan myös tulevaisuudessa. Oikeudellisesti velvoittava tapa on siis syntynyt sil-
loin, kun asianomaisessa yhteisössä on syntynyt tulevaisuuteen kohdistuva oletus 
tietyn käytännön pysyvyydestä, eli kun kyseiseen yhteisöön kuuluvien odotetaan 
käyttäytyvän tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla. Yhteisön jäsenillä on tällöin pe-
rusteltu aihe luottaa siihen, että käytäntöä noudatetaan kussakin siihen kuuluvien 
välisessä yksittäisessä oikeussuhteessa, eli se koetaan velvoittavaksi.166

Ainakin silloin, kun kysymys on muutamaa henkilöä suuremmasta yhteisös-
tä, sitä, milloin tällainen oletus on tarkalleen ottaen syntynyt, on ymmärrettävästi 
vaikea jollei mahdoton määritellä. Sitä ei kuitenkaan voida käytännössä edellyttää, 
että kaikki kyseisen yhteisön jäsenet pitäisivät käytäntöä pysyvänä tai kokisivat 
olevansa velvollisia noudattamaan sitä. Tällaista konsensusta ei liene mahdollista 
saavuttaa yhdessäkään vähänkään suuremassa yhteisössä ja vaikka olisikin, sen 
toteennäyttäminen on joka tapauksessa käytännössä mahdotonta. Tämä puo-
lestaan tarkoittaisi sitä, ettei tapaoikeutta voisi syntyä lainkaan, koska tapaan 
vetoavan on viime kädessä pystyttävä näyttämään tavan olemassaolo toteen167. 

162 Eskelinen 2008, s. 13.

163 Siltala 2004, s. 210.

164 Klami 1999, s. 1136.

165 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”vakiintua”.

166 Telaranta 1990, s. 104–105 ja Klami 1999, s. 1137.

167 Hemmo 2007, s. 593; Eskelinen 2008, s. 11 ja Saarnilehto – Annola 2018, s. 141.
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Tapaan vetoavan on kyettävä näyttämään, että oikeussuhteen toisen osapuo-
len on tullut ymmärtää, että tavan normi tulee noudatettavaksi nimenomaisen 
tahdonilmaisun puuttumisesta huolimatta.168 Tämä puolestaan edellyttää, että 
kyseinen käytäntö on alalla vallitseva ja vakiintunut. Näiden edellytysten täytty-
essä alan toimijoiden oletetaan tuntevan tavan ja sitoutuneen siihen, jollei muuta 
näytetä. Jos tapaan vetoava siis pystyy näyttämään sitovan tavan olevan olemassa, 
oikeussuhteen toisen osapuolen on siihen perustuvaa vaatimusta vastustaessaan 
puolestaan näytettävä, että tavasta on kyseisessä yksittäistapauksessa poikettu, 
tai ettei sitä voida sen sisällön vuoksi pitää velvoittavana.

Sanotun perusteella ei siis liene muuta mahdollisuutta kuin todeta, että oi-
keudellisesti merkityksellinen tapa on olemassa, kun käytäntöä voidaan pitää 
ulkoisesti havaittavissa olevia olosuhteita objektiivisesti arvioiden pysyvänä. 
Tämä edellyttää, että käytäntöä tosiasiallisesti noudatetaan ja on pidemmän ai-
kaa noudatettu enintään vähäisin poikkeuksin.169 Tässä tarkoituksessa seuraa-
vassa tarkastellaan myös pelaajasopimusten ehtojen vakiintuneisuutta tutkimalla 
niissä ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia. Mitään tiettyä vähimmäisaikaa, 
jonka sopimusehdon on tullut säilyä muuttumattomana, jotta se voitaisiin katsoa 
vakiintuneeksi, ei luonnollisesti voida määrittää. Selvää lienee kuitenkin se, että 
ainakin ne ehdot, jotka ovat säilyneet muuttumattomina tai lähes muuttumatto-
mina koko pelaajasopimusten dokumentoitavissa olevan historian ajan, voidaan 
katsoa vakiintuneiksi. 

Klamin mukaan tapaoikeus rinnastuu sitovuudeltaan kirjoitettuihin nor-
meihin ”sillä säädöshierarkian tasolla, johon tapaoikeus liittyy”.170 Mahdollinen 
joukkueurheilijoiden ja urheiluseurojen välisten sopimussuhteiden ehtoja koskeva 
tapa rinnastuu näin ollen sopimusehtoihin. Se saa siis etusijan dispositiivisiin lain 
säännöksiin nähden, kuten myös OikTL 1.2:ssa on todettu, mutta on toissijainen 
suhteessa nimenomaisesti sovittuihin sopimusehtoihin.

2.1 Sopimuksen kestoaika

Pelaajasopimukset ovat ja ovat olleet ainakin 1990-luvun alusta alkaen poikkeuk-
setta määräaikaisia urheilulajista ja siitä riippumatta, onko kysymys ammattilaises-
ta vai amatööristä.171 Määräaikaisuudesta on määräys kaikissa tarkasteltavana ole-

168 Eskelinen 2008, s. 10.

169 Telaranta 1990, s. 104 ja Kairinen 2009, s. 214.

170 Klami 1999, s. 1137

171 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palm-
grenin haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 
ja Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017; Ks. myös Huttunen 1994, s. 69; Palmgren 1997, s. 43 ja 73; Rauste 
1997, s. 114 ja 136; Tiitinen 2004, s. 272 alav. 20 ja Schön 2010, s. 10–11 ja 31.



35

vissa sopimuksissa, eikä toistaiseksi voimassa olevia pelaajasopimuksia tiettävästi 
esiinny käytännössä lainkaan172. Pelaajasopimusten määräaikaisuutta voidaan näin 
ollen pitää mahdollisista yksittäisistä poikkeuksista huolimatta joukkueurheilussa 
vallitsevana ja vakiintuneena sekä alan toimijoiden parissa yleisesti tunnettuna 
yksiselitteisenä käytäntönä.

Määräaikaisuuden peruste on yksilöity tarkasteltavana olevista sopimuksista 
ainoastaan jalkapallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimuksissa. Niiden mu-
kaan määräaikaisuuden perusteena on urheilun yleinen käytäntö ja kausiluon-
teisuus. Jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla pelaajasopimusten määrä-
aikaisuus on kuitenkin seurausta ennen kaikkea joukkueurheilun kilpailullisesta 
erityisluonteesta. Sitä voidaan näin ollen pitää erityisesti sujuvuusperiaatteen, 
mutta myös reilun pelin periaatteen pelaajasopimuksilta edellyttämänä ominai-
suutena, ja niille tunnusomaisena piirteenä.

Pelaajasopimuksen kesto on sidottu poikkeuksetta aikaan, ei tietyn tehtävän 
suorittamiseen. Tarkasteltavana olevissa sopimuksissa ei ole määritelty sopimus-
kauden pituutta. Se on jätetty ymmärrettävistä syistä sopimuksen osapuolten 
kesken sovittavaksi. Käytännössä pelaajasopimusten sopimuskausi vaihtelee nor-
maalisti 1–3 vuoteen tavanomaisimman keston ollessa enintään kaksi vuotta.173 
Huomattavasti pidempiäkin — jopa 10 vuoden mittaisia —pelaajasopimuksia on 
tosin toisinaan tehty174.

Pesäpallon ja jääkiekon kilpailumääräyksissä on kuitenkin rajoitettu pelaa-
jasopimuksen enimmäiskestoa. Pesäpallon kilpailumääräysten mukaan pelaaja-
sopimuksen enimmäiskesto on viisi vuotta ja alle 18-vuotiailla pelaajilla kaksi 
vuotta.175 Jääkiekossa on sen sijaan rajoitettu vain alle 15-vuotiaiden kanssa teh-
täviä pelaajasopimuksia.176 Näiden osalta sopimuksen enimmäiskesto on rajoitettu 
yhteen pelikauteen. Muiden tarkastelun kohteena olevien lajien kilpailusäännöissä 
vastaavia määräyksiä ei ole. Pelaajasopimusten keston rajoittamista ei siten voida 
pitää joukkueurheilussa vallitsevana käytäntönä eikä joukkueurheilun luonteesta 
johtuvana pelaajasopimusten erityispiirteenä, vaikka tarve siihen onkin seurausta 
pelaajasopimusten käytännössä poikkeuksettomasta määräaikaisuudesta. Sen 
tavoitteena lienee lähinnä alaikäisten urheilijoiden suojaaminen kohtuuttoman 
pitkiltä määräaikaisilta sopimuksilta.

172 Näin siitä huolimatta, että jalkapallon pelaajasopimusmallin 17 §:ssä on viitattu työsopimuslakiin toistaiseksi 
voimassa olevan pelaajasopimuksen irtisanomisperusteiden osalta.

173 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palm-
grenin haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 
ja Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017. Huttunen 1994, s. 69 ja 2016 FIFPro Global Employment Report, s. 
50 ja 184.

174 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017 ja Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017.

175 PPL:n kilpailumääräykset § 12.

176 SJL:n kilpailusäännöt, kohta 3.3.
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Mitään vähimmäiskestoa pelaajasopimuksille ei sen sijaan ole asetettu tar-
kasteltavana olevissa sopimuksissa tai lajien kilpailusäännöissä. Pelaajasopimus 
voidaan näin ollen tehdä myös pelikautta lyhyemmäksi ajaksi ja näin myös käytän-
nössä usein toimitaankin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa joukkueeseen 
tarvitaan vahvistuksia kesken kauden. Tästäkään ei kuitenkaan ole vakiintunutta 
sopimuskäytäntöä.

2.1.1 Sopimuksen voimaantulo

Pelaajasopimuksessa on määritelty yleensä tietty päivämäärä, jona se tulee voi-
maan. Ainoastaan Mestiksen pelaajasopimuksessa ei ole erillistä määräystä sopi-
muksen voimaantulosta, jolloin sopimus tulee voimaan välittömästi, kun se on 
puolin ja toisin hyväksytty. Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimuksessa sopimuk-
sen voimaan tulo on sidottu suoritetun lääkärintarkastuksen perusteella annetun 
lääkärintodistuksen toimittamiseen työnantajalle. Myös Mestiksen, koripallon ja 
pesäpallon ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimuksiin on otettu vastaavanlainen 
määräys, jonka mukaan pelaajan on osallistuttava ennen sopimuksen allekirjoit-
tamista tai voimaantuloa lääkärintarkastukseen. Muissa tarkasteltavana olevissa 
sopimuksissa ei ole vastaavanlaisia määräyksiä ja esimerkiksi jalkapallossa hyväk-
sytyn lääkärintarkastuksen asettaminen sopimuksen voimaantulon edellytykseksi 
on päinvastoin kiellettyä177. Jääkiekossakaan lääkärintarkastuksia ei suoriteta käy-
tännössä läheskään kaikille178. 

Pelaajasopimuksen voimaan tulon sitomista lääkäritarkastuksen hyväksyt-
tyyn suorittamiseen ei näin ollen voida pitää pelaajasopimussuhteissa vallitsevana 
käytäntönä eikä pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksena, vaan asiasta on sovit-
tava lähtökohtaisesti erikseen kussakin pelaajasopimuksessa. Sitä ei myöskään 
voida pitää joukkueurheilun luonteesta johtuvana erityisesti pelaajasopimuksille 
tunnusomaisena piirteenä, vaikka urheilijan pelikykyyn vaikuttavien seikkojen 
selvittämistä voidaankin pitää seuran kannalta tärkeänä huipputason kilpaur-
heilun urheilijan fyysiselle suorituskyvylle asettamien vaatimusten vuoksi. Myös 
esimerkiksi valtion virkaan nimittämisen tai kunnalliseen virkasuhteeseen otta-
misen edellytyksenä saattaa olla lääkärintarkastuksen hyväksytty suorittaminen. 
Valtion virkamieslain 8 b § ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § mu-
kaan valtion virkaan nimitettävältä ja kunnalliseen virkasuhteeseen otettavalta 
henkilöltä voidaan edellyttää tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevien 
tietojen antamista sekä tarvittaessa lisäksi asian selvittämiseksi suoritettaviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin osallistumista.

177 RSTP 2019, kohta 18.4.

178 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017 ja Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017.
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2.1.2 Koeaika
Pelaajasopimukseen saattaa sisältyä myös koeaikaehto, jolla tarkoitetaan sopimuk-
sessa määriteltyä määräaikaa, jonka kuluessa sopimus voidaan puolin ja toisin 
purkaa normaaleista sopimuksen päättämisperusteista riippumatta179. Kaikissa 
tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa sitä ei kuitenkaan ole ja niissäkin, 
joissa koeaikamääräys on, sen käyttöönotosta sovitaan jo koeajan luonteen vuoksi 
tapauskohtaisesti. Esimerkiksi jalkapallossa ja pesäpallossa koeaikaa käytetään 
vain vähän ja käytännössä yleisempiä ovat varsinaisen pelaajasopimuksen sol-
mimista edeltävät ns. try out tai training camp -sopimukset,180 joilla tarkoitetaan 
varsinaisen pelaajasopimuksen tekemistä edeltäviä koesopimuksia, joiden tar-
koituksena on antaa urheilijalle mahdollisuus ns. työnäytteen antamiseen ja sitä 
kautta varsinaisen pelaajasopimuksen saamiseen, ja joita tiettävästi käytetään 
yleisesti myös eri joukkueurheilulajien harrastetoiminnassa. Pelaajasopimuksiin 
sisältyvät koeaikamääräykset eivät käytännössä eroa eri alojen työsopimuksissa 
hyvin tavanomaisista koeaikaehdoista, eikä niitä käytettäne joukkueurheilussa sen 
yleisemmin kuin muillakaan aloilla. Niitä ei tästä syystä voida pitää erityisesti pe-
laajasopimuksille luonteenomaisena piirteenä tai joukkueurheilussa vallitsevana ja 
vakiintuneena käytäntönä, eikä myöskään pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksena.

2.1.3 Optioehdot

Varsin tavanomaisia pelaajasopimuksen kestoon liittyviä sopimusmääräyksiä ovat 
myös ns. optiolausekkeet, joilla toiselle tai kummallekin sopijapuolelle on varattu 
joko mahdollisuus jatkaa sopimuksen voimassaoloaikaa siten, että se pysyy varsi-
naisen sopimuskauden lisäksi voimassa tietyn ennalta sovitun ajan aikaisemmin 
sovituin tai erikseen sovittavin ehdoin, tai mahdollisuus irtisanoa sopimus tiettyyn 
ajankohtaan mennessä jonkin sopimuksessa määritellyn kauden osalta. 

VALO ry:n ja pesäpallon amatöörisopimusta lukuun ottamatta kaikissa 
tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa on jonkinlainen maininta optios-
ta. Niistäkin kuitenkin sovitaan muiden pelaajasopimuksen kestoa määrittelevi-
en sopimusehtojen tapaan aina tapauskohtaisesti. Kaikkiin pelaajasopimuksiin 
ei tiettävästi käytännössä sisälly tällaista määräystä, vaikka se ei käytännössä 
olekaan mitenkään poikkeuksellinen181. Myöskään optioehtoja ei siis voida pitää 

179 HE 157/2000 vp, s. 61 ja 63; Sarkko 1980, s. 69–70; Koskinen 2011, s. 3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 143 ja 
150; Hietala et al. 2016, s. 84 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 98. 

180 Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017 ja Ar-
to Ojaniemen haastattelu 23.3.2017.

181 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Mar-
co Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 ja Pirkka Antilan haastattelu 
31.7.2017, jonka mukaan Mestiksessä optioita käytetään hyvin vähän. 
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joukkueurheilussa vallitsevana ja vakiintuneena sopimuskäytäntönä182 eikä oikeu-
dellisesti velvoittavasta tavasta johtuvana pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksena.

Optiosta voidaan sopia käytännössä niin ammattilaisten kuin amatöörien-
kin kanssa tehtävissä sopimuksissa. Tarve niiden käyttämiseen lienee lähtöisin 
pelaajasopimusten käytännössä poikkeuksettomasta määräaikaisuudesta, jouk-
kueurheilun kilpailutoiminnan kausiluonteisuudesta ja pelaajasopimussuhteen 
korostuneen henkilökohtaisesta luonteesta ja siten joukkueurheilulle tunnus-
omaisista erityispiirteistä. Tähän viittaa myös se, ettei muiden alojen työsopi-
muksissa tiettävästi käytetä optioehtoja edes silloin, kun ne ovat määräaikaisia. 
Ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimukset siis eroavat näiltä osin muiden alojen 
työsopimuksista.

2.1.4 Sopimuksen päättyminen

Myös pelaajasopimuksen päättyminen on sidottu yleensä tiettyyn nimenomaiseen 
päivämäärään. Pesäpallossa sopimuksen päättymispäivä on määritelty kilpailu-
säännöissä.183 Tarkka päättymisajankohta on toisaalta voitu myös jättää avoimeksi 
siten, että sopimuksen kesto määräytyy pelikauden tai muun urheilutapahtuman 
keston perusteella. Tällöin sen voimassaolo päättyy viimeisen sopimuksen koh-
teena olevan pelikauden tai tapahtuman päättyessä, eli toisin sanoen sen jälkeen, 
kun siihen kuuluvat viralliset pelit on pelattu.184 Pesäpalloa lukuun ottamatta so-
pimuksen päättymisajankohdasta sovitaan tapauskohtaisesti eikä vakiintunutta 
sopimuskäytäntöä näiltäkään osin tiettävästi ole.

Pelaajasopimuksiin saattaa sisältyä myös sopimuksen päättämiseen kesken 
sopimuskauden oikeuttavia lausekkeita, joilla on varauduttu olosuhteiden muu-
tokseen varaamalla joko toiselle tai kummallekin sopijapuolelle mahdollisuus so-
pimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen tiettyjen sopimuksessa määriteltyjen 
olosuhdemuutosten perusteella. Pesäpallon ammattilais- ja amatöörisopimuk-
seen, SJPL:n pelaajasopimukseen ja VALO:n pelaajasopimusmalliin jo pidemmän 
aikaa sisältyneen irtisanomislausekkeen mukaan kummallakin sopijapuolella on 
mahdollisuus päättää sopimus seuran alemmalle sarjatasolle putoamisen tai sar-
japaikan menetyksen perusteella sen sarjakauden lopussa, jolloin seura putoaa 
alemmalle sarjatasolle tai menettää sarjapaikkansa.185 Vastaavanlainen määräys 
otettiin vuonna 2018 myös Jääkiekon SM-Liigan ja vuonna 2019 Mestiksen pelaa-

182 Schön 2010, s. 12 ja 31.

183 PPL:n kilpailumääräykset § 5 ja § 12.

184 Jalkapallon pelaajasopimusmalli, kohta ”Sopimuskausi”, Mestiksen pelaajasopimusmalli, kohta 2 ja VALO 
ry:n pelaajasopimusmalli, kohta 2, joiden avoin muotoilu mahdollistaa kumman tahansa edellä mainitun 
sopimuksen päättymisajankohdan määrittelyn.

185 Ks. myös PPL:n kilpailumääräykset § 12, jonka mukaan pelaajasopimus katsotaan päättyneeksi, jos seura 
luopuu pelaajaa ensisijaisesti koskevalta sarjatasolta.
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jasopimuksiin. Jalkapallon pelaajasopimuksessa tällaista määräystä ei sen sijaan 
ole, kuten ei myöskään elektronisen urheilun pelaajasopimuksessa186. Alalla näyt-
täisi näin ollen olevan muodostumassa tätä koskeva käytäntö, jota ei kuitenkaan 
vielä voida pitää vakiintuneena.

Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimusmallin mukaan pelaajalla on oikeus so-
pimuksen purkamiseen NHL-seuraan siirtymisen johdosta sitä koskevien IIHF:n/
Suomen ja NHL:n välisen sopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi osalla liigakiek-
koilijoista on sopimuksessaan myös ns. KHL-pykälä, joka oikeuttaa pelaajan siirty-
mään KHL-seuraan kesken sopimuskauden.187 Muihin sopimusmalleihin kuvatun 
kaltaisia määräyksiä ei sen sijaan sisälly. Sanotun perusteella edellä tarkoitettuja 
irtisanomis- tai purkulausekkeita ei voida pitää joukkueurheilussa vallitsevana 
ja vakiintuneena käytäntönä ja joukkueurheilun luonteesta johtuvana pelaajaso-
pimusten erityispiirteenä.

Koripalloa ja elektronista urheilua lukuun ottamatta eri lajien kilpailusään-
töihin on otettu lisäksi määräyksiä seuran konkurssin varalta. Niiden mukaan 
pelaajat ovat konkurssitilanteessa vapaat siirtymään tietyin edellytyksin toiseen 
seuraan.188 Amatöörien osalta konkurssimääräykset ovat ymmärrettävästi tar-
peen pelaajasopimusten määräaikaisuuden ja pelaajien seurasiirtoja rajoittavan 
edustusoikeusjärjestelmän vuoksi. Ammattilaisilla on kuitenkin mahdollisuus 
sopimuksen irtisanomiseen työnantajan konkurssin johdosta jo TSL 7:8:n nojal-
la. Tämän vuoksi ja kun sopimuskäytäntö on epäyhtenäinen, niitä ei voida pitää 
sopimuksen kohteen olevan toiminnan luonteesta johtuvana erityisesti pelaaja-
sopimuksille tunnusomaisena vakiintuneena käytäntönä.

2.2 Pelaajan velvollisuudet

2.2.1 Urheilun harjoittaminen

Kaikissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa on nimenomainen määräys 
pelaajan velvollisuudesta harjoittaa urheilua. Niiden mukaan urheilija on velvolli-
nen pelaamaan ja harjoittelemaan sopijakumppanin valmennusjohdon määräysten 
mukaisesti hänelle kulloinkin osoitetussa joukkueessa. Urheilijan määräysvallan 

186 Elektronisessa urheilussa kilpailutoimintaa ei ole jaettu sarjatasoihin toisin kuin muissa tarkasteltavana ole-
vissa lajeissa.

187 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017.

188 PPL:n kilpailumääräykset § 3; SPL:n kilpailumääräykset 6 §, kohta 12; SJL:n kilpailusäännöt, kohta 2.5; 
SJPL:n kilpailusäännöt, kohta 31.5 ja SSBL:n kilpailusäännöt 11 §.
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alaisuutta voidaan näin ollen hyvällä syyllä pitää joukkueurheilussa valitsevana käy-
täntönä. Siitä on myös käytännössä sovittu vakiintuneesti pelaajasopimuksissa.189

Urheilijan velvollisuutta noudattaa hänelle annettuja pelaamista ja harjoit-
telua koskevia määräyksiä voidaan pitää joukkueurheilulle luonteenomaisena 
piirteenä. Joukkueurheilu on käytännössä tiimityöskentelyä, jossa joukkueen jä-
senet työskentelevät yhteisen päämäärän eteen, ja jossa yksilöiden suoritukset ovat 
erottamaton osa joukkueen kokonaissuoritusta.190 Yksilöiden välisen yhteistyön 
toimivuus on joukkueurheilussa erittäin korostuneessa asemassa ja joukkueena 
toimiminen edellyttää, että seura ja sen valmennusjohto voivat määrätä esimerkik-
si pelaavasta kokoonpanosta ja joukkueen pelitavasta191. Pelaajan määräysvallan 
alaisuutta voidaan siten pitää sujuvuusperiaatteen mukaisena. 

Kokoonpanosta, pelitavasta, pelaajien roolituksesta sekä harjoittelusta päät-
täminen kuuluu seuran valmennusjohdon työtehtäviin ja viime kädessä vastuuval-
mentajan yksinomaisen päätösvallan piiriin.192 Ilman tätä päätösvaltaa valmenta-
jalla ei olisi käytännössä toimintaedellytyksiä. Tästä syystä velvollisuus noudattaa 
valmennusjohdon antamia urheilusuoritusta koskevia määräyksiä koskee am-
mattilaisten lisäksi poikkeuksetta myös amatöörejä ja harrasteurheilijoita, ja se 
on epäilemättä myös kaikkien joukkueurheilun toimijoiden tuntema sisällöltään 
yksiselitteinen käytäntö, johon liittyy perusteltuja odotuksia. Ammattilaisur-
heilijoiden pelaajasopimussuhteet eivät kuitenkaan poikkea näiltä osin muusta 
työsuhteessa tehdystä työstä. Työnantajan johdon ja valvonnan alaisuus on yksi 
työsuhteen tunnusmerkeistä ja siitä sovitaan usein tavalla tai toisella työsopimuk-
sessa. Määräysvallan alaisuutta ei näin ollen voida pitää vain pelaajasopimuksille 
tunnusomaisena piirteenä.

Jääkiekon, koripallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimuksissa pelaajalle 
on lisäksi asetettu velvollisuus omatoimiseen harjoitteluun silloin, kun joukkueel-
la ei ole yhteisharjoittelua.193 Myös jalkapallon pelaajasopimuksessa on määräys 
pelaajan velvollisuudesta huolehtia kunnostaan aina, mutta todettu toisaalta, että 
harjoittelu loma-aikana perustuu aina vapaaehtoisuuteen.194 Pesäpallon, jääpallon 
ja VALO:n pelaajasopimuksissa omatoimisesta harjoittelusta ei ole nimenomaista 
määräystä, vaikka niissäkin urheilijan omatoiminen harjoittelu on rinnastettu 
pelaamiseen ja järjestettyyn harjoitteluun seuran sairausajan palkanmaksuvel-
voitteen osalta. Sopimuskäytäntöä ei siten voida pitää näiltä osin vakiintuneena, 

189 Schön 2010, s. 27 ja 30.

190 Elomaa 2018, s. 25.

191 Spolander 2009, s. 20 ja 22.

192 KKO 1993:69; Halila – Norros 2017, s. 223 ja Meri 2018, s. 38–39 sekä 45.

193 Jääkiekon SM-Liigan, Mestiksen ja Koripalloliiton pelaajasopimukset, kohta 4.8 ja SEUL:n pelaajasopimus, 
kohta 5.2.

194 SPL:n pelaajasopimus, yleismääräykset ja 15 §.
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vaikka pelaajan suorituskyky on ratkaisevassa asemassa tämän pelaamisvelvoit-
teen täyttämisen kannalta, ja vaikka pelaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
kykenee täyttämään pelaajasopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Velvollisuutta 
omaehtoiseen harjoitteluun ei näin ollen voida pitää pelaajasopimuksen tavasta 
johtuvana oikeusvaikutuksena.

Pelaamisvelvoitetta on täsmennetty edelleen pelaajasopimusten osana nou-
datettavissa kilpailu- ja kurinpitosäännöissä. Ne kieltävät ensinnäkin poikkeuk-
setta otteluiden lopputuloksista etukäteen sopimisen ja/tai pelaamisen ennalta 
sovittuun lopputulokseen pyrkien.195 Pesäpalloa ja koripalloa lukuun ottamatta 
kilpailusäännöissä on lisäksi nimenomainen määräys, jonka mukaan urheilijoi-
den on pyrittävä aina urheilullisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.196 
Pesäpallonkin pelaajasopimuksissa on kuitenkin todettu, että sopimuksen tarkoi-
tuksena on seuran kilpailumenestyksen edistäminen, minkä voitaneen ymmärtää 
tarkoittavan samaa. Tätä myös käytännössä edellytetään pesäpalloilijoiltakin.197

Elektronisen urheilun kilpailuohjesäännössä ei ole toistaiseksi määräyksiä 
sopupelistä. SEUL:n pelaajasopimuksen osana noudatettavat Suomen e-urheilun 
eettiset ohjeet kuitenkin kieltävät pelissä huijaamisen. Sopupeli voidaan katsoa 
yhdeksi kielletyn huijaamisen muodoksi. Lisäksi SEUL:n eettisissä ohjeissa on 
kielletty nimenomaisesti pelin lopputulokseen vaikuttaminen pelaamalla tarkoi-
tuksella huonosti. Sopupeli ja pelisuorituksen tarkoituksellinen heikentäminen 
ovat siten kiellettyjä myös elektronisessa urheilussa.

Kilpailumanipuloinnilla tai urheiluhuijauksella tarkoitetaan joukkueurhei-
lussa oikeudettoman hyödyn hankkimistarkoituksessa tapahtuvaa epäasiallista 
vaikuttamista ottelun normaaliin kulkuun eli sen lopputulokseen tai ottelutapah-
tumiin.198 Kysymys on sellaisesta tarkoituksellista järjestelystä, toimenpiteestä tai 
laiminlyönnistä, jolla poistetaan ”osittain tai kokonaan urheilukilpailun luontee-
seen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan etua itselle tai 
muille”.199 Kilpailumanipulaatio voidaan jakaa edelleen urheiluperustaiseen ja 
vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Urheiluperustaisella manipulaatiolla 
tarkoitetaan kilpailumanipulaation muotoa, ”jonka tavoitteena on urheilullisen 
edun” eli ”esimerkiksi tietyn merkityksellisen ottelun voittaminen tai häviämi-

195 PPL:n kilpailumääräykset, kohdat 2.1 ja 2.3 ja kurinpitomääräykset 2019, 4 §; SJL kilpailumääräykset, koh-
dat 2.1 ja 2.7; SJPL kilpailusäännöt, kohdat 30 ja 31.6 ja rangaistussäännöt, kohta 2 f); SPL kilpailumäärä-
ykset 2 § ja rangaistusmääräykset 2 § kohta h); SSBL kilpailusäännöt 12 § ja Suomen Koripalloliiton kilpai-
lusäännöt 8 § ja kurinpitosäännöt 4 § 8 kohta.

196 SJL kilpailumääräykset, 2.7 kohta; SJPL kilpailusäännöt, 31.6 kohta; SPL kilpailumääräykset 2 § ja SSBL 
kilpailusäännöt 12 §.

197 Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017.

198 Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions art. 3, para. 4; INTERPOL & IOC 
2016, s. 18 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 5.

199 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 5.
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nen, sarjapaikan säilyttäminen tai nouseminen ylempiin sarjoihin” epärehellisin 
keinoin.200 Vedonlyöntiperustaisella manipulaatiolla tarkoitetaan puolestaan sel-
laista kilpailumanipulaatiota, jonka tavoitteena on taloudellisen tuoton saaminen 
vedonlyönnin avulla joko suoraan vedonlyöntivoittoina tai epäsuorasti rahanpe-
sun kautta.201

Pesäpallon, jalkapallon, jääkiekon ja salibandyn kilpailusääntöihin sisältyy 
sopupelikiellon ohella erillinen ottelutapahtuman muunlaisen manipuloimisen 
kieltävä määräys.202 Elektronisen urheilun kilpailuohjesääntöön puolestaan tul-
laan vastaisuudessa lisäämään nimenomainen tätä koskeva määräys.203 Lisäksi 
SEUL:n eettiseen ohjeistukseen sisältyy tälläkin hetkellä yleinen pelissä huijaa-
misen kielto ja pelaajasopimuspohjaan kielto käyttää pelatessa huijausohjelmia tai 
teknisiä apukeinoja. Koripallon ja jääpallon kilpailu- tai kurinpitomääräyksissä ei 
ole tästä nimenomaisia määräyksiä. Niissäkin sitä voidaan kuitenkin epäilemättä 
pitää kiellettynä. Urheiluhuijaus on reilun pelin periaatteen vastaista, ja tarkoit-
tanee käytännössä poikkeuksetta, että urheilija laiminlyö velvollisuuttaan pyrkiä 
parhaaseensa, tai menettelee pelisääntöjen vastaisesi. Lisäksi sitä voidaan pitää 
eri lajien kurinpitosäännöissä tarkoitettuna epäurheilijamaisena käyttäytymisenä.

Velvollisuutta pyrkiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja pidättäytyä 
huijaamisesta, sopupeleistä ja muusta ottelumanipuloinnista voidaan pitää jouk-
kueurheilussa vallitsevana käytäntönä, joka koskee myös viralliseen kilpailutoi-
mintaan osallistuvia harrasteurheilijoita. Se on luonteenomaista kilpaurheilulle, 
jossa kamppaillaan nimenomaan osanottajien keskinäisestä paremmuudesta, ja 
olennainen osa urheilun eettiseen perustaan kuuluvaa reilun pelin periaatetta. Sitä 
on tiettävästi edellytetty ja toisaalta myös rikottu204 yhtä kauan kuin organisoitua 
kilpaurheilua on harjoitettu ja se on epäilemättä kaikkien joukkueurheilun toimi-
joiden tuntema ja sisällöltään yksiselitteinen käytäntö. Tästä syystä sitä voidaan 
perustellusti pitää joukkueurheilussa vakiintuneena käytäntönä ja kilpaurheilun 
luonteesta johtuvana pelaajasopimuksille tunnusomaisena piirteenä.

Tarkasteltavana olevien pelaajasopimusten mukaan urheilija on velvollinen 
pelaamaan hänelle kulloinkin osoitetussa joukkueessa. Pelaajan on siten lähtökoh-
taisesti siirryttävä seuraorganisaation sisällä joukkueesta toiseen sopimuskump-
paninsa määräyksestä. Tämä velvollisuus on toisaalta pääsääntöisesti rajattu vain 
seuran omaan organisaatioon kuuluviin joukkueisiin. Jääkiekon ja jalkapallon 
pelaajasopimuksia lukuun ottamatta siirto toisen seuran joukkueeseen edellyttää 

200 INTERPOL & IOC 2016, s. 19 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 5.

201 Ibid.

202 PPL:n kilpailumääräykset § 2; SJL kilpailusäännöt, kohta 2.7; SPL rangaistusmääräykset 2 § kohta h) ja SS-
BL kilpailusäännöt 12 §.

203 https://seul.fi/jarjestajille/kilpailuohjesaanto/. 14.3.2020.

204 Hill 2010, s. 146–147 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 4.
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erillistä sopimista. Niissäkin pelaajan velvollisuutta siirtyä toiseen urheiluseuraan 
on rajoitettu. Jalkapallossa siirto voi pelaajasopimuksen mukaan tapahtua vain 
ns. farmi- tai yhteistyöseuran joukkueeseen. SPL:n kilpailumääräysten mukaan 
myös määräaikainen siirto toiseen seuraan voi tapahtua vain pelaajan suostu-
muksella.205 Mestiksen pelaajasopimuksen mukaan siirto voi tapahtua ilman pe-
laajan erillistä suostumusta vain samalla talousalueella toimivan toisen seuran 
joukkueeseen. SM-Liigan pelaajasopimuksessa pelaajalle on puolestaan annettu 
oikeus kieltäytyä talousalueen ulkopuolelle suuntautuvista siirroista perustellusta 
henkilökohtaisesta syystä. 

Sanotun perusteella pelaajan velvollisuutta siirtyä sopijakumppanin mää-
räyksestä seuran toiseen joukkueeseen voidaan pitää joukkueurheilussa vallit-
sevana ja vakiintuneena käytäntönä toisin kuin siirtoa toiseen seuraan, jonka 
osalta vallitsevana ja vakiintuneena käytäntönä voidaan pitää päinvastoin sitä, 
että siirto edellyttää pelaajan suostumusta. Tämä koskee eri lajien kilpailusään-
töjen perusteella myös kilpailutoimintaan osallistuvia harrasteurheilijoita, joi-
den siirtyminen seurasta toiseen edellyttää ammattilaisten ja amatöörien tapaan 
säännöissä määritellyn siirtomenettelyn noudattamista ja siihen liittyen pelaajan 
sitä koskevaa pyyntöä.206

2.2.2 Muun urheilun harjoittamisen rajoittaminen

Sen ohella, että urheilijalla on edellä kuvattu velvollisuus pelata ja harjoitella 
tietyssä hänelle määrätyssä tai sopimuksessa määritellyssä joukkueessa, pelaa-
jasopimuksessa on toisaalta rajoitettu tämän oikeutta urheilun harjoittamiseen. 
Jalkapallon pelaajasopimusta lukuun ottamatta kaikissa käytettävissä olleissa pe-
laajasopimuksissa on ensinnäkin asetettu urheilijalle nimenomainen velvollisuus 
pidättäytyä osallistumasta lajin kilpailutoimintaan muissa joukkueissa ilman so-
pijakumppaninsa lupaa. Tällainen määräys sisältyy elektronista urheilua lukuun 
ottamatta myös kaikkien tarkasteltavana olevien joukkueurheilulajien kilpailusään-
töjen edustusoikeusmääräyksiin. Niiden mukaan pelaaja voi pelata vain sen seuran 
joukkueessa, jossa hänen edustusoikeutensa on, ja edustusoikeuden siirtäminen 
toiseen seuraan edellyttää sopimuksen voimassa ollessa lähtöseuran suostumus-
ta.207  Tästä seuran pelaajasopimukseen ja lajin edustusoikeusmääräyksiin perustu-

205 SPL:n kilpailumääräykset 12 § 11 kohta.

206 PPL kilpailumääräykset § 6 ja § 17; SJL kilpailusäännöt, kohta 5.1, alakohta 2 ja kohta 6.1; SJPL kilpailu-
säännöt, kohdat 24, 25 ja 25.2; SPL:n kilpailumääräykset 12 § 4 ja 11 kohdat sekä 15 §; SSBL kilpailusäännöt 
47 § ja 51 § sekä pelaajasiirtomääräykset 4 § ja Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 34 § ja 44 §.

207 PPL kilpailumääräykset § 6 ja § 17; SJL kilpailusäännöt, kohta 6.1; SJPL kilpailusäännöt, kohdat 25 ja 25.2; 
SPL:n kilpailumääräykset 12 § 1 ja 4 kohdat; SSBL kilpailusäännöt 47 §, 51 § ja 53 § sekä pelaajasiirtomää-
räykset 6 § ja Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 32 §, 43 § ja 48 §.
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vasta yksinoikeudesta pelaajan urheilusuorituksiin on käytetty urheilutoiminnassa 
ja oikeuskirjallisuudessa nimitystä pelaajaoikeus.208

Poikkeuksen edellä sanottuun muodostavat kuitenkin tietyt pelaajasopimuk-
sessa erikseen mainitut, kuten lajiliiton alaisuudessa toimivien maajoukkueiden 
ottelut, ja jääkiekossa ja koripallossa lisäksi erilaiset liigan ja pelaajayhdistyksen 
yhdessä järjestämät ottelutapahtumat eli käytännössä erilaiset näytös- ja hyvänte-
keväisyysottelut, kuten ns. tähdistöottelut. Maajoukkueeseen tai maajoukkueval-
mennukseen taikka muihin arvo-otteluihin tai niihin liittyvään valmennukseen 
valitulla urheilijalla on poikkeuksetta oikeus osallistua näihin tehtäviin sopimus-
kumppaninsa estämättä joko pelaajasopimuksen tai sen osana noudatettavien kil-
pailusääntöjen nojalla. Joissakin lajeissa pelaajalle on asetettu jopa nimenomainen 
velvollisuus osallistua lajiliiton tai sen piirijärjestön edustustehtäviin.

Joukkueurheilussa vallitseva käytäntö on siis se, ettei urheilijalla ole ilman 
sopijakumppaninsa suostumusta oikeutta osallistua lajin viralliseen kilpailutoi-
mintaan pelaajasopimuksessa ja lajin kilpailusäännöissä erikseen määriteltyjä 
poikkeuksia lukuun ottamatta muussa kuin siinä joukkueessa, johon hänet on 
kulloinkin sopijakumppaninsa toimesta määrätty. Käytäntö on vakiintunut. Pelaa-
jasopimuksiin on sisältynyt vastaavansisältöisiä määräyksiä ainakin 1990-luvun 
alusta lukien. Se on epäilemättä myös kaikkien lajin kilpailutoimintaan osallis-
tuvien tuntema ja sisällöltään yksiselitteinen käytäntö.

Esitetty koskee tarkasteltavana olevien pelaajasopimusten ja kilpailusään-
töjen perusteella kaikkia joukkueurheilulajeja ja urheilijoita näiden statuksesta 
riippumatta. Sitä voidaan näin ollen pitää joukkueurheilulle luoteenomaisena ja 
kilpaurheiluun liittyvien käytännön näkökohtien edellyttämänä piirteenä ja jouk-
kueurheilussa noudatettavana tapana. Kilpailutoiminnan mielekäs toteuttaminen 
edellyttää, etteivät urheilijat kuulu samanaikaisesti useampaan seuraan, eivätkä 
siirry joukkueiden välillä hallitsemattomasti. Erityisesti silloin, kun kysymys on 
samassa sarjassa pelaavista seuroista, samanaikainen pelaaminen useammassa 
seurassa ei ole edes käytännössä mahdollista.

Pelaajan osallistuminen kilpailutoimintaan vain yhdessä seurassa kerrallaan 
on tärkeää myös urheilullisista syistä. Seurojen välisen urheilullisen tasapainon 
säilyttäminen sekä sarjakauden normaalin etenemisen turvaaminen ja tulosten 
vertailukelpoisuuden säilyttäminen edellyttävät esitetyin tavoin, etteivät pelaa-
jat voi siirtyä kauden aikana hallitsemattomasti seurasta tai sarjasta toiseen tai 
sarjatasolta toiselle. Tämä on tärkeää myös kilpailutoiminnan uskottavuuden ja 
sitä kautta urheilun toimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Pelaajan oikeutta 
osallistua kilpailutoimintaan vain yhdessä seurassa voidaan siten pitää sujuvuus-
periaateen ja reilun pelin periaatteen mukaisena.

208 Timonen 2000, s. 11 ja Halila – Norros 2017, s. 177–179.
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Edellä mainitut syyt eivät sen sijaan edellytä maajoukkuetoimintaan ja 
muihin liiton, liigan ja pelaajayhdistyksen järjestämiin otteluihin osallistumisen 
rajoittamista. Esimerkiksi maajoukkueiden toiminnan edellytys on päinvastoin 
se, että niihin valitut pelaajat voivat osallistua maajoukkueleireille ja -otteluihin 
sopijakumppaninsa estämättä. Maajoukkue- ja muu vastaava toiminta saattaa 
puolestaan olla tarpeen esimerkiksi edellä mainittujen tahojen rahoituksen ja siten 
niiden toimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Sitä voidaan näin ollen pitää 
sujuvuusperiaatteen mukaisena. Tästä syystä seuroilla on poikkeuksetta velvol-
lisuus vapauttaa pelaajansa tarvittaessa maajoukkueen käyttöön. Se muodostaa 
siten joukkueurheilussa vallitsevan ja tiettävästi vakiintuneen käytännön.209

Pelaajasopimuksessa on saatettu rajoittaa myös urheilijan oikeutta muiden 
kuin sopimuksen kohteena olevan urheilulajin harjoittamiseen. Tällaisia mää-
räyksiä sisältyy elektronista urheilua lukuun ottamatta kaikkiin tarkasteltavana 
oleviin sopimuksiin lajista ja urheilijan statuksesta riippumatta. Niiden mukaan 
muiden urheilulajien harrastaminen edellyttää sopijakumppanilta saatua lupaa 
lukuun ottamatta niiden tavanomaista harrastustoimintaa. Sitä voidaan näin ollen 
perustellusti pitää alalla vallitsevana ja vakiintuneena käytäntönä210. 

Toisinaan pelaajasopimuksessa on kielletty kokonaan tiettyjen sopimukses-
sa yksilöityjen erityisen vaarallisiksi ja loukkaantumisalttiiksi miellettyjen ur-
heilulajien kuten moottoriurheilun, laskuvarjohypyn tms. harrastaminen. Tämä 
näyttäisi kuitenkin olevan poikkeuksellista. Joukkueurheilulajien kilpailu- tai ku-
rinpitosäännöissä tällaisia määräyksiä ei ole, ja tarkasteltavana olevissa sopimuk-
sissa tämä mahdollisuus on otettu huomioon ainoastaan jääkiekon ja koripallon 
pelaajasopimuksissa. Niissäkin asiasta sovitaan tapauskohtaisesti. Käytännössä 
tiettyjen lajien kieltäminen kokonaan on harvinaista211 eikä sitä näin ollen voida 
pitää joukkueurheilussa vallitsevana vakiintuneena käytäntönä ja pelaajasopimuk-
sen oikeusvaikutuksena. Alan vallitseva käytäntö on siis se, että tiettyjen lajien 
kieltämisestä sovitaan osapuolten kesken.

Muun urheilun rajoittamisen voitaneen katsoa liittyvän urheilijan suorituk-
sen korostuneen henkilökohtaiseen luonteeseen. Pelaajan oikeutta muun urheilun 
harjoittamiseen on rajoitettu mm. urheilijan loukkaantumisriskin alentamiseksi 
ja riittävän suorituskyvyn varmistamiseksi.212 Liiallinen urheileminen voi alentaa 
pelaajan suorituskykyä ja seuran saattaa olla vaikea tai jopa mahdotonta korvata 
loukkaantunut pelaaja toisella. Vastaavanlaisia pelaajia ei välttämättä ole saatavilla 

209 Schön 2010, s. 14–15.

210 Huttunen 1994, s. 42, 69, 77 ja 80; Palmgren 1997, s. 32 alav. 77, s. 33 ja 60 sekä Schön 2010, s. 

211 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Arto Oja-
niemen haastattelu 23.3.2017 ja Pirkka Anttilan haastattelu 31.7.2017.

212 Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Marco Ca-
sagranden haastattelu 20.3.2017; Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017; Huttunen 1994, s. 69 ja 80; Rauste 
1997, s. 119 ja Halila – Norros 2017, s. 194.
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tai uuden pelaajan hankkiminen voi estyä esimerkiksi taloudellisista syistä tai sen 
vuoksi, että säännöissä määritelty siirtomääräaika on jo umpeutunut. Tämä puo-
lestaan saattaa heikentää seuran kilpailukykyä ja vaikuttaa joukkueiden välisiin 
voimasuhteisiin. Lisäksi loukkaantumisriskin minimoiminen edistää joukkueiden 
kokoonpanon pysyvyyttä.

Velvollisuus pidättäytyä muiden urheilulajien harjoittamisesta tavanomais-
ta harrastustoimintaa lukuun ottamatta koskee kuitenkin vain sopimussuhtees-
sa olevia ammattilaisia ja amatöörejä, ei sen sijaan harrasteurheilijoita, vaikka 
yksilöiden suorituskyvyn merkitys korostuu myös harrastekilpaurheilussa, ja 
vaikka loukkaantuneen pelaajan korvaaminen varsinkin kesken pelikauden voi 
olla sielläkin vaikeaa. Harrasteurheilijoilla tiettävästi on oikeus harjoittaa muita 
urheilulajeja paitsi harrasteena myös kilpaurheiluna edellä tarkoitetut erityisen 
loukkaantumisalttiit lajit mukaan lukien. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, ettei 
harrasteurheilijoilla ole amatööreistä ja ammattilaisista poiketen velvollisuutta 
urheilun harjoittamiseen, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. Velvollisuutta pi-
dättäytyä muiden lajien harjoittamisesta ei näin ollen voida pitää joukkueurheilun 
luonteesta johtuvana pelaajasopimusten erityispiirteenä, vaan liittyvän erityisesti 
huippu-urheilun korostuneen kilpailulliseen luonteeseen sekä seurojen taloudellis-
ten intressien turvaamiseen. Tästä syystä sitä ei voitane pitää myöskään kaikkien 
joukkueurheilun toimijoiden yleisesti tuntemana yksiselitteisenä ja perusteltuja 
odotuksia luovana käytäntönä. Esimerkiksi ensimmäisen pelaajasopimuksensa 
solmiva urheilija ei välttämättä ole tästä tietoinen, eikä tämän siten voida katsoa 
tulevan velvoitetuksi siihen ilman tätä koskevaa sopimusmääräystä.

2.2.3 Markkinointivelvoitteet

Huippu-urheilu ja -urheilijat ovat suuren yleisen mielenkiinnon kohteena. Niin 
urheilu kuin urheilijat ovat julkisuudessa päivittäin. Näillä on siis julkisuusarvoa. 
Urheiluun ja huippu-urheilijoihin liittyvät mielikuvat ovat yleensä positiivisia. 
Näiden julkisuusarvoa on siten mahdollista hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi 
myynnin edistämiseen.213 Tästä syystä pelaajasopimuksissa on sovittu pelaamisen 
ja harjoittelun ohella poikkeuksetta myös urheilijan persoonan kaupalliseen hyö-
dyntämiseen perustuvista velvollisuuksia.

Urheilijalla on ensinnäkin velvollisuus osallistua sopijakumppaninsa ja tä-
män yhteistyökumppanien mainos- ja markkinointitilaisuuksiin, ja käyttää ot-
teluihin, harjoituksiin ja muihin virallisiin tapahtumiin osallistuessaan hänelle 
osoitettuja pelivarusteita ja asusteita. Tästä on määräys kaikissa tarkasteltavana 

213 Hager C. – Hager A. 1998, s. 25 ja 28; Järvensalo 1999, s. 5; Henrichson 2002, s. 99; King 2002, s. 138–139; 
Flågan – Svendsen 2012, s. 143 ja Lindholm 2014, s. 268 ja 274.
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olevissa pelaajasopimuksissa. Joissakin lajeissa pelaajalla on lisäksi erikseen ni-
menomaisesti mainittu velvoite osallistua lehdistötilaisuuksiin ja antaa haastat-
teluja tiedotusvälineille. Tällainen määräys sisältyy koripallon, jalkapallon, pesä-
pallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimuksiin.

Seuralle on varattu pelaajasopimuksessa myös yksinoikeus urheilijasta edus-
tusasussa tai pelitapahtuman yhteydessä otettuun valokuvaan. Urheilijalla itsel-
lään on pelaajasopimuksen nimenomaisen määräyksen perusteella oikeus käyttää 
kyseisenlaisia valokuvia vain seuran suostumuksella. Jalkapallossa ja elektroni-
sessa urheilussa organisaatiolla on lisäksi oikeus pelitilanteesta otettuun videoon 
tai muuhun tallenteeseen. Muissa tarkasteltavana olevissa sopimuksissa tästä ei 
sen sijaan ole vielä määräystä.

Jääkiekossa ja koripallossa urheilijan sopijakumppanilla on pelaajasta edus-
tusasussa otetun valokuvan lisäksi oikeus muuhun vastaavaan tunnisteeseen. 
Tällä tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi urheilijan nimeä ja nimimerkkiä, alle-
kirjoitusta, pelinumeroa ja ääntä.214 Elektronisen urheilun pelaajasopimusmallissa 
tämän edustamalle organisaatiolle on puolestaan varattu oikeus käyttää pelaajan 
nimimerkkiä omassa markkinoinnissaan sopimuksen voimassaollessa. Muiden 
lajien sopimusmalleihin vastaavanlaisia määräyksiä ei sen sijaan sisälly. Esimer-
kiksi jalkapallossa pelaajat haluavat pitää kyseiset käyttöoikeudet itsellään, min-
kä vuoksi niistä ei ole otettu yleistä määräystä pelaajasopimukseen.215 Siihen on 
kuitenkin nyttemmin sisällytetty määräys seuran oikeudesta hyödyntää pelaajan 
henkilöä, kuten tämän nimeä ja pelinumeroa, yleisölle myytävissä pelaajan hy-
väksymissä markkinointi- ja fanituotteissa.

Tarkasteltavana olevien sopimusten perusteella urheilijoilla on lisäksi poik-
keuksetta velvollisuus noudattaa sopijakumppaninsa tekemiä mainos-, markki-
nointi-, yhteistyö- ja varustesopimuksia ja pidättäytyä omien vastaavien tekemi-
sestä ilman sopijakumppanin lupaa. Käytännössä pelaajilla on Suomessa omia 
henkilökohtaisia mainos- ja markkinointi- ja varustesopimuksia vain harvoin,216 
mikä johtunee siitä, että Suomi on markkina-alueena niin pieni, ettei tällaisia 
sopimuksia ole tarkoituksenmukaista tehdä.

Pelaajan velvollisuutta osallistua mainos- ja markkinointitilaisuuksiin, nou-
dattaa sopijakumppaninsa mainos-, markkinointi-, yhteistyö- ja varustesopimuk-
sia ja käyttää seuran virallisissa tapahtumissa seuran määräämiä pelivarusteita 
ja asusteita voidaan pitää joukkueurheilussa vallitsevana käytäntönä. Samoin 
seuralle pelaajasopimuksessa varattua yksinoikeutta pelaajasta edustusasussa 

214 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Ferrari 2002, s. 64 ja Malmsten 2001, s. 160–161.

215 Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017 ja Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017.

216 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Markus Juholan ja Mika Palm-
grenin haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 
ja Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017.
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tai pelitapahtumassa otettuun valokuvaan. Näistä on myös sovittu pelaajasopi-
muksissa ainakin 1990-luvun alusta saakka, joten sopimusten sisältö on vakiintu-
nut.217 Muiden pelaajan henkilöä koskevien tunnisteiden käyttöoikeuksien osalta 
sopimuskäytäntö on sen sijaan vielä toistaiseksi epäyhtenäinen.

Edellä kuvatun kaltaiset kaupalliset velvoitteet eivät ole tunnusomaisia yk-
sinomaan urheilulle ja urheilijoiden sopimuksille. Vastaavanlaisia velvoitteita 
lienee myös muiden julkisen mielenkiinnon kohteena olevien alojen toimijoil-
la, kuten muusikoilla, näyttelijöillä ja muilla esiintyvillä taiteilijoilla. Toisaalta 
harrasteurheilijoilla ei ole vastaavanlaisia velvoitteita kuin pelaajasopimuksen 
tehneillä amatööri- ja ammattilaisurheilijoilla lukuun ottamatta velvollisuutta 
käyttää sääntöjenmukaisia varusteita ja peliasua. Harrasteurheilulla ei ole sa-
manlaista julkisuusarvoa kuin huippu-urheilulla. Pelaajasopimukseen perustuvat 
kaupalliset velvoitteet eivät siten ilmennä urheilutoiminnan erityisluonnetta, eikä 
joukkueurheilijan velvoitteisiin tiettävästi myöskään liity sellaisia erityispiirteitä, 
jotka erottaisivat ne muiden alojen toimijoiden vastaavista velvoitteista. Tästä 
syystä näitä ei myöskään oteta tarkempaan tarkasteluun tässä tutkimuksessa.

2.2.4 Sääntöjen noudattaminen

Tarkasteltavana olevat pelaajasopimukset velvoittavat urheilijan poikkeuksetta 
noudattamaan lajin tai kilpailutapahtuman kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.218 Sitä 
voidaan näin ollen pitää joukkueurheilussa vallitsevana käytäntönä. Pelaajaso-
pimusten sisältö on pysynyt näiltä osin kutakuinkin muuttumattomana ainakin 
viimeisen noin 30 vuoden ajan.219 Sopimuskäytäntöä voidaan siten perustellusti 
pitää myös vakiintuneena.

Velvollisuutta sääntöjen noudattamiseen voidaan pitää kilpaurheilun luon-
teesta johtuvana toiminnan erityispiirteenä. Urheilulajit ovat käytännössä joukko 
sääntöjä. Ilman sääntöjä ei ole peliä eikä myöskään kilpaileminen ole mahdollista 
ilman, että kaikki osallistujat sitoutuvat niihin. Jotta kysymys olisi urheilusta, 
kilpailun tulee siis tapahtua sääntöjen mukaisesti. Osanottajien sitoutuminen 
sääntöihin on mielekkään kilpailutoiminnan välttämätön perusedellytys, minkä 
vuoksi velvollisuus sääntöjen noudattamiseen koskee kaikkia toimintaan osallis-
tuvia riippumatta siitä, onko kysymys ammattilaisesta, amatööristä vai harras-

217 Huttunen 1994, s. 69–70 ja 78; Palmgren 1997, s. 33 ja 60 sekä Schön 2010, s. 17–18, 27–28 ja 30.

218 Jääkiekon pelaajasopimuksissa asiaa ei ole mainittu nimenomaisesti, mutta pelaajasopimuksessa viitattujen 
jääkiekon kurinpitosääntöjen 10.1 kohdan perusteella urheilija on velvollinen noudattamaan SJL:n kilpailu-
sääntöjä kokonaisuudessaan. Mika Palmgrenin ja Markus Juholan haastattelu 14.3.2017 ja Marco Casagran-
den haastattelu 20.3.2017, joiden mukaan jalkapallon pelaajasopimusmallin viittauksella kilpailuja koskeviin 
määräyksiin tarkoitetaan kaikkia kilpailutoimintaa koskevia sääntöjä – erityisesti jalkapallon kilpailu- ja ku-
rinpitosääntöjä ja sarjamääräyksiä niiltä osin kuin niissä on pelaajaa koskevia määräyksiä.

219 Huttunen 1994, s. 42, 69, 77 ja 80 ja Palmgren 1997, s. 32 alav. 77, s. 33 ja 60.
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teurheilijasta. Sääntöjärjestelmän tehokkuus puolestaan edellyttää, että siihen 
liittyy tosiasiallisesti toimiva seuraamusjärjestelmä.

Pelaajan oikeusaseman kannalta relevantit kilpailusääntöjen määräykset 
koskevat mm. dopingsääntöihin sitoutumista, sopupeliä ja muuta urheilumani-
pulaatiota, vedonlyöntikieltoa, kilpailulisenssiä, pelaajan vakuuttamista, varus-
teita, edustusoikeutta ja seurasiirtoja sekä maajoukkuetoimintaan osallistumista. 
Urheilussa kielletty menettely sekä siitä määrättävät seuraamukset ja prosessi, 
jossa kyseiset seuraukset määrätään, määritellään puolestaan kurinpitosäännöis-
sä. Pelisääntöjen vastaisten pelissä tapahtuneiden rikkeiden lisäksi pelaajaa voi-
daan rangaista esimerkiksi epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, doping- tai 
huumausaineiden käyttämisestä ja sopupelistä. Näistä on määräykset kaikkien 
tarkasteltavana olevien lajien kilpailu- ja kurinpitosäännöistä.  Elektronista ur-
heilua lukuun ottamatta tarkasteltavana olevien lajien säännöissä on määräykset 
myös vedonlyöntikiellon rikkomisesta määrättävästä kurinpitoseuraamuksesta. 
Tyypillisiä pelaajalle kurinpitosääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia 
ovat varoitus ja pelikielto. Nämä ovat käytössä kaikissa tarkastelun kohteena 
olevissa lajeissa. Elektronista urheilua ja pesäpalloa lukuun ottamatta pelaajal-
le on mahdollista määrätä rangaistuksena myös rahasakko. Edellä mainittujen 
sääntömääräysten tarkoituksena on varmistaa kilpailuun osallistuville mahdol-
lisimman tasavertaiset lähtökohdat, varmistaa kilpailun häiriötön eteneminen, 
suojata urheilijoita loukkaantumisilta ja muilta terveysriskeiltä sekä urheilijoita 
ja muita toimintaan osallistujia epäasialliselta käyttäytymiseltä ja varmistaa lajin 
maajoukkueen toimintaedellytykset.

Huipputasolla urheilevat ammattilaiset ja amatöörit ovat epäilemättä tie-
toisia, että heidän edellytetään sitoutuvan edellä mainittuihin velvoitteisiin vi-
ralliseen kilpailutoimintaan osallistuessaan ja harjoitellessaan. Se, että jouk-
kueurheilun viralliseen kilpailutoimintaan Suomessa osallistuvien urheilijoiden 
edellytetään noudattavan dopingsääntöjä ja pidättäytyvän esimerkiksi niissä 
kiellettyjen aineiden käyttämisestä on notorinen seikka. Sama koskee yleisimpiä 
epäurheilijamaisen käyttäytymisen muotoja, kuten väkivaltaista tai lajin luontee-
seen kuulumatonta epäasiallista käyttäytymistä kanssakilpailijoita, toimitsijoita 
ja yleisöä kohtaan. Huippu-urheilijoiden voidaan myös edellyttää tuntevan edellä 
mainitut säännöt ainakin pelaajan asemaa koskevilta osiltaan tai vähintäänkin 
ottavan selvää niiden sisällöstä toimintaan osallistuessaan. Tämän lisäksi ei ole 
ajateltavissa, että vain osa osanottajista olisi sitoutunut sääntöihin tai että nämä 
noudattaisivat eri sääntöjä. Edellä sanotun perusteella velvollisuuden noudattaa 
edellä mainittuja sääntöjä voidaan katsoa seuraavan ilman nimenomaista sopi-
musmääräystäkin oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen solmimisesta edellyttä-
en, etteivät ne ole pakottavan lainsäädännön vastaisia tai sisällöltään kohtuuttomia 
tai johda kohtuuttomaan lopputulokseen. 
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2.2.5 Vedonlyönti
Vielä 1990-luvun alussa pelaajasopimuksiin ei sisältynyt vedonlyöntiä koskevia 
määräyksiä. 2000-luvun alkupuolella ne ovat kuitenkin vakiinnuttaneet aseman-
sa pelaajasopimuksissa.220 Nykyisin kaikissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopi-
muksissa on määräys, jonka mukaisesti urheilijalla ei ole oikeutta osallistua itse 
tai edustajan välityksellä vedonlyöntiin omista otteluista. Elektronista urheilua 
lukuun ottamatta tästä on määräys myös kunkin lajin kilpailu- ja/tai kurinpi-
tomääräyksissä.221 Vedonlyöntikieltoa omista kilpailutapahtumista voidaan näin 
ollen pitää joukkueurheilussa vallitsevana ja vakiintuneena käytäntönä. Se on myös 
epäilemättä sillä tavalla yksiselitteinen, että siihen voi liittyä perusteltuja odotuksia.

Omia otteluita koskevalla vedonlyöntikiellolla on läheinen liityntä urhei-
lijan velvollisuuteen pyrkiä pelatessaan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen 
sekä tämän velvollisuuteen pidättäytyä otteluiden lopputuloksesta sopimisesta. 
Sen voidaan näin ollen katsoa kuvastavan reilun pelin periaatetta. Lisäksi se tur-
vaa pelaajan käytettävyyttä seuran näkökulmasta. Erityisesti vedonlyönti omaa 
joukkuetta vastaan on omiaan horjuttamaan seuran luottamusta pelaajaan ja 
siten heikentämään tämän käytettävyyttä otteluissa. Tämän ohella se turvaa jouk-
kueurheilun uskottavuutta yleisön ja yhteistyökumppanien silmissä ja sitä kautta 
myös urheilun taloudellisia toimintaedellytyksiä. Sitä voidaan siten pitää myös 
sujuvuusperiaatteen mukaisena. Tästä huolimatta ja vaikka vedonlyöntikielto 
koskee elektronista urheilua lukuun ottamatta yhtälailla myös kilpailutoimin-
taan osallistuvia harrasteurheilijoita, sitä ei kuitenkaan voida pitää varsinaisesti 
urheilun tai joukkueurheilun kilpailullisesta perusluonteesta johtuvana pelaaja-
sopimusten erityispiirteenä. Vedonlyönti omasta ottelusta ei välttämättä vaikuta 
heikentävästi urheilijan pelisuoritukseen, eikä vedonlyöntiä koskevan sääntelyn 
tarve johdu pelaajasopimuksen kohteena olevan toiminnan luonteesta, vaan siitä 
tosiseikasta, että joukkueurheilu on vedonlyönnin kohteena.

Muilta osin vedonlyöntiä koskeva sopimuskäytäntö on epäyhtenäinen. Elekt-
ronisessa urheilussa pelaajalta on kielletty omien otteluiden lisäksi vedonlyönti 
oman organisaation muidenkin joukkueiden otteluista. Koripallossa kiellettyä 
on lisäksi vedonlyönti kaikista sen sarjan vedonlyöntikohteista, johon pelaajan 
joukkue osallistuu, ja salibandyssä myös farmijoukkueen sarjatason otteluista. 
Jalkapallossa taas on kiellettyä edellä mainittujen lisäksi vedonlyönti seuran yh-
teistyöseurajoukkueen sarjatasojen otteluista. Ainakin jalkapallossa perusteena 
vedonlyöntikiellon ulottamiselle muihinkin kuin vain oman joukkueen otteluihin 
on se, että pelaajalla voi olla sisäpiirin tietoa esimerkiksi vastustajasta ja toisaal-

220 Schön 2010, s. 16–17 ja 28.

221 PPL:n kilpailumääräykset § 2; SJL:n kilpailusäännöt, kohta 2.6; SJPL:n kilpailusäännöt, kohta 31.7 SPL:n 
kilpailumääräykset 2 § 3. kohta; SSBL kilpailusäännöt 14 § ja Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 8 § ja 
kurinpitosäännöt 4 § 9. kohta.
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ta se, että pelaaja voi tietyissä tilanteissa pystyä toiminnallaan omassa ottelussa 
vaikuttamaan epäasiallisesti kolmannen osapuolen asemaan.222

Joissakin lajeissa pelaajalla on edelleen yleinen velvollisuus pidättäytyä 
muustakin toiminnasta, joka voi asettaa hänen tai sopijakumppaninsa aseman 
suhteessa vedonlyöntiin kyseenalaiseksi.223 Tällä tarkoitetaan käytännössä esi-
merkiksi ottelutuloksen järjestämistä koskevasta yhteydenotosta ilmoittamatta 
jättämistä sekä vinkkien antamista joukkueen sisäisistä asioista kuten pelaajien 
terveystiedoista jne. ja vedonlyöjien tietolähteenä toimimista ja muunlaista kom-
munikaatiota näiden kanssa224. Toisissa taas on edellä sanotun sijasta tai ohella 
nimenomainen määräys pelaajan velvollisuudesta ilmoittaa sellaisista yhteyden-
otoista, jolla on ilmaistu pyyntö, tiedustelu tai muu toivomus ottelutuloksen en-
nakkoon järjestämisestä tai muusta epäasiallisesta vaikuttamisesta ottelun nor-
maaliin kulkuun.225 Pesäpallon ja jalkapallon kilpailumääräyksiin on nyttemmin 
otettu lisäksi määräys, jonka mukaan seura ja pelaaja eivät saa antaa seuran ulko-
puoliselle taholle vedonlyöntipelaamisen kannalta merkityksellistä sisäpiiritietoa.

VALO:n ja SJPL:n pelaajasopimusmalleihin tai jääpallon ja salibandyn sään-
töihin ei sisälly edellä kuvatun kaltaisia määräyksiä lainkaan. Sopimuskäytännön 
epäyhtenäisyyden vuoksi joukkueurheilussa ei voida katsoa olevan vallitsevaa ja 
vakiintunutta sopimuskäytäntöä pelaajan vedonlyöntiä koskevien velvoitteiden 
osalta lukuun ottamatta tämän velvollisuutta pidättäytyä omia otteluita koske-
vasta vedonlyönnistä.

2.2.6 Dopingista pidättäytyminen

Kaikki tarkasteltavana olevat pelaajasopimukset perustavat niissä olevan viittauk-
sen perusteella urheilijalle poikkeuksetta velvollisuuden noudattaa sopimukses-
sa yksilöityjä antidopingsääntöjä. Sopimuksissa on viitattu pääsääntöisesti joko 
Suomen antidopingsäännöstöön, kansallisen tai kansainvälisen liiton tai KOK:n 
antidopingsäännöstöön tai yleisesti lajin Suomessa sovellettaviin antidopingsään-
töihin. Tämän lisäksi eri lajien kilpailu- ja/tai rangaistussäännöissä on poikkeuk-
setta määräys pelaajan velvollisuudesta noudattaa dopingsääntöjä ja pidättäytyä 

222 Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017.

223 Jalkapallon pelaajasopimus 9 §; Jääkiekon SM-Liigan ja Mestiksen pelaajasopimukset, kohta 4.11; Koripal-
lon pelaajasopimus, kohta 4.11 ja SEUL:n pelaajasopimus, kohta 11.3.

224 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 
20.3.2017 ja Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017.

225 Jalkapallon pelaajasopimus 9 § ja SPL:n kilpailusäännöt 2 § 8. kohta; Koripallon pelaajasopimus, kohta 4.11; 
PPL:n kilpailumääräykset § 2, kohta 2.2 ja SEUL:n pelaajasopimus, kohta 11.3.
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dopingista.226 Elektronisen urheilun pelaajasopimuksessa viitataan kuitenkin orga-
nisaation eli pelaajan sopijakumppanin dopingsääntöihin ja velvoitetaan urheilija 
olemaan käyttämättä mitään suoritusta parantavia aineita.

Suomen antidopingsäännöstön perusteella urheilija on velvollinen pidät-
täytymään urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttämisestä sekä 
huolehtimaan muutenkin, ettei hänen kehoonsa pääse kiellettyjä aineita. Kielletyt 
aineet on määritelty SUEK:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –luette-
lossa, joka perustuu WADA:n julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä ai-
neista ja menetelmistä.227 Urheilija ei myöskään saa pitää hallussaan eikä levittää 
urheilussa kiellettyjä aineita tai menetelmiä ja hänellä on velvollisuus osallistua 
kiellettyjen aineiden käyttämistä selvittäviin kokeisiin ja tähän liittyen ilmoittaa 
olinpaikkatietonsa ja olla tavoitettavissa testausta varten.

Vaikka sopimukset poikkeavat toisistaan sanamuodoltaan ja niissä on vii-
tattu eri säännöstöihin, niiden pelaajille eri lajeissa perustamat velvoitteet eivät 
poikkea toisistaan. Suomen antidopingsäännöstö ja kansainvälisten lajiliittojen 
mahdolliset omat antidopingsäännöt perustuvat WADA:n antidopingsäännöstöön 
ja vastaavat mm. dopingrikkomusten määrittelyn osalta toisiaan. Pelaajat on li-
säksi velvoitettu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä eri lajien kilpailu-
säännöissä.228 Velvollisuutta noudattaa antidopingsääntöjä, pidättäytyä kielletty-
jen aineiden käyttämisestä ja osallistumista niiden käyttöä selvittäviin testeihin, 
voidaan siten perustellusti pitää joukkueurheilussa vallitsevana käytäntönä.229

Suorituskykyä parantavien aineiden käyttöä urheilussa on rajoitettu vuo-
desta 1928.230 Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF laati tuolloin ensimmäisenä 
lajiliittona luettelon kielletyistä aineista, minkä jälkeen muut lajiliitot seurasivat 
nopeasti perässä.231 KOK puolestaan määritteli kielletyt aineet ensimmäisen ker-
ran vuonna 1968 ja Suomen ensimmäiset dopingsäännöt laadittiin 1980-luvulla.232 
Velvollisuutta noudattaa dopingsääntöjä, pidättäytyä kiellettyjen aineiden käyttä-
misestä ja osallistua niiden käyttöä selvittäviin testeihin voidaan näin ollen pitää 
paitsi urheilussa yleisesti myös joukkueurheilussa vakiintuneena käytäntönä233.

226 PPL:n kilpailumääräykset § 2, kohta 2.5 ja kurinpitomääräykset 2019, § 4; SJL:n kilpailusäännöt, kohdat 2.2 
ja 10.4; SJPL:n kilpailusäännöt, kohta 31.1; SPL:n kilpailumääräykset 2 §, 2. kohta ja rangaistusmääräykset 
2 §, f) kohta; SSBL:n kilpailusäännöt 16 § ja 62 § ja Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 7 § ja kurinpi-
tosäännöt 4 §, 6. kohta.

227 http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1. 23.3.2020.

228 Ks. esim. Elektronisen urheilun yleinen kilpailuohjesääntö, kohta ”Pelaajalisenssi”; PPL:n kilpailumääräykset 
§ 2, kohta 2.5; SJL kilpailusäännöt, kohta 2.2; SJPL:n kilpailusäännöt, kohta 31.1; SPL:n kilpailumääräykset 
2 §, 2. kohta; SSBL:n kilpailusäännöt 16 § ja Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 7 §.

229 Schön 2010, s. 16 ja 28.

230 https://www.suek.fi/historia-vuosikertomukset.

231 Ibid.

232 Ibid.

233 Schön 2010, s. 16 ja 28.
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Ottaen edelleen huomioon, että kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttä-
misestä pidättäytymistä voidaan pitää urheilun kantaviin periaatteisiin kuuluvan 
reilun pelin periaatteen keskeisenä osana, ja kun antidopingsäännöt koskevat 
yhtälailla niin ammattilaisia ja amatöörejä kuin lajin viralliseen kilpailutoimin-
taan osallistuvia harrasteurheilijoitakin, sitä voidaan perustellusti pitää myös 
toiminnan luonteesta johtuvana pelaajasopimuksille tunnusomaisena piirteenä. 
Se lienee myöskin kaikkien kilpailutoimintaan osallistuvien tuntema ja velvoit-
tavaksi mieltämä käytäntö. Siihen voidaan näin ollen liittää perusteltuja odotuk-
sia. Väitettä, jonka mukaan pelaaja ei olisi ymmärtänyt eikä voinut ymmärtää 
pelaajasopimusta tehdessään, että hänen on pidättäydyttävä dopingsäännöissä 
kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttämisestä, vaikka pelaajasopimuksessa 
ei jostain syystä olisi sitä koskevaa nimenomaista määräystä, ei voida pitää eri-
tyisen uskottavana. Ammattilais- ja amatööripelaajat ovat harjoittaneet urhei-
lua jo ennen ensimmäisen sopimuksensa solmimista vuosia ja olleet silloinkin 
velvollisia tuntemaan lajin dopingsäännöt ja noudattamaan niitä. Tämän lisäksi 
Suomen antidopingsäännöstön kohdassa 1.3 todetaan nimenomaisesti, että sitä 
sovelletaan kaikkiin sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka osallistuvat kan-
sallisen lajiliiton tai sen jäsen- tai sisarjärjestön järjestämiin, valtuuttamiin tai 
tun nustamiin kilpailuihin tai muihin tapahtumiin. 

Elektronisen urheilun pelaajasopimusta lukuun ottamatta tarkasteltavana 
olevissa sopimuksissa on myös urheilijan lääkitsemistä koskevia määräyksiä. 
SJPL:n, VALO:n ja pesäpallon pelaajasopimuksissa on sovittu pelaajan velvolli-
suudesta lääkitä itseään vain lääkärin ohjeiden mukaan. Jalkapallossa tätä ei sen 
sijaan enää edellytetä, vaan pelaajalla on sen sijaan velvollisuus kertoa lääkärilleen, 
ettei saa käyttää mitään urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää, ja varmistaa, 
ettei syyllisty dopingrikkomukseen käyttäessään jotakin lääketieteellistä hoitoa. 
Jääkiekossa pelaajalla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa ”seuralle käyttämän-
sä lääkkeet, lisäravinteet, piristeet ja muut urheilussa kielletyiksi tietämänsä tai 
epäilemänsä aineet”. Koripallossa pelaajan on taas ilmoitettava käyttämänsä lääk-
keet seuralle sopimuksesta neuvotellessaan. Urheilijan lääkitsemisen osalta sopi-
muskäytäntö on siten epäyhtenäinen, eikä vallitsevaa käytäntöä näiltä osin ole.

2.2.7 Pelaajan käyttäytyminen

Kaikkiin tarkasteltavana oleviin pelaajasopimuksiin sisältyy erilaisia urheilijan 
käyttäytymistä koskevia määräyksiä. Niiden tavoitteena on turvata urheilijan suo-
rituskyvyn ja urheilijan, seuran ja lajin julkisuuskuvan ja tähän liittyvän markkina-
arvon säilyminen ja kehittyminen.234 Ne koskevat urheilijan käyttäytymistä niin 

234 Huttunen 1994, s. 70.
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lajin virallisia tapahtumissa eli otteluissa ja harjoituksissa niihin liittyvine matkoi-
neen kuin edustustilaisuuksissa ja osin myös vapaa-aikana. 

Urheilijalla on ensinnäkin jo pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuutensa perus-
teella yleinen velvollisuus käyttäytyä siten, että hän kykenee täyttämään tämän 
velvollisuutensa. Jääkiekon, koripallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimuk-
sissa on vielä erikseen nimenomaisesti kielletty urheilijan pelikuntoa ja –vireyttä 
vaarantava käyttäytyminen. Muissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa 
pelaajalle on sen sijaan asetettu yleinen velvollisuus käyttäytyä siten, ettei aiheuta 
menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään vahinkoa seuralle, la-
jille tai urheilulle yleensä. Tämän voidaan katsoa pitävän sisällään edellä mainitun 
pelikuntoa ja –vireyttä vaarantavan käyttäytymisen, vaikka asiaa ei ole erikseen 
nimenomaisesti todettukaan. Tällaista käyttäytymistä voitaneen kiistatta pitää 
luonteeltaan seuraa vahingoittavana.

Jääkiekossa, koripallossa ja elektronisessa urheilussa on kielletty lisäksi 
joukkueelle ja lajille negatiivista julkisuutta aiheuttava käyttäytyminen. Tämä 
on kiellettyä myös muissa tarkasteltavana olevissa lajeissa. Negatiivista julkisuut-
ta aiheuttava käyttäytyminen epäilemättä vahingoittaa seuraa, lajia ja urheilua, 
ja epäurheilijamainen käyttäytyminen puolestaan lienee yleensä omiaan aihe-
uttamaan negatiivista julkisuutta. Jääkiekon ja koripallon pelaajasopimuksissa 
urheilijalle on asetettu edellä mainitun pidättäytymisvelvoitteen ohella edelleen 
velvollisuus pyrkiä julkisessa toiminnassaan ja esiintymisessään edistämään 
kaikin puolin lajin myönteistä imagoa ja vastaavasti välttämään kaikkea tämän 
tavoitteen kanssa ristiriidassa olevaa. Tässäkin tapauksessa käytännössä merki-
tyksellisempi on kuitenkin urheilijan velvollisuus pidättäytyä lajin imagoa vahin-
goittavasta toiminnasta.235

Jääkiekon ja koripallon pelaajasopimuksissa ei ole nimenomaista pelaajan 
epäurheilijamaista käyttäytymistä koskevaa määräystä.  Niiden osalta vastaa-
va kielto perustuu pelaajan käyttäytymistä koskevaan yleismääräykseen ja lajin 
kilpailu- ja kurinpitosääntöihin, joita pelaaja on sitoutunut noudattamaan pelaa-
jasopimuksessaan.236 Asiasta on määräys myös muiden tarkasteltavana olevien 
lajien kilpailu- ja / tai kurinpitosäännöissä sekä elektronisen urheilun pelaajaso-
pimuksen osana noudatettavissa eettisissä ohjeissa.237

Tyypillisiä epäurheilijamaisen käyttäytymisen muotoja ovat esimerkiksi vas-
tustajiin, joukkuetovereihin, tuomareihin, toimitsijoihin tai yleisöön kohdistuva 
epäasiallinen käyttäytyminen, kuten loukkaavien tai halventavien nimitysten tai 

235 Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017 ja Pirkka Antilan haastattelu 31.7.2017.

236 Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; SJL:n kilpailusäännöt, kohta 10.4 ja Suomen Koripalloliiton kurinpi-
tosäännöt 2 § ja 4 §.

237 PPL:n kurinpitosäännöt 2019 § 3 ja §; SEUL:n eettinen ohjeisto, s. 8; SJPL:n kilpailusäännöt, V. Rangais-
tussäännöt kohta 2; SPL:n rangaistusmääräykset 2 § sekä SSBL:n kilpailusäännöt 62 §.
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ilmausten käyttäminen, vastustajajoukkueen toiminnan häiritseminen, uhkaava 
ja väkivaltainen käytös, tahallinen sääntöjen rikkominen, huijaaminen, sopupeli 
tai muu ottelumanipulaatio sekä doping- tai muiden urheilulle vieraiden aineiden, 
kuten päihteiden tai tupakkatuotteiden käyttäminen. Eri lajien välillä ei ole olen-
naisia eroja sen suhteen, mitä pidetään epäurheilijamaisena käyttäytymisenä.238 

Vaikka eri lajien pelaajasopimusten urheilijan käyttäytymistä koskevat mää-
räykset ovat sanamuodoltaan jossain määrin toisistaan poikkeavia, niiden urhei-
lijalle perustamat velvoitteet eivät käytännön tasolla juurikaan poikkea toisistaan. 
Myös pelikuntoa vaarantavan ja negatiivista julkisuutta aiheuttavan käyttäytymi-
sen kielto239 samoin kuin pelaajan velvollisuus pidättäytyä epäurheilijamaisesta 
käyttäytymisestä kuuluvat siten pelaajasopimusten vakiintuneeseen sisältöön.

Velvollisuutta pidättäytyä pelikuntoa ja -vireyttä vaarantavasta ja muus-
ta sopijakumppania vahingoittavasta käyttäytymisestä voidaan pitää myös sii-
nä määrin yksilöitynä, että siihen voi liittyä perusteltuja odotuksia. Tällaisena 
voidaan pitää keskeisiltä osin myös urheilijan velvollisuutta pidättäytyä urheilua 
vahingoittavasta ja negatiivista julkisuutta aiheuttavasta käyttäytymisestä sekä 
epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä ainakin niiltä osin kuin on kysymys ur-
heiluhuijauksesta ja vastustajajoukkueen toiminnan häiritsemisestä, lajin luon-
teeseen kuulumattomasta epäasiallisesta ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä sekä 
tietyiltä osin myös urheiluun liittyvissä yhteyksissä tapahtuvasta urheilulle vie-
raiden aineiden käyttämisestä. Näitä epäurheilijamaisen käyttäytymisen muotoja 
pitänevät kiellettyinä kaikki joukkueurheilun toimijat, ja ottaen huomioon, että 
ammattilaisten ja amatöörien ohella velvollisuus pidättäytyä edellä mainitusta 
käyttäytymisestä koskee myös harrasteurheilijoita, sitä voidaan pitää joukkue-
urheilulle luonteenomaisena piirteenä.

2.2.8 Pelaajan tiedonantovelvoitteet ja sopijakumppanin 
oikeus tiedonsaantiin

Pelaajasopimuksissa sovitaan myös erilaisista urheilijan tiedonantovelvoitteista. 
Tyypillisin tähän liittyvä pelaajasopimuksen määräys koskee pelaajan velvollisuut-
ta ilmoittaa sairastumisestaan tai loukkaantumisestaan tai pakottavasta esteestä 

238 PPL:n kilpailumääräykset § 2, § 4 a ja § 23; SEUL:n eettinen ohjeisto, s. 8; SJL:n kilpailusäännöt, kohdat 
2.7, 7.6 ja 10.4. ja Arto I. Järvelän haastattelu 9.3.2017; SJPL kilpailusäännöt, kohdat 16 ja 31.6 ja rangais-
tussäännöt 2. kohta c), e) ja f) alakohdat; SPL:n rangaistusmääräykset 2 §; SSBL kilpailusäännöt, 13 §, 17 
§ ja 62 § 3) kohta sekä Suomen Koripalloliiton kilpailusäännöt 9 § ja kurinpitosäännöt 4 § 4., 5., 7. ja 8. 
kohdat.

239 Huttunen 1994, s. 69–70 ja 76; Palmgren 1997, s. 33 ja Schön 2010, s. 30.
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osallistua harjoituksiin, otteluihin tai muihin tilaisuuksiin.240 Tätä voidaan pitää 
joukkueurheilussa vallitsevana ja vakiintuneena sekä yksiselitteisenä käytäntönä, 
mutta ei varsinaisesti toiminnan luonteeseen kuuluvana erityispiirteenä ottaen 
huomioon, että siitä ei määrätä joukkueurheilulajien kilpailusäännöissä, eivätkä ne 
siten koske harrasteurheilijoita. Tässä tarkoitetut ilmoitusvelvoitteet ovat luonteel-
taan tyypillisiä lojaliteettivelvoitteen kestosopimussuhteen osapuolelle asettamia 
velvoitteita, eikä niihin liittyne pelaajasopimuksen tai kilpaurheilun luonteesta 
johtuvia erityispiirteitä. Tästä syystä nämä velvoitteet rajataan seuraavassa tar-
kastelun ulkopuolelle.

Jääkiekon, koripallon ja jalkapallon pelaajasopimuksissa on lisäksi mää-
räys pelaajan velvollisuudesta antaa seuralle kaikki sellaiset terveydentilaansa 
koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen pelikykyynsä. Muissa tarkasteltavana 
olevissa sopimuksissa ei sen sijaan ole vastaavanlaisia määräyksiä, eikä tätä siten 
voida pitää joukkueurheilun luonteesta johtuvana vallitsevana sopimuskäytäntö-
nä. Pelaajasopimuksissa on myös eräitä muita esimerkiksi ottelumanipulaatiota 
koskevasta yhteydenotosta ilmoittamista tai pelaajan terveydentilaa koskevia tie-
donantovelvoitteita, mutta sopimuskäytäntö on näiltä osin epäyhtenäinen, eikä 
sitä voida pitää vakiintuneena. Pelaajan velvollisuuden ilmoittaa ottelumanipu-
laatiota ja urheiluhuijausta koskevasta yhteydenotosta voidaan kuitenkin katsoa 
ilmentävän reilun pelin periaatetta.

2.3 Seuran velvollisuudet

2.3.1 Palkan ja korvausten maksaminen

Seuran tärkein velvoite on pelaajasopimuksen mukaisen palkan ja kulukorvausten 
maksaminen ammattilaisurheilijalle sopimuskauden ajan. Amatööriurheilijan saa-
ma vastike koostuu puolestaan käytännössä valmennuksesta, kulukorvauksista ja 
siitä, että seura vastaa myös muista urheilun harjoittamisen aiheuttamista kuluista, 
kuten halli-, jää- tai kenttämaksuista. Palkkioista ja kulukorvauksista sovitaan 
pelaajakohtaisesti ja poikkeuksetta erillisessä pelaajasopimuksen liitteessä.

Palkkioiden ja kulukorvausten maksamisen ohella seura on velvollinen hank-
kimaan pelaajalle myös tämän tarvitsemat varusteet, vaikka tästä ei olekaan ni-
menomaista määräystä kaikissa tarkasteltavana olevissa sopimuksissa. Niissä 
sopimuksissa, joissa asiasta ei ole erillistä määräystä, tämä ilmenee käytännössä 

240 Jalkapallon pelaajasopimusta lukuun ottamatta tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa on määräys 
pelaajan velvollisuudesta ilmoittaa seuralle välittömästi loukkaantumisestaan tai sairastumisestaan sekä es-
teestä osallistua harjoituksiin, otteluihin tai muihin tilaisuuksiin. Koripallossa pelaajan tulee muista sopi-
muksista poiketen olla loukkaantumis- tai sairastumistapauksessa yhteydessä seuran lääkäriin.
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siitä, että urheilija on velvoitettu käyttämään seuran määräämiä varusteita ja 
luovuttamaan ne seuralle takaisin sopimuskauden päättyessä.

Ammattilaisurheilijoille maksettava palkkio koostuu yleensä kiinteästä pal-
kasta ja sen lisäksi maksettavista bonuksista ja mahdollisista kulukorvauksista 
sekä luontoiseduista, joista tavanomaisimpia lienevät ateria-, auto- ja asuntoetu. 
Palkkiosopimuksessa on pääsääntöisesti sovittu urheilijalle sopimuskaudelta tai 
kultakin pelikaudelta maksettavasta kiinteästä kokonaiskorvauksesta sekä tämän 
korvauksen jaksottamisesta maksueriin, erien suuruudesta ja maksuajankoh-
dasta.

Urheilijalle maksettavat bonukset perustuvat yleensä joukkueen menestyk-
seen, kuten joukkueen saavuttamien sarjapisteiden perusteella maksettavat ns. 
pisterahat, tai joukkueen sarjasijoituksen, ylemmälle sarjaportaalle nousemisen 
tai kansainvälisiin peleihin pääsyn perusteella maksetut palkkiot.241 Aikaisemmin 
pelaajille maksettiin toisinaan bonuksia myös otteluiden yleisömäärien perusteel-
la.242 Urheilijan henkilökohtaisiin saavutuksiin perustuvista palkkioista tavalli-
simpia ovat puolestaan avauskokoonpanoon kuulumisen perusteella maksettavat 
palkkiot. Sen sijaan erilaiset urheilijan tekemien maalien, pisteiden ja maaliin 
johtaneiden syöttöjen eli tehopisteiden tai maalivahdin pelaamien nollapelien tms. 
perusteella määräytyvät korvaukset ovat harvinaisia.243 Tämä johtunee toiminnan 
luonteesta. Bonusten sitominen edellä mainittuihin seikkoihin olisi näet omiaan 
johtamaan siihen, että pelaajat tavoittelisivat otteluissa ensisijaisesti omaa etuaan, 
mikä ei puolestaan välttämättä palvelisi joukkueen etua. 

Kulukorvaukset kattavat urheilijalle sopimusvelvoitteiden täyttämisestä eli 
tyypillisesti harjoituksiin ja otteluihin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, 
kuten matka-, majoitus ja ateriakustannukset sekä päivärahat. Näitä maksetaan 
ammattilaisten lisäksi myös amatööreille, joiden sopimuksissa on saatettu sopia 
lisäksi mahdollisen sarjanousun yhteydessä maksettavasta bonuksesta tai sen 
vaikutuksesta pelaajalle maksettaviin korvauksiin.

Pelaajasopimuksissa on poikkeuksetta määräykset myös seuran velvollisuu-
desta maksaa pelaajalle palkkaa tai kulukorvauksia pelikyvyttömyyden ajalta. 
Tämä on ollut joukkueurheilussa vakiintunut lähtökohta244 ja lienee seurausta 
toiminnan luonteesta. Lähes kaikkeen urheiluun näet liittyy loukkaantumisriski. 
Usein jopa suuri sellainen.245 Palkanmaksuvelvoitteen kautta seura kantaa oman 
osansa tästä riskistä. 

241 Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017.

242 Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017.

243 Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Marco Casagranden haastattelu 20.3.2017 ja Ar-
to Ojaniemen haastattelu 23.3.2017.

244 Huttunen 1993, s. 129 ja 135–136 ja Schön 2010, s. 21–22.

245 HE 22/2009 vp, s. 4.
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Pelaajilla on pelikyvyttömyyden ajalta oikeus palkkaan tai kulukorvauksiin 
sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Seuran sairausajan palkanmaksu-
velvoitteen kesto määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, onko loukkaantuminen 
tapahtunut pelaajasopimuksen mukaisia velvoitteita täytettäessä eli pelissä, pe-
limatkalla, harjoituksissa, joukkueen tai urheilijan harjoitusohjelman mukaisen 
omatoimisen harjoittelun yhteydessä, tai urheilijan osallistuessa seuran tai sen 
yhteistyökumppanien edustustilaisuuksiin, vai onko kysymys muussa yhteydes-
sä tapahtuneesta loukkaantumisesta tai sairastumisesta. Viimeksi mainituissa 
tapauksissa sairausajan palkkaa on maksettava lähtökohtaisesti selvästi lyhyem-
mältä ajalta kuin, jos kysymys on sopimusvelvoitteiden yhteydessä tapahtuneesta 
loukkaantumisesta. Siinä tapauksessa, että urheilija on loukkaantunut rikottuaan 
pelaajasopimukseen sisältyvää muun urheilun harjoittamista rajoittavaa määrä-
ystä, tai aiheuttanut pelikyvyttömyytensä tahallisesti tai törkeän huolimattomalla 
menettelyllä, tällä ei kuitenkaan ole oikeutta sairausajan palkkaan tai korvauksiin.

Jääkiekon ja koripallon pelaajasopimuksissa on lisäksi erillinen määräys 
seuran oikeudesta palkan pidättämiseen pelaajalle määrätyn pelikiellon johdosta. 
Niiden mukaan seuralla on oikeus pidättää pelaajalle maksettavasta palkasta so-
pimuksessa määritelty osa vähintään kahden ottelun mittaisen pelikiellon ajalta. 
Muissa sopimuksissa vastaavia määräyksiä ei ole, eikä tätä voida näin ollen pitää 
joukkueurheilussa vakiintuneena käytäntöä tai pelaajasopimuksille tyypillisenä 
piirteenä. 

Pelaajasopimuksen liitteessä sovittu korvaus muodostaa kokonaiskorvauk-
sen kaikista urheilijan pelaajasopimukseen perustuvista velvoitteista kaupalliset 
velvoitteet mukaan lukien. Urheilijoille ei siis yleensä makseta kiinteän palkan, 
mahdollisten bonusten ja kulukorvausten lisäksi erillisiä korvauksia esimerkiksi 
näiden kuvan ja nimen käyttämisestä seuran ja sen yhteistyötahojen markkinoin-
nissa, seuran myymissä fanituotteissa, keräilykorttisarjoissa, erilaisissa tietokone- 
tai konsolipeleissä jne.246 Tämä on ollut joukkueurheilussa vakiintunut käytäntö.247

2.3.2 Vakuuttamisvelvollisuus

Palkkioiden ja korvausten maksamisen lisäksi urheilijan sopijakumppanilla on vel-
vollisuus huolehtia urheilijan vakuuttamisesta. Urheilijan kuuluessa urheilijoiden 
eläke- ja tapaturmaturvasta annetussa laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden 
piiriin, seuralla on jo lakiin perustuen velvollisuus ottaa urheilijalle laissa tarkoi-
tettu eläke- ja tapaturmavakuutus, mutta kyseinen velvollisuus on mainittu myös 

246 Jarmo Saarelan haastattelu 28.2.2017; Markus Juholan ja Mika Palmgrenin haastattelu 14.3.2017; Mar-
co Casagranden haastattelu 20.3.2017; Arto Ojaniemen haastattelu 23.3.2017 ja Pirkka Antilan haastattelu 
31.7.2017.

247 Huttunen 1994, s. 70.
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nimenomaisesti ammattilaisten kanssa käytettävissä sopimusmalleissa. Siitä on 
myös määräys kaikkien tarkasteltavana olevien lajien kilpailusäännöissä koripalloa 
lukuun ottamatta.248

Seuralla on pelaajasopimuksen perusteella poikkeuksetta velvollisuus va-
kuuttaa myös lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät urheilijat tapaturmien varal-
ta. Seuran velvollisuutta pelaajan vakuuttamiseen voidaan siten pitää joukkueur-
heilussa vallitsevana käytäntönä. Ottaen huomioon, että myös kilpailutoimintaan 
osallistuvilla harrasteurheilijoilla on velvollisuus vakuuttaa itsensä urheilussa 
sattuvien tapaturmien varalta, sitä voidaan pitää myös joukkueurheiluun luon-
teenomaisena piirteenä liittyvästä pelaajan loukkaantumisriskistä johtuvana pe-
laajasopimusten piirteenä. 

Urheilijalla itsellään on luonnollisesti oikeus halutessaan parantaa niin la-
kiin perustuvaa kuin lisenssivakuutuksen mukaista vakuutusturvaansa ottamalla 
yksilöllisiä vakuutuksia. Jääkiekon pelaajasopimuksissa on todettu näiden tilan-
teiden varalta nimenomaisesti, ettei tällä vaikuteta sopijakumppanin vakuuttamis-
velvollisuuteen. Muissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa vastaavaa 
määräystä ei sen sijaan ole.

Kaikissa tarkasteltavana olevissa sopimuksissa on lisäksi määräys pelaajan 
sopijakumppanin oikeudesta luovuttaa vakuutuksia koskevia tietoja kilpailutoi-
mintaa hallinnoivalle taholle eli liigalle tai liitolle ja joissakin tapauksissa myös 
pelaajayhdistykselle. Määräys on tarpeen vakuuttamisvelvoitteen valvonnan mah-
dollistamiseksi. Valvonta on puolestaan tarpeen, koska pelaajan vakuuttaminen 
on liittojen sääntöjen mukaan tämän edustuskelpoisuuden edellytys.

2.4 Sopimusrikkomukset

Pelaajasopimuksissa on määräyksiä myös osapuolten sopimusrikkomusten varalta. 
Jalkapalloa ja elektronista urheilua lukuun ottamatta tarkastelun kohteena olevissa 
pelaajasopimuksissa on nimenomainen määräys seuran oikeudesta suorituksesta 
pidättäytymiseen ja vahingonkorvaukseen urheilijan sopimusrikkomuksen johdos-
ta. Myös urheilijalla voi olla oikeus pidättäytyä suorituksesta seuran sopimusrik-
komuksen perusteella. Tästä ei kuitenkaan yleensä ole nimenomaista määräystä 
pelaajasopimuksessa.249 Sen sijaan urheilijan oikeudesta vahingonkorvaukseen 

248 PPL:n kilpailumääräykset 2016, § 10 ja § 12; SJL kilpailusäännöt, 2.4 ja 3.2 kohdat; SJPL kilpailusäännöt, 
31.4 kohta; SPL kilpailusäännöt 3 § y) kohta ja 9 § 3. ja 5. kohdat sekä SSBL:n kilpailusäännöt 15 § ja 46 §.

249 Pelaajan suorituksesta pidättäytymisestä löytyy määräykset ainoastaan VALO:n, SJPL:n ja pesäpallon pe-
laajasopimuksissa.
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seuran sopimusrikkomuksen johdosta löytyy määräys lähes kaikista pelaajasopi-
muksista.250

Pelaajasopimuksissa oli aikaisemmin toisinaan määräyksiä myös pelaajan 
velvollisuudesta maksaa sopimussakkoja tiettyjen sopimusrikkomusten perus-
teella. Nykyisiin pelaajasopimuksiin ei sen sijaan enää sisälly sopimussakkomää-
räyksiä. Jalkapallon pelaajasopimuksessa päinvastoin todetaan nimenomaisesti, 
ettei pelaajalle voida määrätä työsopimuslain vastaista korvausvelvollisuutta, ja 
pelaajan korvausvelvollisuus on muutoinkin rajoitettu siinä enintään 20 %:iin 
pelaajan vuosiansioista. 

Riittävän vakavan rikkomuksen perusteella sopijapuolilla on lähtökohtaisesti 
oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Purkamisesta on määräyksiä kai-
kissa tarkasteltavana olevissa sopimuksissa. Sopimuksesta riippuen kummallakin 
sopijapuolella on yleensä oikeus sopimuksen purkamiseen joko toisen osapuolen 
olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella251 tai erittäin painavasta syystä252, 
jolla viitataan käytännössä työsopimuslaissa säädettyihin työsopimuksen pur-
kamisedellytyksiin.

Yleismääräyksen lisäksi pelaajasopimuksissa on poikkeuksetta erillismää-
räys seuran oikeudesta pelaajasopimuksen purkamiseen urheilijan dopingrikko-
muksen perusteella. Purkamisen edellytykset kuitenkin vaihtelevat sopimuksesta 
ja rikkomuksen luonteesta riippuen. VALO:n ja SJPL:n pelaajasopimuksissa on 
erityisesti dopingtapauksia koskeva purkumääräys ainoastaan kiellettyjen ainei-
den käyttämisen ja dopingtestistä kieltäytymisen osalta. Nämä oikeuttavat seuran 
purkamaan sopimuksen ilman lisäedellytyksiä. Muita dopingrikkomuksia eli kiel-
letyn menetelmän käyttämistä, olinpaikkatietojen ilmoittamisen laiminlyömistä 
säännöissä määritellyllä tavalla ja kielletyn aineen tai menetelmän hallussapitoa 
arvioidaan sen sijaan pelaajasopimuksessa olevan yleismääräyksen perusteella, 
jonka mukaan purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta.

Pesäpallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimusmallien mukaan seuralla 
on puolestaan oikeus sopimuksen purkamiseen minkä tahansa dopingrikkomuk-
sen perusteella ilman, että purkuoikeudelle olisi asetettu esim. rikkomuksen va-
kavuutta koskevia lisäedellytyksiä. Jalkapallossa, jääkiekon SM-Liigassa ja kori-
pallossa sen sijaan edellytetään, että pelaaja on asetettu rikkomuksen perusteella 
toimintakieltoon, ja Mestiksessä, että pelaajalle on määrätty rangaistus doping-
rikkomuksen johdosta. Mestiksen pelaajasopimus ei yksilöi tarkemmin, missä 

250 Jalkapallon ja elektronisen urheilun pelaajasopimuksissa ei ole määräyksiä urheilijan oikeudesta vahingon-
korvaukseen.

251 Pesäpallon, VALO:n ja SJPL:n pelaajasopimusmallit sekä jalkapallon pelaajasopimusmalli amatööriurheili-
joiden osalta.

252 Jääkiekon ja koripallon pelaajasopimusmallit sekä jalkapallon pelaajasopimusmalli amatööriurheilijoiden 
osalta.
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tilanteissa pelaajasopimus voidaan purkaa. Sopimuksen sanamuodon perusteella 
purkaminen näyttäisi kuitenkin olevan mahdollista paitsi silloin, kun urheilijalle 
on määrätty toimintakielto, myös silloin, kun tälle on määrätty muu säännöstön 
10 §:ssä tarkoitettu seuraamus, kuten varoitus.

Jääkiekon ja koripallon sopimuksissa on lisäksi erillinen määräys osapuol-
ten oikeudesta purkaa sopimus sitä solmittaessa tapahtuneen toisen osapuolen 
olennaisen harhaanjohtamisen perusteella. Mestiksen pelaajasopimuksessa on 
puolestaan määräys pelaajan oikeudesta sopimuksen purkamiseen pelaajapalk-
kiosopimuksessa määritellyn palkan, palkkion ja muiden korvausten maksun 
viivästyttyä yli kahdella viikolla.

Pelaajasopimusten sopimusrikkomuksia koskevat määräykset ovat sisällöl-
tään vakiintuneita. Ne ovat säilyneet sisällöltään varsin muuttumattomina jo pi-
demmän aikaa.253 Pelaajasopimukset eivät kuitenkaan poikkea näiltä osin muista 
sopimuksista. Esimerkiksi suorituksesta pidättäytyminen ja vahingonkorvaus-
velvollisuus ovat normaaleja sopimusrikkomuksen seuraamuksia, eivätkä pelaa-
jasopimusten niitä koskevat määräykset tiettävästi poikkea vastaavista muiden 
alojen sopimusmääräyksistä. Niitä ei näin ollen voida pitää toiminnan luonteesta 
johtuvana pelaajasopimusten erityispiirteenä.

Urheilijan dopingrikkomuksen seuraamuksia koskevat pelaajasopimusten 
määräykset ovat luonnollisesti hyvin läheisessä yhteydessä urheilutoiminnan 
perusluonteeseen ja siihen kuuluvaan reilun pelin periaatteeseen. Sopimuksen 
purkamisen edellytykset kuitenkin vaihtelevat, eikä sopimuskäytäntö ole näiltä 
osin yhtenäinen. Seuran oikeutta sopimuksen purkamiseen pelkän pelaajan do-
pingrikkomuksen perusteella sinänsä ei näin ollen voida pitää joukkueurheilussa 
vallitsevana ja vakiintuneena käytäntönä.

2.5 Riidanratkaisu

Elektronisen urheilun pelaajasopimusta lukuun ottamatta kaikissa tarkasteltavana 
olevissa sopimuksissa on määräykset myös riidanratkaisumenettelystä. Niiden 
mukaan pelaajasopimussuhteesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan viime kädessä 
pääsääntöisesti välimiesmenettelyssä, mistä saattaa olla määräys myös pelaajaso-
pimuksen osana noudatettavissa kilpailusäännöissä.254 Muutamissa lajeissa poik-
keuksen tähän muodostavat tietyt lajin kilpailusäännöissä määritellyt asiat, jotka 
käsitellään pääsääntöisesti kyseisissä säännöissä määritellyssä menettelyssä.255 

253 Schön 2010, s. 29 ja 31.

254 Esim. PPL:n kilpailumääräysten § 12 mukaan erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Pesäpallon 
pelaajasopimusten mukaan osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys ensisijaisesti neuvotteluin. 

255 Tästä on määräys pesäpallon, VALO:n ja SJPL:n pelaajasopimuksissa.
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Jalkapallon pelaajasopimusmallin mukaan erimielisyydet ratkaistaan kuitenkin 
lähtökohtaisesti seuran kotipaikan tuomioistuimessa.

Pelaajasopimuksissa on pääsääntöisesti määräys myös pelikyvyttömyysti-
lanteita koskevasta erityisestä riidanratkaisumekanismista.256 Sen mukaan pe-
laaja suostuu osapuolten yhteisesti hyväksymän erikoislääkärin tutkittavaksi ol-
lessaan tyytymätön seuran nimeämän lääkärin arvioon pelikyvyttömyydestään 
ja osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän erikoislääkärin päätöstä pelaajan 
pelikyvyttömyydestä.

2.6 Muut määräykset

Edellä mainittujen lisäksi pelaajasopimuksiin sisältyy myös määräyksiä, jotka ovat 
käytössä joko vain yhdessä tai muutamassa lajissa. VALO:n, SJPL:n ja PPL:n sopi-
muksissa on esimerkiksi määräys seuran velvoitteesta antaa urheilijalle mahdolli-
suus kehittää itseään täysipainoisesti urheilijana. Tämän lisäksi tarkasteltavana ole-
vissa sopimuksissa on määräyksiä mm. osapuolten salassapitovelvollisuudesta,257 
pelaajan oikeudesta terveydenhuoltoon258, pelaajayhdistyksen jäsenmaksun 
perimisestä259 sekä pelaajan velvollisuudesta tiedottaa käyttämästään agentista 
sopijakumppanille260. Yksittäisissä sopimuksissa on lisäksi määräyksiä esimer-
kiksi seuran velvollisuudesta tiedottaa pelaajalle tämän agentille tekemästään 
sopimustarjouksesta,261 urheilusuorituksen yhteydessä syntyvän joukkue- ja pe-
laajakohtaisen tiedon keräämisestä262 sekä urheilijan velvollisuudesta pidättäytyä 
yhteistyöstä sellaisen urheilijan tukihenkilön kanssa, joka käyttää ilman hyväksyt-
tävää syytä kiellettyä ainetta tai menetelmää263. Elektronisen urheilun pelaajasopi-
muksessa on edelleen vain sille tunnusomainen määräys pelaajan velvollisuudesta 
”streamata” eli lähettää tietoverkossa yleisön saataville tietty määrä pelilähetystä 
sekä tämän sopimuskumppanin oikeudesta hyödyntää pelilähetyksiä tai niiden osia 
markkinoinnissaan sekä pelaajan omistusoikeudesta nimimerkkiinsä ja toisaalta 
seuran oikeudesta käyttää sitä markkinoinnissaan.

256 Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimus, kohta 6.2; Koripallon pelaajasopimus, kohta 6.2; Mestiksen pelaaja-
sopimus, kohta 6.2; PPL:n ammattilaissopimus, kohta 8.1 c) ja amatöörisopimus, kohta 6.3; SJPL:n pelaa-
jasopimius, kohta 8.3 ja VALO:n pelaajasopimusmalli, kohta 8.3; 

257 Elektronisen urheilun pelaajasopimus, kohta 12 ja Koripallon pelaajasopimus, kohta 9. 

258 Koripallon pelaajasopimus, kohta 5.3 ja pesäpallon ammattilaissopimus, kohta 2.

259 Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimus kohta 5.5 ja Koripallon pelaajasopimus, kohta 5.7.

260 Jalkapallon pelaajasopimus 7 §; Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimus, kohta 8.4 ja Mestiksen pelaajasopi-
mus, kohta 8.3.

261 Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimus, kohta 5.6.

262 Ibid., kohta 4.12.

263 Pesäpallon ammattilaissopimus, kohta 10.3 ja amatöörisopimus, kohta 8.3.
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Nämä muut sopimusmääräykset eivät muodosta joukkueurheilussa vakiintu-
nutta ja vallitsevaa käytäntöä, eivätkä ne ilmennä joukkueurheilun erityispiirteitä, 
joten ne rajataan seuraavassa tarkemman tarkastelun ulkopuolelle.
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3 PELAAJASOPIMUS SOPIMUSTYYPPINÄ

3.1 Pelaajan päävelvoitteet

Pelaajasopimuksessa urheilija sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan eli har-
joittamaan urheilua sopijakumppaninsa lukuun sekä osallistumaan tämän ja 
tämän mahdollisten yhteistyökumppanien markkinointiin. Lisäksi hän sitoutuu 
luovuttamaan sopijakumppanilleen tiettyjen henkilöään koskevien tunnisteiden 
käyttöoikeuden. Urheilijan sopimuskumppani puolestaan sitoutuu suorittamaan 
urheilijalle sopimuksessa määritellyn palkkion ja / tai kulukorvaukset.

Osapuolten sopimukseen perustuvat velvoitteet voidaan jakaa pää- ja sivu-
velvoitteisiin. Päävelvoitteilla tarkoitetaan suoritusvelvollisen eli velallisen var-
sinaisia velvoitteita ja apu- eli sivuvelvoitteilla niiden täyttämistä tietyllä tavalla 
edistäviä, varmistavia tai tukevia taikka niiden sisältöä täsmentäviä toissijaisia 
velvoitteita.264 Vaikka tällä jaottelulla ei ole välitöntä oikeudellista merkitystä, se 
auttaa jäsentämään pelaajasopimuksen sisältöä.265 Lisäksi sillä voi olla vaikutusta 
sopimuksen tulkintaan. Tästä syystä, ja koska pelaajasopimusten sivuvelvoitteet 
ovat myös tavanomaista konkreettisempia, sitä on perusteltua tarkastella myös 
tässä yhteydessä.266

Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan kannan mukaisesti urheilun harjoittamis-
ta on pidettävä pelaajan päävelvollisuutena ja muita pelaajasopimuksen mukaisia 
velvollisuuksia puolestaan sitä palvelevina apu- ja sivuvelvoitteina.267 Vallitsevaa 
kantaa ei kuitenkaan voida pitää näiltä osin täysin oikeana, vaikka urheilijan 
muiden suoritusten taloudellinen arvo perustuukin urheilun harjoittamiseen eikä 
niistä suoriteta urheilijalle erillistä korvausta.268 Pelkästään se, että urheilun har-
joittamista epäilemättä voidaan pitää urheilijan keskeisimpänä velvoitteena, ei 
tarkoita, ettei tällä voisi olla sen ohella muitakin päävelvoitteeksi katsottavia velvol-
lisuuksia.269 Apu- ja sivuvelvoitteilla tarkoitetaan nimittäin sellaisia velallisen var-
sinaisten velvoitteiden täyttämistä edistäviä, varmistavia tai tukevia taikka niiden 
sisältöä täsmentäviä toissijaisia velvoitteita, joiden osalta ei yleensä voida esittää 

264 Hakulinen 1965, s. 58; Huttunen 1994, s. 69; Hemmo 2007, s. 13; Saarnilehto 2005, s. 14; Aurejärvi – Hem-
mo 2007, s. 13–14 ja Halila – Hemmo 2008, s. 283.

265 Norros 2018, s. 185.

266 Halila – Norros 2017, s. 194.

267 Huttunen 1994, s. 69–70; Palmgren 1997, s. 60; Rauste 1997, s. 119; Halila – Hemmo 2008, s. 283 ja Hali-
la –Norros 2017, s.193.

268 Schön 2010, s. 45.

269 Hakulinen 1965, s. 58; Schön 2010, s. 45–46 ja Norros 2018, s. 184.
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erillistä luontoissuoritusvaatimusta.270 Urheiluseuran ja sen yhteistyökumppani-
en markkinointiin osallistuminen ja seuran edustaminen mediassa eivät edistä 
pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen täyttämistä tai täsmennä sen sisältöä. Niiden 
osalta ovat myös käytettävissä samat oikeudelliset seuraamukset ja oikeuskeinot 
kuin pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen osalta. Niitä ei siten voida pitää sen apu- 
tai sivuvelvoitteena, vaan urheilijan päävelvoitteena, tai oikeammin osana sitä.

Lainsäätäjän omaksuman ja oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen kannan 
mukaisesti työllä tarkoitetaan mitä tahansa lain ja hyvän tavan mukaista aktiivis-
ta tai passiivista inhimillistä käyttäytymistä, jolla on taloudellista arvoa.271 Työtä 
koskevina sopimuksina pidetään puolestaan sellaisia sopimuksia, joista aiheutuu 
vähintään yhdelle siihen osalliselle joko välittömästi tai välillisesti henkilökohtai-
nen velvollisuus tällaiseen käyttäytymiseen.272

Urheilun harjoittamista tai seuran edustamista markkinointitilaisuuksissa 
ja mediassa ei yleensä voida pitää lain tai hyvän tavan vastaisena toimintana.273 
Ammattilaisurheilijoiden osalta on edelleen ilmeistä, että näiden suorituksilla on 
taloudellista arvoa. Sen sijaan vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, 
että amatööriurheilijan suorituksilla ei voi olla taloudellista arvoa, eikä kyseinen 
toiminta tämän vuoksi voi olla työtä.274 Tätä kantaa ei kuitenkaan voida ainakaan 
enää nykyisin pitää perusteltuna. Näiltä osin on nimittäin ratkaisevaa nimen-
omaan toiminnan taloudellinen arvo seuran ei urheilijan näkökulmasta.275 Sen 
sijaan toiminnan tavoitteella ei ole merkitystä. Myös yleishyödyllisessä ja voittoa 
tavoittelemattomassa yhteisössä harjoitettua taloudellista arvoa omaavaa toimin-
taa voidaan pitää työnä.276

Urheilijoiden suorituksia voidaan hyödyntää ja käytännössä myös hyödyn-
netään kaupallisesti silloinkin, kun näille itselleen ei makseta palkkioita tai ku-
lukorvauksia. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että otteluihin, joihin osallistuu 
amatööriurheilijoita, myydään yleisölle pääsylippuja tai televisiointi-, radiointi 
tai striimausoikeuksia, tai että amatööriurheilijoiden käyttämiin joukkueen pe-
liasuihin myydään mainospaikkoja. Usein samassa joukkueessa pelaa sekä ama-
töörejä että ammattilaisia. Tällöin yleisölle myytävä ’hyödyke’ muodostuu näiden 
yhteissuorituksesta. Kuinka tällöin on mahdollista todeta perustellusti, että vain 
ammattilaisten suorituksella on taloudellista arvoa? 

270 Hakulinen 1965, s. 58–59 ja 61; Huttunen 1994, s. 69; Hemmo 2007, s. 13; Saarnilehto 2005, s. 14; Aure-
järvi – Hemmo 2007, s. 13–14; Halila – Hemmo 2008, s. 283 ja Norros 2018, s. 183–184.

271 HE 157/2000 vp, s. 56; Erma 1955, s. 102–103; Pekkanen 1966, s. 34 ja Sarkko 1980, s. 23.

272 Schön 2010, s. 47.

273 Ks. myös Spolander 2009, s. 16.

274 Pekkanen 1966, s. 34 ja Huttunen 1994, s. 49–50.

275 Spolander 2009, s. 16.

276 Ibid., s. 17.
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Sanotun perusteella ja koska vaihdanta-arvoa omaaviksi hyödykkeiksi katso-
taan myös sellaiset tavarat ja palvelut, joilla ei ole velkojalle välitöntä taloudellista 
arvoa, mutta joilla yleisesti ottaen saattaa sitä olla,277 amatööriurheilijoidenkin suo-
rituksia voidaan pitää varallisuusoikeudellisina palveluksina silloinkin, kun niillä 
ei ole konkreettista vaihdanta-arvoa278. Urheilijan velvollisuutta urheilun harjoit-
tamiseen sekä markkinointiin ja edustustilaisuuksiin osallistumiseen voidaan 
näin ollen pitää työnä myös muiden kuin ammattimaisesti urheilevien osalta.279

Joukkueurheilu on kunkin lajin säännöissä määriteltyjen yksilöistä koostu-
vien joukkueiden välistä kamppailua keskinäisestä paremmuudesta. Tästä syystä 
urheilijan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja usein erityisesti tämän fyysisellä 
suorituskyvyllä on korostunut merkitys tämän sopijakumppanin kannalta. Huip-
pu-urheilun asettamien vaatimusten vuoksi ainoastaan hyvin rajoitettu henkilö-
piiri on ylipäätään kykenevä suoriutumaan kyseisestä työstä.280 Lisäksi yksittäisen 
urheilijan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat vaikuttaneet keskeisesti siihen, että 
tämä on valittu tiettyyn joukkueeseen. Pelaaja ei siten voi laittaa ilman sopimus-
kumppanin suostumusta sijaansa toista henkilöä, koska se muuttaisi suorituksen 
tämän sopimuskumppanin näkökulmasta toiseksi, eikä tämä olisi joukkueurhei-
lun edustusoikeusjärjestelmän vuoksi edes mahdollista. Tämä koskee luonnolli-
sesti myös seuran edustamista markkinoinnissa ja mediassa. Urheilijan suoritus-
ta voidaan näin ollen pitää työtä koskeville velvoitteille tunnusomaisella tavalla 
henkilökohtaisena281 ja jopa korostuneemmin kuin on luonteenomaista työtä kos-
keville velvoitteille yleensä. Vain tämä itse voi täyttää sen. Pelaajasopimuksesta 
urheilijalle aiheutuva suoritusvelvollisuus on siten luonteeltaan henkilökohtainen. 
Pelaajasopimusta on siis pidettävä työtä koskevana sopimuksena.

Tarkasteltavana olevissa sopimuksissa urheilija on sitoutunut nimenomaan 
pelaamaan ja harjoittelemaan sekä osallistumaan markkinointitilaisuuksiin eikä 
saamaan aikaan tiettyä tulosta. Sopimuksia, joissa urheilija olisi sitoutunut tietyn 
tuloksen aikaansaamiseen, kuten voittamaan turnauksen tai tekemään vähin-
tään sovitun määrän maaleja tai tehopisteitä, ei tiettävästi esiinny käytännössä. 
Maalien tai pisteiden tekeminen, yksittäisen ottelun saatikka sarjan voittaminen 
tai esimerkiksi tietyn yleisömäärän saaminen otteluihin ei riipu yksinomaan yk-
sittäisestä urheilijasta ja tämän suorituksesta vaan olennaisesti myös urheilijan 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja muista tahoista, kuten 
joukkuetovereista, valmentajasta, vastustajista ja myös puhtaasta sattumasta.282 

277 Hakulinen 1965, s. 2 ja 5–6 sekä Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 29.

278 Halila-Norros 2017, s. 184.

279 Schön 2010, s. 47.

280 Delis – Söderberg 2007, s. 96–97.

281 Spolander 2009, s. 22 ja Norros 2018, s. 295.

282 Ks. myös Frost 2005, s. 69 ja Meri 2018, s. 49.
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Urheilijan ei siten voida edes mielekkäästi ajatella sitoutuvan tietyn tuloksen ai-
kaansaamiseen. Vaikka urheilijalle maksettava palkkio voi olla ainakin osittain 
sidottu työn tuloksiin, pelaajasopimuksen kohteena on kuitenkin edellä sanotun 
mukaisesti näiltä osin työnteko ja urheilijan päävelvollisuutena työntekovelvolli-
suus.283 Se sisältää pelaamisen ja harjoittelun ohella urheiluseuran ja sen yhteis-
työkumppaneiden sekä mahdollisesti myös liigan mainonta-, markkinointi- ja 
edustustilaisuuksiin osallistumisen.284 Velvollisuus pelaamiseen ja harjoitteluun 
sekä markkinointitilaisuuksiin ja mediatapahtumiin osallistumiseen muodostavat 
näin ollen yhdessä urheilijan pelaajasopimuksen mukaisen päävelvoitteen. Kukin 
niistä on urheilijan työtehtävä. Tästä syystä lienee luonnollista, ettei markkinointi-
tilaisuuksiin osallistumisen osalta ole sovittu erillisestä korvauksesta, vaan urhei-
lijalle suoritettava korvaus kattaa tarkemmin erittelemättä kaikki tämän tehtävät.

Mainos-, markkinointi- ja edustustilaisuuksiin osallistumisen lisäksi urheili-
jalla on tyypillisesti velvollisuus tiettyjen henkilöä koskevien tunnisteiden, kuten 
edustusasussa otetun tai muuten urheilutoimintaan liittyvän valokuvan taikka 
nimen käyttöoikeuden luovuttamiseen seuralle. Kysymyksessä on ns. sallimisvel-
voite, jonka perusteella urheilijalla on velvollisuus antaa sopimuskumppaninsa ja 
muiden pelaajasopimuksessa määriteltyjen tahojen käyttää kyseisiä tunnisteita 
sopimuksessa määritellyllä tavalla ja siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Seuran ja 
sen yhteistyökumppanien edustaminen ja henkilöä koskevien tunnisteiden käyt-
töoikeuden luovutus ovat urheilijan ns. markkinointivelvollisuuksia.

Valokuvan tai muun tunnisteen käyttöoikeuden luovuttamisen ei kuitenkaan 
voitane katsoa suoranaisesti edistävän, varmistavan tai tukevan markkinointi- ja 
edustustilaisuuksiin osallistumista tai täsmentävän sen sisältöä, vaikka ne liit-
tyvätkin monesti kiinteästi toisiinsa. Velvollisuuden täyttämistä voidaan myös 
vaatia itsenäisesti muista pelaajasopimuksen perustamista velvoitteista riippu-
matta, ja sen osalta ovat käytettävissä normaalit sopimusrikkomuksen seuraa-
mukset. Henkilöä koskevan tunnisteen käyttöoikeuden luovuttaminen on siis 
katsottava työntekovelvollisuuden ohella urheilijan itsenäiseksi päävelvoitteeksi 
siitä huolimatta, ettei siitä suoriteta urheilijalle erillistä korvausta. Tätä tukee 
sekin, että kyseisenlaisen oikeuden luovutuksesta voidaan tehdä myös erillinen 
sopimus. Työntekovelvollisuus voidaan sen sijaan tietyissä tilanteissa katsoa esim. 
kuvan käyttöoikeuden luovutusta koskevan velvollisuuden apuvelvoitteeksi. Näin 
on esim. silloin, kun käyttöoikeuden luovuttaja osallistuu velvoitteensa täyttämi-
seen liittyen kuvauksiin, jossa hänestä otetaan kuva, jota luovutuksensaajalla on 
sitten oikeus käyttää.

283 Ks. myös Huttunen 1994, s. 69–70.

284 Rauste 1997, s. 500–501; Henrichson 2002, s. 99; Delis – Söderberg 2007, s. 83 ja HE 22/2009 vp s. 19, 
jonka mukaan urheilija on lakisääteisen vakuutusturvan piirissä myös toimiessaan seuran tai muun yhtei-
sön määräyksestä tämän edustajana edustustilaisuudessa.
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3.2 Pelaajan apu- ja sivuvelvoitteet

Muut urheilijan pelaajasopimuksen mukaiset velvollisuudet voidaan luonneh-
tia apu- ja sivuvelvoitteiksi, joiden yleisenä tarkoituksena on edellä mainittujen 
päävelvoitteiden täyttämisen edistäminen ja niiden sisällön täsmentäminen. Ne 
voidaan jaotella edelleen sen perusteella, liittyvätkö ne pääasiallisesti pelaamis- ja 
harjoitteluvelvollisuuden vai markkinointivelvollisuuksien täyttämiseen.

Pelaamis- ja harjoitteluvelvoitetta edistävinä sivuvelvoitteina voidaan pitää 
ensinnäkin sellaisia velvoitteita, joiden tarkoituksena on turvata ja edistää urhei-
lijan suorituskykyä. Markkinointivelvollisuuksien täyttämistä edistävinä apuvel-
voitteina voidaan puolestaan pitää velvoitteita, joiden tarkoituksena on turvata 
pelaajan ja seuran myönteinen julkisuuskuva ja siihen liittyvä kaupallinen arvo. 
Urheilijan päävelvoitteita täsmentäviä apu- ja sivuvelvoitteita ovat taas ne pelaa-
jasopimukseen perustuvat velvoitteet, joilla määritellään tarkemmin, millä tavalla 
urheilijan on pelattava ja harjoiteltava ja osallistuttava mainontaan ja markki-
nointiin ja mitä hänen on tässä toiminnassaan noudatettava.

3.2.1 Pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen apu- ja 
sivuvelvoitteet

Urheilijan suorituskykyä turvaava ja edistävä apuvelvoite on ensinnäkin tämän 
yleisluontoinen velvollisuus käyttäytyä siten, ettei hän vaaranna pelikykyään ja 
vireyttään, samoin kuin tämän oikeutta muun urheilun harjoittamiseen rajoittava 
sopimusmääräys, jolla pyritään alentamaan urheilijan loukkaantumisriskiä285. Sa-
manlaisena urheilijan fyysistä ja henkistä suorituskykyä turvaavana apuvelvoittee-
na voidaan pitää myös tämän velvoitetta pidättäytyä huumaavien aineiden käytöstä 
sekä tämän velvollisuutta osallistua niiden mahdollista käyttöä selvittäviin tutki-
muksiin. Hieman toisentyyppinen etenkin pelisuorituksen asianmukaista täyttä-
mistä varmistava tai edistävä apuvelvollisuus on sen sijaan urheilijan velvollisuus 
pidättäytyä omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä.286 Tällä pyritään takaamaan 
se, että urheilija pyrkii reilun pelin periaatteen mukaisesti otteluissa parhaaseen 
mahdolliseen suoritukseen ja lopputulokseen, eikä heikennä tahallaan pelisuori-
tustaan. Velvollisuus pidättyä pelikykyä vaarantavasta toiminnasta, huumaavien 
aineiden käytöstä sekä omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä ovat luonteeltaan 
tyypillisiä negatiivisia velvoitteita.287 Ne velvoittavat urheilijaa pidättäytymään nii-
den kohteena olevasta toiminnasta.288

285 Halila – Norros 2017, s. 194.

286 Ibid., s. 195.

287 Norros 2018, s. 167.

288 Ibid.
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Pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuutta edistävänä ja täsmentävänä velvoit-
teena on pidettävä myös urheilijan velvollisuutta omaehtoiseen harjoitteluun ai-
kana, jolloin joukkueella ei ole järjestettyjä harjoituksia. Tämä on puolestaan 
luonteeltaan ns. positiivinen tekemisvelvoite eli se perustaa urheilijalle velvolli-
suuden kyseiseen toimintaan.289 Se määrittelee harjoitteluvelvollisuuden sisältöä 
ja laajentaa sitä varsinaisen peli- ja harjoituskauden ulkopuolelle. Tavoitteena on 
ylläpitää urheilijan peruskuntoa ja edistää järjestetyn harjoittelun tuloksellisuutta 
ja urheilijan menestymistä tulevassa kilpailutoiminnassa. Pelaamis- ja harjoitte-
luvelvoitetta edistävänä ja täsmentävänä apuvelvoitteena voidaan pitää edelleen 
urheilijan velvollisuutta ilmoittaa harjoituksiin tai otteluun osallistumisen estä-
västä pakottavasta esteestä sekä sairastumisesta tai loukkaantumisesta.

Urheilijan oikeutta muihin saman urheilulajin otteluihin osallistumiseen ja 
muun urheilun harrastamiseen rajoittavat määräykset edistävät ja täsmentävät 
nekin pelaamis- ja harjoitteluvelvoitetta. Pelaajasopimuksen ehto, jonka mukaises-
ti urheilijalla ei ole ilman lupaa oikeutta osallistua muihin saman lajin otteluihin, 
rajaa urheilijan oikeuden lajinsa harjoittamiseen lähtökohtaisesti vain pelaaja-
sopimuksen kattamaan toimintaan. Kysymyksessä on kilpailukiellon luonteinen 
negatiivinen velvoite, jolla urheilijan sopimuskumppanille varataan yksinoikeus 
urheilijan urheilusuorituksiin. Velvoite täsmentää pelaamis- ja harjoitteluvelvoi-
tetta koskevaa määräystä. Toisaalta se pienentää urheilijan loukkaantumisriskiä 
ja edistää siten muiden urheilulajien harjoittamista rajoittavan ehdon ohella pe-
laamis- ja harjoitteluvelvoitteen täyttämistä.

Pelaamis- ja harjoitteluvelvoitetta täsmentävänä sopimusmääräyksenä voi-
daan pitää myös urheilijan velvollisuutta noudattaa lajin kilpailu-, kurinpito- sekä 
dopingsääntöjä samoin kuin tämän velvollisuutta pidättäytyä urheilussa kiellet-
tyjen aineiden käytöstä. Kyseiset velvollisuudet määrittelevät sitä, millä taval-
la pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuus on täytettävä. Pelaajasopimuksissa oleva 
määräys urheilijan velvollisuudesta osallistua edellä tarkoitettujen aineiden käyt-
töä selvittäviin tutkimuksiin turvaa puolestaan edellä mainittujen velvoitteiden 
täyttämistä käytännössä ja edistää tätä kautta pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen 
asianmukaista täyttämistä. Pelaajan velvoite antaa sopijakumppanilleen mahdol-
lisesti käyttämiään lääkkeitä, piristeitä ja lisäravinteita koskevia tietoja tai lääkitä 
itseään ainoastaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti puolestaan rajoittaa 
pelaajan kiellettyjen aineiden käyttämisen riskiä ja edistää tällä tavalla edellä 
mainittujen velvoitteiden täyttämistä.

Edellä mainitut velvoitteet eivät tule täytetyksi itse pelaamis- ja harjoitte-
luvelvoitteen mukaisella toiminnalla, vaan vaativat erillisen täyttämistoimen, pi-
dättäytymisen rajoituksen alaisesta toiminnasta tai aktiivisen tekemisen. Niistä 

289 Ibid.
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ei myöskään voida käytännössä ajatella sovittavan pelaamis- ja harjoitteluvelvoit-
teesta erillisinä. Lisäksi kyseisen päävelvoitteen lakkaaminen aiheuttaa myös edel-
lä tarkoitettujen siihen liitännäisten velvoitteiden lakkaamisen. Ne ovat siis täs-
säkin suhteessa katsottavissa pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen apuvelvoitteiksi.

3.2.2 Markkinointivelvoitteiden apu- ja sivuvelvoitteet

Urheilijan markkinointivelvoitteet muodostavat varsin heterogeenisen kokonai-
suuden. Ne sisältävät yhtäältä velvollisuuden osallistua sopijakumppanin ja tämän 
yhteistyötahojen markkinointi- ja edustustapahtumiin ja toisaalta velvollisuuden 
henkilöä koskevien tunnisteiden käyttöoikeuden luovuttamiseen markkinointitar-
koituksiin. Näiden urheilijan persoonan kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvien 
velvollisuuksien täyttämistä edistävinä apuvelvoitteina voidaan pitää tyypillisesti 
erilaisia pelaajan käyttäytymistä koskevia velvoitteita, joilla pyritään säilyttämään 
ja parantamaan urheilijan ja tämän sopijakumppanin positiivista julkisuuskuvaa. 
Mahdollisimman positiivinen julkisuuskuva on luonnollisesti omiaan lisäämään 
kysyntää ja sitä kautta edistämään urheilijan persoonan kaupalliseen hyödyntä-
miseen liittyvää taloudellista arvoa.290

Edellä mainitut käyttäytymisvelvoitteet ovat tavanomaisesti negatiivisia vel-
voitteita. Tyypillinen tällainen määräys on pelaajasopimukseen sisältyvä urheilijan 
yleisluontoinen velvoite käyttäytyä siten, ettei käyttäytymisestä aiheudu nega-
tiivista julkisuutta sopijakumppanille, lajille ja mahdollisesti urheilulle yleensä. 
Sopimuksessa on tosin saatettu sopia myös erilaisista positiivisista käyttäytymis-
velvoitteista, joiden perusteella urheilija on velvollinen tietynlaiseen aktiiviseen 
käyttäytymiseen. 

Urheilijan markkinointivelvollisuuksien sisältöä täsmentävinä apuvelvol-
lisuuksina voidaan pitää myös niitä pelaajasopimuksen määräyksiä, joilla ur-
heilijalle on asetettu velvollisuus noudattaa sopijakumppanin tekemiä mainos-, 
markkinointi- ja varustesopimuksia sekä käyttää harjoituksiin ja muihin viral-
lisiin tapahtumiin osallistuessaan hänelle määrättyjä varusteita ja asusteita.291 
Tällaisina velvollisuuksina voidaan pitää myös niitä urheilijan velvoitteita, joilla 
on toisaalta kavennettu tämän oikeutta tehdä omia vastaavia edellä tarkoitettu-
ja sopimuksia sekä käyttää muita kuin hänelle osoitettuja varusteita ja asuja ja 
henkilöään koskevia tunnisteita kaupallisiin tarkoituksiin.

Edellä esitetty pelaajasopimukseen perustuvien apu- ja sivuvelvoitteiden jako 
on vain yleistys ja perustuu siihen, mikä on katsottu kunkin edellä mainitun vel-
voitteen pääasialliseksi tarkoitukseksi. Niihin voi liittyä myös muita, toissijaisia tai 

290 Huttunen 1994, s. 70.

291 Ks. esim. Kivi 1973, s. 65, jossa on todettu, että syy, miksi urheilijat velvoitetaan tiettyjen varusteiden ja asus-
teiden käyttöön, on luonteeltaan markkinointiin liittyvä.
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rinnakkaisia tavoitteita, joiden perusteella niiden voidaan katsoa edistävän tai täs-
mentävän urheilijan muitakin päävelvollisuuksia. Esimerkiksi huumaus- tai dopin-
gaineiden käyttö tai omia otteluita koskeva vedonlyönti — erityisesti jos urheilija 
on lyönyt vetoa vastustajan voiton puolesta — voivat julkiseksi tullessaan alentaa 
urheilijan ja tämän sopijakumppanin markkina-arvoa. Niitä koskevat velvollisuu-
det voidaan näin ollen katsoa pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuuden ohella myös 
urheilijan markkinointivelvoitteiden apuvelvoitteiksi samoin kuin pakottavasta 
esteestä sekä sairastumisesta tai loukkaantumisesta ilmoittaminen, jonka sen-
kin voidaan katsoa edistävän ja täsmentävän myös markkinointivelvollisuuksia.

Samalla tavalla urheilijan velvollisuuden käyttäytyä pelikykyään vaaranta-
matta voidaan ajatella edistävän myös tämän markkinointivelvoitteiden täyttä-
mistä. Seuralla lienee yleensä paremmat mahdollisuudet esim. urheilijan hen-
kilöoikeuksien kaupalliseen hyödyntämiseen tämän ollessa pelikykyinen kuin 
pelikyvytön. Velvollisuus määrättyjen varusteiden ja asujen käyttämiseen voidaan 
puolestaan katsoa markkinointivelvollisuuden ohella toissijaisesti pelaamis- ja 
harjoitteluvelvoitetta täsmentäväksi apuvelvoitteeksi. Tämän lisäksi velvollisuu-
della määrättyjen varusteiden käyttämiseen voidaan katsoa pyrittävän suojele-
maan pelaajaa loukkaantumisilta ja turvaamaan siten tämän pelikykyä.

3.3 Seuran pää- ja sivuvelvoitteet

Urheilijan sopijakumppani on pelaajasopimuksen perusteella velvollinen suorit-
tamaan urheilijalle sovitun rahapalkan ja -palkkiot, mahdolliset luontoisetuudet 
ja / tai kulukorvaukset sopimuskauden ajan. Tämän lisäksi sopijakumppani on 
velvollinen vakuuttamaan urheilijan tapaturman ja mahdollisesti lisäksi vanhuu-
den varalta sekä antamaan tälle vuosilomaa ja sen ohella tai sijasta mahdolliset 
harjoitusvapaat.

Sopijakumppanin päävelvoitteena on näin ollen ensinnäkin velvollisuus edel-
lä mainittujen palkkojen, luontoisetuuksien ja kulukorvausten suorittamiseen. 
Näiltä osin suoritus on luonnehdittavissa antamisvelvoitteeksi, pääsääntöisesti 
rahavelan maksamiseksi.292 Sopijakumppanin toisena päävelvoitteena voidaan 
pitää edellä tarkoitettua velvollisuutta vakuuttaa urheilija. Pelaajasopimuksissa 
olevat pelikyvyttömyyden aikaista palkanmaksuvelvollisuutta koskevat määrä-
ykset ovat puolestaan katsottavissa palkanmaksuvelvollisuuden sisältöä täsmen-
täviksi apu- ja sivuvelvoitteiksi.

292 Norros 2018, s.155.
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3.4 Pelaajasopimus sopimuskokonaisuutena

Kuten edeltä käy ilmi, pelaajasopimukseen sisältyy erilaisia oikeudelliselta luonteel-
taan toisistaan poikkeavia ja toisiinsa erilaisissa suhteissa olevia velvoitteita. Tästä 
syystä sopimuksen oikeusvaikutusten määrittämiseksi on ensinnäkin ratkaistava, 
muodostaako pelaajasopimus yhden jakamattoman sopimuksen, vai onko se eril-
lisistä rinnakkaisista sopimuksista koostuva sopimuskokonaisuus293, jolle on vain 
annettu yhteinen nimitys.  

Jotta tietyt velvoitteet voisivat muodostaa itsenäisen sopimuksen, niiden 
tulee ensinnäkin olla luonteeltaan sellaisia, että niistä voidaan ajatella sovittavan 
erillisellä sopimuksella, eli että niiden voidaan ylipäätään ajatella olevan vaih-
dannan kohteena. Niiden tulee siis olla luovutuskelpoisia ja taloudellista arvoa 
omaavia varallisuusoikeuksia.294 Luovutuskelpoisia ja taloudellista arvoa omaavia 
oikeuksia ovat sellaiset oikeudet, jotka yleensä ottaen ovat oikeudellisesti luovu-
tettavissa ja joilla tyypillisesti on taloudellista arvoa. Tietty oikeus voi näin ollen 
kuulua varallisuusoikeuksiin, vaikka sen luovuttaminen olisi tosiasiallisesti mah-
dotonta tai sen haltija olisi muusta syystä estynyt hyödyntämästä sitä siten, ettei 
sillä tosiasiallisesti olisi välitöntä taloudellista arvoa.295 Tästä syystä varallisuus-
oikeuksiin on katsottu voivan kuulua myös tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, 
joiden luovuttamattomuus perustuu muuhun kuin henkilöllisyyden suojaan.296 
Oikeuden luovuttamattomuus perustuu tällöin pääsääntöisesti siihen, että se on 
luonteeltaan henkilökohtainen, eli esimerkiksi osapuolten keskinäiseen luotta-
mukseen perustuva, eikä se tästä syystä ole yleensä ehdotonta.297 Tällainen oikeus 
on siirrettävissä kolmannelle velvoitetun osapuolen suostumuksin ja siis sinällään 
luovutuskelpoinen vaikka sen haltija onkin tosiasiallisesti estynyt luovuttamasta 
sitä ilman toisen osapuolen suostumusta. Tyypillisenä esimerkkinä tällaisesta 
oikeudesta voidaan mainita työnantajan oikeus työntekijän työhön, jota ei voida 
siirtää TSL 1:7:n nojalla kolmannelle osapuolelle ilman työntekijän suostumusta.

Toisaalta kyseisten velvoitteiden tulee muodostaa täydellinen sopimus. Jos 
edellä mainitut edellytykset täyttyvät, on selvitettävä, onko kysymyksessä yhden 
sopimuksen sijasta ns. sidonnaisista sopimuksista. Sidonnaisilla sopimuksilla tar-
koitetaan täydellisiä ja itsenäisiä sopimuksia, jotka ovat sidoksissa toisiinsa joko 
ulkoisesti tai pätevyytensä ja päämääränsä osalta taikka toisiinsa nähden vaih-
toehtoisia.298 Ulkonaisesti sidonnaisia sopimuksia ovat sellaiset sopimukset, jotka 

293 Pekkanen 1966, s. 164.

294 Hakulinen 1965, s. 2 ja 6 sekä Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 29.

295 Hakulinen 1965, s. 5.

296 Ibid., s. 2–3.

297 Ibid.

298 Pekkanen 1966, s. 164.
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on laadittu samalle asiakirjalle tai päätetty samassa yhteydessä, mutta joiden oi-
keusvaikutukset ovat toisistaan riippumattomia.299 Pätevyytensä ja päämääränsä 
osalta sidonnaisia sopimuksia ovat puolestaan sopimukset, jotka voidaan toteuttaa 
vain yhdessä.300 Vaihtoehtoisia sopimuksia ovat puolestaan sellaiset sopimukset, 
joista vain toinen jää tietyn ehdon toteutuessa voimaan.301

Urheilijan edellä tarkoitetut apu- ja sivuvelvoitteisiin kuuluvat käyttäytymis-
velvoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niistä useinkaan ole mahdollista sopia 
itsenäisesti. Sopimus, jolla ainoastaan sitouduttaisiin pidättäytymään esimerkiksi 
fyysistä suorituskykyä tai mainetta vaarantavasta käyttäytymisestä, erilaisten 
doping- tai lääkeaineiden käyttämisestä tai tiettyjen urheilulajien harrastamises-
ta, voitaisiin muihin velvoitteisiin liittymättömänä helposti katsoa perustuslailla 
turvattuja henkilöoikeuksiin lukeutuvia henkilökohtaista vapautta tai elinkeinon-
harjoittamisen vapautta asiattomasti rajoittavaksi, hyvän tavan vastaiseksi ja tätä 
kautta mitättömäksi. Kyseiset oikeudet ovat näin ollen muista velvoitteista erilli-
sinä yleensä luovutuskelvottomia. Niistä ei siis voida sopia itsenäisin sopimuksin. 
Toisaalta urheilijan pelaajasopimuksen mukaisiin apu- ja sivuvelvollisuuksiin ei 
yleensä voitane katsoa liittyvän myöskään taloudellista arvoa lukuun ottamatta 
velvollisuutta tiettyjen varusteiden ja asusteiden käyttämiseen. Ne eivät voine täs-
täkään syystä pääsääntöisesti olla itsenäisiä vaihdannan ja sopimuksen kohteita.

Sanotun perusteella urheilijan apuvelvoitteisiin edellä luokiteltujen velvol-
lisuuksien ei voida jo niiden luonteen vuoksi yleensä katsoa muodostavan muis-
ta pelaajasopimuksessa mainituista velvoitteista erillisiä sopimuksia. Siinäkään 
tapauksessa, ettei näin olisi, ne ovat joka tapauksessa pelaajasopimuksen osana 
päävelvoitteille alisteisia ja niistä riippuvaisia epäitsenäisiä apu- ja sivuvelvoittei-
ta, joista ei edes suoriteta erillistä korvausta. Ne eivät näin ollen voi muodostaa 
tässä nimenomaisessa yhteydessä muista pelaajasopimusten velvoitteista erillistä 
täydellistä sopimusta.

Pelaajasopimuksessa suoritukset vaihdetaan toisiinsa, eli ne ovat toisiin-
sa nähden suorituksen ja vastasuorituksen asemassa.302 Pelaajasopimus on siten 
sopijapuolten vastakkaisiin tahdonimaisuihin perustuva vastikkeellinen eli syn-
allagmaattinen sopimus.303 Tämä koskee ammattilaisten ohella myös amatööri-
urheilijoiden sopimuksia. Palmgren ja Rauste ovat tosin katsoneet, ettei pelkkiä 
kulukorvauksia voida pitää urheilemisesta yms. suoritettuna vastikkeena.304 Kan-
taa ei kuitenkaan voida pitää täysin oikeana. Vaikka urheilijalle suoritettua pelkät 

299 Ibid.

300 Ibid.

301 Ibid.

302 Schön 2010, s. 42.

303 Spolander 2009, s. 12 ja Schön 2010, s. 42. 

304 Palmgren 1997, s. 50 ja Rauste 1997, s. 109.
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tosiasialliset kulut kattavaa kulukorvausta ei voidakaan pitää työoikeudellisena 
vastikkeena, sitä voidaan pitää taloudellista arvoa omaavana vastikkeena laajem-
massa velvoiteoikeudellisessa merkityksessä. Urheilijan saama vastike koostuu 
tällöin sellaisten kulujen korvaamisesta, jotka harrasteurheilija joutuu kustan-
tamaan itse. Tällä on kiistatta taloudellista arvoa urheilijalle ja amatööriurheili-
jankin sopimusta voidaan siten perustellusti pitää vastikkeellisena sopimuksena.

Edellä sanotun perusteella selvää on siis myös se, että osapuolten velvoit-
teet muodostavat ainoastaan yhdessä päämääränsä ja voimassa olonsa kannalta 
yhtenäisen vastikkeellisen sopimuksen. Myöskään varsinaista pelaajasopimusta 
ja siihen liittyvää palkkiosopimusta tai talousliitettä ei näin ollen voida arvioida 
toisistaan erillisinä, itsenäisinä sitoumuksina, vaan kysymys on yhdestä sopi-
muksesta.

Edellä käsiteltyjä kysymyksiä ongelmallisempi onkin se, voidaanko urheilijan 
päävelvoitteiden katsoa muodostavan yhden sopimuksen, vai onko niitä pidettävä 
edellä tarkoitettuina sidonnaisina sopimuksina. Näiltä osin on todettava ensinnä-
kin se, etteivät urheilemisesta ja edellä tarkoitetuista markkinointivelvollisuuksista 
sopiminen välttämättä edellytä toisiaan. Niistä kummastakin on mahdollista so-
pia itsenäisesti ja toisistaan riippumatta. Urheilemisesta voidaan näin ollen sopia 
ilman, että samalla sovitaan edellä tarkoitetuista markkinointivelvollisuuksista 
ja päinvastoin. Samalla tavalla tiettyihin edustus- ja markkinointitilaisuuksiin 
osallistumisesta, oikeudesta urheilijan kuvaan, nimeen tai muuhun vastaavaan 
tunnisteeseen samoin kuin tiettyjen asusteiden ja varusteiden käyttämisestä on 
mahdollista sopia niistäkin toisistaan riippumatta. Tämä ei ole edes epätavallista. 
Huippu-urheilijoiden tekemät mainos- ja markkinointisopimukset, joissa he sitou-
tuvat osallistumaan erilaatuisiin markkinointitilaisuuksiin, käyttämään tiettyjä 
asusteita ja varusteita ja näiden ohella tai sijasta luovuttamaan käyttöoikeuden 
edellä tarkoitettuihin henkilöään koskeviin tunnisteisiin, ovat käytännössä ta-
vanomaisia, jopa siinä määrin, että Halila on käsitellyt sponsorisopimusta yhtenä 
urheilusopimusten erityisenä tyyppinä305.

Pelaajasopimuksen osana urheilijan työnteko- ja markkinointivelvoitteet pe-
rustuvat ensinnäkin samassa yhteydessä annettuun tai jopa samaan tahdonilmai-
suun, joka on lisäksi käytännössä kirjattu samalle asiakirjalle. Niiden välillä on 
näin ollen ulkonainen yhteys. Tämän lisäksi velvollisuus urheilun harjoittamiseen 
ja erilaisiin mainos- ja markkinointitilaisuuksiin osallistumiseen muodostavat 
yhdessä urheilijan työntekovelvollisuuden. Ne ovat kyseisen velvollisuuden osia, 
urheilijan työtehtäviä. Niillä on näin ollen keskenään ja lisäksi yhdessä urheilijan 
henkilöä koskevien tunnisteiden käyttöoikeuden luovutuksen kanssa myös yhtei-
nen päämäärä, urheilijan ”[työ]suorituksista muodostuvan taloudellisen arvon” 

305 Halila 2006, s. 206–225.
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siirtäminen sopijakumppanille.306 Ne siis muodostavat yhdessä vastasuorituksen 
pelaajasopimuksen toisen osapuolen velvoitteille. Urheilijan eri velvoitteiden välillä 
on näin ollen pelaajasopimuksen osina myös tosiasiallinen yhteys eivätkä ne ole 
keskenään vaihtoehtoisia.

Urheilijan päävelvoitteet ovat toisiinsa sidoksissa myös sopimuksen päte-
mättömyyden ja voimassaolon osalta. Pelaajasopimuksen ei voida mielekkäästi 
ajatella jäävän voimaan pelkästään markkinointivelvollisuuksien osalta, jos pelaa-
mis- ja harjoitteluvelvoite osoittautuu pätemättömäksi.307 Tällainen urheilijan vel-
voitteiden osittainen pätemättömyys ei edes olisi tahdonmuodostuksen tai muun 
sopimuksen tekemisolosuhteisiin liittyvän virheen aiheuttamana lähtökohtaisesti 
käytännössä mahdollistakaan edellä mainittujen velvoitteiden perustuessa sa-
maan jakamattomaan tahdonilmaisuun. Pelaajasopimus voidaan edelleen päättää 
kokonaisuudessaan myös pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuuden osalta markki-
nointivelvollisuuksiin kohdistuneen sopimusrikkomuksen perusteella. Pelaaja-
sopimusta, kuten muitakaan sopimuksia, ei voida päättää vain osittain ilman 
vastapuolen suostumusta, koska kysymyksessä olisi käytännössä voimassa olevan 
sopimuksen yksipuolinen muuttaminen. Tämän perusteella pelaajasopimusta on 
siis pidettävä yhtenä jakamattomana sopimuksena, johon sisältyy oikeudelliselta 
luonteeltaan toisistaan poikkeavia sopimusehtoja.

3.5 Sopimustyyppijaottelu

3.5.1 Yleistä

Nykyisen sopimustyyppijaottelun tausta on roomalaisessa sopimusoikeudessa ja 
sen tyyppipakkoa eli numerus clausus -periaatetta ilmentävässä actio -järjestelmäs-
sä, jonka mukaan kanneperusteiksi kelpasivat ainoastaan tietyt etukäteen määritel-
lyt muodolliset sopimustyypit.308 Sen sijaan niiden ulkopuolelle jäävillä sopimuk-
silla ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta voitu perustaa toteuttamiskelpoisia 
oikeuksia.309 Vielä nykyisinkin pääosa sopimusoikeudellisesta lainsäädännöstä on 
sopimustyyppikohtaista, ja kutakin näistä erityislaeista sovelletaan lähtökohtaisesti 

306 Huttunen 1994, s. 70.

307 Ks. esim. SopMenL 2 §, jonka mukaisesti elinkeinotoiminnassa ei mm. saa käyttää totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa omaa elinkeinotoimintaa koskevaa ilmaisua, joka on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen 
kysyntään. Tällainen totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu voi olla mm. tietyn urheilijan nimen tai 
kuvan liittäminen sellaisen urheiluseuran ottelumainokseen, jossa urheilija ei ole koskaan pelannut. Vaati-
mus markkinointivelvollisuuksien lakkaamisesta pelaamis- ja harjoitteluvelvollisuuden lakattua voidaan näin 
ollen johtaa nimenomaisesti laistakin.

308 Halila – Hemmo 2008, s. 17–18.

309 Ibid., s. 18.
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vain siinä määriteltyihin sopimussuhteisiin. Tästä syystä sopimustyyppierottelun 
onkin toisinaan todettu perustuvan tarpeeseen tunnistaa kuhunkin sopimussuh-
teeseen soveltuva laki ja noudattavan näiden erityislakien soveltamisaloja.310

Äärimmilleen vietynä tämä ajattelutapa merkitsisi sitä, että itsenäisiä so-
pimustyyppejä olisivat ainoastaan lailla säännellyt eli legaaliset sopimustyypit. 
Erityislaeilla sääntelemättömät sopimukset olisivat puolestaan vain sopimusoi-
keuden yleisen osan ja sopimusoikeuden yleisten periaatteiden sääntelemiä tyy-
pittömiä sopimuksia, joihin voitaisiin soveltaa enintään analogisesti legaalisten 
sopimustyyppien sopimustyyppikohtaista lainsäädäntöä. Siinäkään tapauksessa, 
että tällaiseen lailla sääntelemättömään sopimusten ryhmään liittyisi jokin sille 
ominaisia oikeusvaikutuksia aiheuttava tosiasiallinen sääntelyjärjestelmä, sitä ei 
pidettäisi itsenäisenä sopimustyyppinä.

Sundbergin mukaan sopimustyypin funktio on muiden kuin välittömästi 
osapuolten tahdonilmaisuun perustuvien sopimuksen oikeusvaikutusten määrit-
täminen.311 Jos siis sopimustyyppierottelun tarkoituksena pidetään sovellettavan 
lainsäädännön tunnistamisen sijasta laajemmin sopimusten oikeusvaikutusten ja 
niiden määräytymiseen vaikuttavan normiston ja periaatteiden määrittelemistä, 
ongelmaksi muodostuvat juuri edellä mainitut lailla sääntelemättömät sopimus-
suhteet, joihin liittyy jokin muu vakiintunut oikeusvaikutuksia aiheuttava sään-
telyjärjestelmä kuten esimerkiksi kauppa- tai muu vakiintunut tapa. Tällainen 
vakiintuneeseen tapaan perustuva säännöstö saattaa tulla sovellettavaksi niissä 
tapauksissa, joissa kirjoitettua lakia ei ole. Tietyissä tapauksissa alalla nouda-
tettavat sopimusehdot saattavat myös olla niin vakiintuneet, että ne tosiasiassa 
syrjäyttävät yleiset tahdonvaltaiset lakiin perustuvat säännökset ja muodostavat 
niiden sijasta alalla noudatettavan tosiasiallisen säännöstön312. Niissäkin tapauk-
sissa, joissa lailla sääntelemättömiin sopimuksiin sovelletaan ainoastaan yleistä 
sopimusoikeudellista sääntelyä ja periaatteita, näiden tosiasiallinen soveltaminen 
ja näin ollen niiden eri sopimusryhmissä aiheuttamat oikeusvaikutukset saattavat 
vaihdella mm. niiden yhteiskunnallisten kontekstien (toimintaympäristön) erilai-
suuden ja siihen liittyvän sopimusten erityisluonteen takia313.

Kun huomio kiinnitetään lainsäädännön ohella myös muihin sopimusten 
oikeusvaikutuksia säänteleviin normeihin, sellaisten lailla sääntelemättömien 
sopimusryhmien erottamiseen toisistaan, joihin liittyy yleisestä sopimusoikeu-
dellisesta sääntelystä poikkeava säännöstö tai tulkintaperiaatteita, tai joiden 
osalta yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden soveltaminen poikkeaa ta-

310 Ibid., s. 14 ja 21.

311 Sundberg 1961, s. 12.

312 Taxell 1972, s. 56; Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 8 ja Adlercreutz 2002, s. 18.

313 Saarnilehto 2009, s. 12.



77

vanomaisesta, on käytännöllinen tarve314. Huomion kiinnittäminen pelkästään 
lakitasoiseen sääntelyyn voi lisäksi antaa harhaanjohtavan kuvan sopimuksen 
oikeusvaikutusten määräytymiseen vaikuttavasta normipohjasta esimerkiksi siinä 
edellä mainitussa tilanteessa, kun tiettyihin sopimuksiin liittyvä tosiasiallinen 
sääntelyjärjestelmä syrjäyttää niihin sovellettavissa olevan lakiin perustuvan tah-
donvaltaisen sääntelyn.315 Tästä syystä ei ole estettä katsoa tällaisia tavanomais-
oikeudellista tietä syntyneitä lailla sääntelemättömiä sopimusryhmiä itsenäisiksi 
sopimustyypeiksi ja oikeuskirjallisuudessa näin onkin tehty.316 Toisin kuin roo-
malaisessa oikeudessa Suomen nykyisessä sopimusoikeudessa ei ole tunnustettu 
tyyppipakkoa vahvassa muodossa.317

Sopimustyypit voivat siis syntyä kahdella tavalla. Sopimustyyppiä, sen tun-
nusmerkistöä ja oikeusvaikutuksia koskevia erityissäännöksiä on voitu ensinnäkin 
sisällyttää lakiin, jolloin kysymyksessä on ns. legaalinen sopimustyyppi.318 Toi-
saalta sopimustyyppi on saattanut syntyä tavanomaisoikeudellista tietä siten, että 
tiettyjen sopimusten sisältö on ajan kuluessa vakiintunut ja tästä vakiintuneesta 
sisällöstä on sittemmin erottunut kyseisen sopimustyypin aiemmin tunnetuista 
tyypeistä eroava tunnusmerkistö, jonka täyttäviin sopimuksiin on edelleen alettu 
soveltaa tuomioistuin- ja muussa käytännössä samansisältöisiä sääntöjä.319 Tämä 
lienee myös useimpien nykyisten sopimustyyppien alkuperäinen syntymistapa.320

Jotta tällainen käytännössä lailla sääntelemätön sopimusryhmä voitaisiin 
katsoa itsenäiseksi sopimustyypiksi, on siis edellytettävä ensinnäkin, että tiettyä 
asiaa koskevia sopimuksia esiintyy käytännössä vakiintuneesti ja toisaalta että 
näiden sopimusten sisältö on vakiintunut. Tästä vakiintuneesta sisällöstä tulee 
edelleen olla tunnistettavissa jotain kyseiselle ryhmälle tunnusomaisia sen muista 
sopimuksista erottavia piirteitä, joihin liittyy sille ominaisia oikeusvaikutuksia, 
normeja tai periaatteita, jotka tekevät sopimustyypin erottamisen tarpeelliseksi. 
Tavanomaisoikeudellisen sopimustyypin olemassaolo ratkeaa näin ollen vakiin-
tuneisuuden, tunnistettavuuden ja erottelun tarpeellisuuden perusteella. Siinä-
kin tapauksessa, ettei tietyn sopimusten ryhmän erottamiselle itsenäiseksi sopi-
mustyypiksi ole edellä tarkoitettua käytännöllistä tarvetta, se voidaan kuitenkin 

314 Ks. esim. Hemmo 2007, s. 36, jossa on todettu, että kulloinkin tarkasteltavana olevaa sopimusta muistutta-
vien sopimusten tunnistaminen saattaa palvella sopimuksen oikeusvaikutusten määrittämisen kannalta re-
levanttia oikeuslähdemateriaalia, sekä Hellner 2021, s. 32, jossa myös erilaisten vakioehtojen sääntelemien 
sopimusten on katsottu voivan muodostaa itsenäisen sopimustyyppinsä.

315 Ks. myös Wilhelmsson 2008, s. 38–39.

316 Erma 1955, s. 28; Pekkanen 1966, s. 137–139; Taxell 1987, s. 53–54, jossa on todettu, ettei kaikkia sopimus-
tyyppejä ole edes syytä säännellä lailla; Hemmo 2007, s. 29 alav. 32; Halila – Hemmo 2008, s. 4 ja Saarni-
lehto 2009, s. 13.

317 Halila – Hemmo 2008, s. 20.

318 Erma 1955, s. 28; Pekkanen 1966, s. 137–139 ja Halila – Hemmo 2008, s. 4.

319 Ibid.

320 Ks. esim. Telaranta 1990, s. 253 ja Hellner 2021, s. 28.
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erottaa oikeustieteessä esim. systemaattisista syistä omaksi sopimusryhmäkseen. 
Tällöin voidaan puhua oikeustieteen luomasta sopimustyypistä.321

Varsinaisten sopimustyyppien ohella niiden sisällä saattaa esiintyä ’epäit-
senäisiä’ ala- eli sopimuslajeja, jotka eivät muodosta omaa sopimustyyppiään, 
mutta jotka erottuvat tietyn erottavan tunnusmerkin ja siihen liittyvien erityisten 
oikeusvaikutusten perusteella sopimustyypin sisällä muista sen alaisuuteen kuu-
luvista sopimuksista.322 Epäitsenäisiä sopimusten alalajeja voi syntyä erityisesti 
pakottavasti säänneltyjen sopimustyyppien alaisuuteen tai, kun tahdonvaltaisesti 
säännellyn tyypin piiriin kuuluvaan sopimusten ryhmään ei liity niin omanlai-
sia oikeusvaikutuksia, että se olisi tarpeen erottaa itsenäiseksi sopimustyypiksi. 
Eriytymisen jatkuessa tällaiset sopimustyyppien alalajit saattavat lopulta erottua, 
tai ne saatetaan erottaa lainsäädäntöteitse kokonaan omaksi sopimustyypikseen.

Sopimusvapauden periaatteeseen kuuluvasta sopimusten sisältövapaudesta 
seuraa, että osapuolilla on lain ja hyvän tavan rajoissa mahdollisuus tehdä halu-
amansa sisältöisiä sopimuksia. Sopijapuolet eivät siis ole sidottuja olemassa oleviin 
sopimustyyppeihin, vaan he voivat määrätä keskinäisistä suhteistaan vapaasti 
näistä riippumatta. Näin ollen myös edellä mainitut pääosin yleisen sopimusoikeu-
dellisen sääntelyn ja periaatteiden varaan jäävät sopimukset samoin kuin kahden 
tai useamman sopimustyypin tunnusmerkistön täyttävät eli ns. sekatyyppiset 
sopimukset ovat nekin sallittuja ja päteviä.323 Muutoinhan uusia sopimustyyppejä 
ei voisi lainkaan syntyä tavanomaisoikeudellista tietä.

3.5.2 Pelaajasopimus sopimustyyppijaottelussa

Erityisesti pelaajasopimusta koskevaa lakitasoista sääntelyä ei ole olemassa,324 joten 
sen asema sopimustyyppinä määräytyy edellä mainittujen tavanomaisoikeudel-
listen sopimustyyppien muodostumista koskevien kriteerien perusteella. Jouk-
kueurheilijoiden ja urheiluseurojen yms. urheilutoimintaa harjoittavien tahojen 
välillä on tehty urheilijan urheilusuoritusta koskevia sopimuksia Suomessakin jo 
pidemmän aikaa ja nämä sopimukset ovat olennaisilta osiltaan samansisältöisiä 
ja pitkälti vakiintuneita lajista ja siitä riippumatta, onko kysymyksessä ammatti-
lais- vain amatööriurheilijan sopimus. Tämän perusteella voidaan siis todeta, että 
pelaajasopimukset ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa sopimuskentässä 
ja että alalla on olemassa vakiintunut sopimuskäytäntö.325 Pelaajasopimus täyttää 

321 Pekkanen 1966, s. 139.

322 Ibid., s. 138 ja Halila – Hemmo 2008, s. 22–23.

323 Pekkanen 1966, s. 163–164 ja 174; Telaranta 1990, s. 252–253 ja Halila – Hemmo 2008, s. 19–20.

324 Työlainsäädännössä on kyllä tiettyjä urheilua koskevia soveltamisrajoituksia. Nämä kuitenkin koskevat ylei-
sesti työsuhteista urheilua.

325 Halila – Norros 2017, s. 196.
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näin ollen ainakin ensimmäisen tavanomaisoikeudellisen sopimustyypin erottami-
selle asetetuista vaatimuksista. Tunnistettavuutta käsitellään puolestaan seuraa-
vassa kappaleessa ja pelaajasopimuksen itsenäiseksi sopimustyypiksi erottamisen 
tarpeellisuutta seuraavassa luvussa, jossa siis tarkastellaan lähemmin urheilijan 
pelaajasopimuksen mukaisia velvoitteita tarkoituksena selvittää pelaajasopimuk-
sen oikeusvaikutusten lisäksi mm., liittyykö niihin sellaisia erityispiirteitä, jotka 
antavat aiheen erottaa pelaajasopimuksen omaksi sopimustyypikseen.

Pelaajasopimukseen sisältyvät oikeudelliselta luonteeltaan toisistaan poikke-
avat velvoitteet muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden. Tästä syystä pelaaja-
sopimuksen oikeusvaikutusten määrittämiseksi on sen ohella, onko kysymyksessä 
mahdollisesti tavanomaisoikeudellista tietä syntynyt sopimustyyppi, vastattava 
myös kysymykseen siitä, onko sitä pidettävä sekatyyppisenä sopimuksena. Kahden 
tai useamman sopimustyypin tunnusmerkistön täyttävien sekatyyppisten sopi-
musten osalta ongelmaksi näet muodostuu ensinnäkin sen ratkaiseminen, onko 
sopimussuhteeseen sovellettava vain yhtä vai rinnan useampaa sopimustyyppi-
kohtaista normistoa ja toiseksi, miten sovellettava normisto tai, jos sovellettavaksi 
tulee rinnakkain useampi normisto, niiden keskinäinen suhde määräytyy.326 Tämä 
ongelma ei koske sopimuksia, jotka sisältävät tietyn sopimustyypin tunnusmerkis-
tön mukaisten velvoitteiden ohella sellaisia velvoitteita, jotka eivät kuulu minkään 
lailla säännellyn tai käytännössä vakiintuneen sopimustyypin alaisuuteen. Tästä 
syystä näitä ei ole myöskään pidetty sekatyyppisinä sopimuksina.

Selvitettäessä pelaajasopimuksen asemaa sopimustyyppijaottelun kannalta 
on siis määritettävä, sisältyykö siihen sellaisia kyseiselle sopimusten ryhmälle 
tunnusomaisia piirteitä, jotka antavat aihetta arvioida pelaajasopimusta itsenäi-
senä sopimustyyppinä, ja toisaalta, sisältyykö siihen näiden ohella muille sopi-
mustyypeille tunnusomaisia velvoitteita.

3.5.3 Sopimustyypin tunnistaminen sopimuksen ainesosien 
perusteella

Sopimustyyppijaottelun kannalta keskeisessä asemassa on ns. ainesosaoppi, jonka 
mukaisesti sopimuksen osat on jaettu kolmeen luokkaan — olennaisiin (essentia-
lia negotii), luonnollisiin (naturalia negotii) ja tilapäisiin ainesosiin (accidentalia 
negotii).327 Näistä sopimustyypin määräytymisen kannalta merkityksellisiä ovat 
olennaiset ainesosat.

Edellä on jo todettu, että tavanomaisoikeudellisen sopimustyypin muo-
dostuminen edellyttää, että tiettyyn sopimusten ryhmään liittyy joitakin sille 

326 Halila – Hemmo 2008, s. 23.

327 Pekkanen 1966, s. 141; Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241 ja Halila – Hemmo 2008, s. 14.
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tunnusomaisia sen muista sopimuksista erottavia ja erityisiä oikeusvaikutuksia 
aiheuttavia piirteitä. Sopimukset puolestaan eroavat toisistaan kohteensa eli so-
pijapuolten nimenomaisiin tai konkludenttisiin tahdonilmaisuihin perustuvien 
suoritusvelvollisuuksien perusteella, jotka toisin sanoen muodostavat kyseisen 
tyyppiselle sopimukselle välttämättömät tunnusmerkistötekijät.328 Sopimuksen 
olennaisilla ainesosilla tarkoitetaan näitä kullekin sopimustyypille ominaisia tah-
donilmaisuperusteisia velvoitteita, joita ilman kyseisen tyyppistä sopimusta ei ole 
syntynyt329 eli joita ilman se ei saa kyseiselle tyypille ominaisia oikeusvaikutuksia.

Sopimus saattaa erota muista sitä lähellä olevista sopimuksista joko mo-
lempien tai vain toisen osapuolen suoritusvelvollisuuksien osalta. Tästä syystä 
sopimustyypin tunnusmerkistö eli sen olennaiset ainesosat voivat koostua joko 
kummankin tai vain toisen sopijapuolen suoritusvelvollisuuksista. Esimerkiksi 
irtaimen esineen kaupan osalta olennaisia ainesosia ovat sopiminen irtaimen esi-
neen omistusoikeuden luovutuksesta ja toisaalta hinnasta. Jos edellä mainitussa 
tapauksessa on omistusoikeuden sijasta sovittu vain käyttöoikeuden luovutuksesta 
vastiketta vastaan tai omistusoikeuden luovuttamisesta vastikkeetta, kysymys 
on irtaimen kaupan sijasta toisen tyyppisestä oikeustoimesta — ensimmäisessä 
tapauksessa vuokrasta ja jälkimmäisessä puolestaan lahjasta. Jotta pelaajaso-
pimus voitaisiin erottaa itsenäiseksi sopimustyypiksi, vähintään toisen (yhden) 
sopijapuolen tahdonilmaisuperusteisiin velvoitteisiin tulee näin ollen sisältyä jo-
takin, josta sovitaan kaikissa pelaajasopimuksissa ja jonka perusteella se voidaan 
erottaa muista suorituksista330.

Toisinaan ainesosaoppi ja velvoitteiden luokittelu pää- ja sivuvelvollisuuksiin 
on pyritty ns. absorptioteorian mukaisesti samastamaan siten, että sopimustyy-
pin on katsottu määräytyvän sen velvoitteen mukaisesti, jonka on voitu katsoa 
muodostavan sopimuksen mukaisen päävelvoitteen. Tällöin päävelvoite on siis 
samastunut sopimuksen olennaisiin ainesosiin.331 Sopimuksen tyypin on kuitenkin 
katsottu voivan määräytyä päävelvoitteen sijasta myös apu- tai sivuvelvoitteen pe-
rusteella. Esimerkkinä voidaan mainita työoikeudellisiin työsopimuksiin kuuluvat 
työntulossopimukset, joissa päävelvoitteena on työn tuloksen, opuksen, luovut-
taminen itse työn tekemisen ollessa lähinnä apu- tai sivuvelvoitteen asemassa.332

Koska sopimustyypin tunnusmerkistöön kuuluvien tekijöiden tulee olla vält-
tämättömiä tietyn tyyppisen sopimuksen syntymisen kannalta, myös apu- ja sivu-
velvoitteen on sopimuksen olennaisiin ainesosiin kuuluakseen oltava luonteeltaan 

328 Erma 1955, s. 31 ja Pekkanen 1966, s. 136, 143 ja 162.

329 Erma 1955, s. 30–31; Pekkanen 1966, s. 141; Aurejärvi 1976, s. 83; Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241; Tela-
ranta 1990, s. 60 ja Halila – Hemmo 2008, s. 14–15.

330 Halila – Norros 2017, s. 196.

331 Ks. esim. Sundberg 1961, s. 27–28 ja Pekkanen 1966, s. 172.

332 Aurejärvi 1976, s. 247–252.
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sellainen, että siitä sopimatta jättäminen muuttaa sopimuksen oikeudelliselta luon-
teeltaan  (oikeusvaikutuksiltaan) toiseksi. Edellä mainittujen työntulossopimusten 
osalta tilanne on juuri tämä. Jos näet on sovittu pelkästä työn tuloksen vastik-
keellisesta luovuttamisesta ilman siihen apu- tai sivuvelvoitteena liittyvää työn 
tekemistä, kysymys ei ole lainkaan työtä koskevasta sopimuksesta vaan kaupasta.

Toisin kuin olennaiset ainesosat, luonnolliset ainesosat eivät perustu osapuol-
ten tahdonilmaisuun, eivätkä ne ole ratkaisevassa asemassa sopimuksen tyypin 
määräytymisen kannalta. Siinä mielessä luonnollisilla ainesosilla on kuitenkin 
merkitystä sopimustyyppijaottelun kannalta, että varsinaisiksi itsenäisiksi sopi-
mustyypeiksi katsotaan vain sellaiset sopimusten ryhmät, joihin liittyy erityisiä 
oikeusvaikutuksia, eli juuri tässä tarkoitettuja sopimuksen luonnollisia ainesosia.

Luonnolliset ainesosat tulevat sopimuksen osaksi lain säännöksen tai muun 
normin nojalla sen seurauksena, että sopimus olennaisilta ainesosiltaan vastaa 
tietyn sopimustyypin tunnusmerkistöä.333 Erma sekä Kivimäki ja Ylöstalo ovat 
katsoneet, että luonnolliset ainesosat perustuvat yksinomaan lain säännöksiin.334 
Koska sopimustyyppejä voi syntyä myös tavanomaisoikeudellista tietä, on kui-
tenkin todettava, samoin kuin esim. Pekkanen ja Telaranta, että lain säännösten 
ohella luonnolliset ainesosat voivat perustua myös muihin (tavanomaisoikeudel-
lisiin) normeihin.335

Luonnolliset ainesosat ovat siis oikeusvaikutuksen asemassa, ja ne ovat ta-
vanomaisesti luonteeltaan tahdonvaltaisia ja tulevat sopimuksen osaksi yleensä 
vain, jolleivät sopijapuolet ole kompetenssinsa puitteissa toisin sopineet. Kivi-
mäki ja Ylöstalo ovatkin todenneet, että luonnolliset ainesosat ovat luonteeltaan 
dispositiivisia.336 Ne voivat kuitenkin olla luonteeltaan myös indispositiivisia tai 
semi-indispositiivisia, kuten on tyypillisesti asian laita esimerkiksi työsopimus-
ten osalta. Ne näet seuraavat oikeusvaikutuksena siitä, että on sovittu kyseistä 
tyyppiä oleva sopimus.

Tilapäiset ainesosat puolestaan perustuvat olennaisten ainesosien tapaan 
sopijapuolten tahdonilmaisuun, mutta ne eroavat niistä siinä, että ne eivät ole 
merkityksellisiä sopimuksen tyypin kannalta.337 Sopimuksen tilapäisiä ainesosia 
ovat esimerkiksi juuri edellä tarkoitetut sopimusmääräykset, joilla on poikettu 
muutoin sopimuksen osaksi tulevista dispositiivisista luonnollisista ainesosista, 

333 Adlercreutz 2002, s. 27 ja Halila – Hemmo 2008, s. 15–16.

334 Erma 1955, s. 31–32 ja Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241.

335 Pekkanen 1966, s. 141–142 ja Telaranta 1990, s. 61.

336 Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241.

337 Erma 1955, s. 32; Pekkanen 1966, s. 141; Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 241; Telaranta 1990, s. 61 ja Halila – 
Hemmo 2008, s. 16.
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tai liitetty sopimuksen osaksi osapuolten tahdonilmaisulla sellaisia oikeusvai-
kutuksia, joista ei ole olemassa luonnollisiin ainesosiin sisältyviä määräyksiä.338

3.5.4 Pelaajasopimuksen ainesosat

3.5.4.1 Velvollisuus harjoittaa joukkueurheilua

Pelaajasopimus eroaa urheilijan tahdonilmaisuperusteisten velvoitteiden osalta 
valtaosasta muita sopimuksia ensinnäkin siinä suhteessa, että urheilijan yhtenä 
päävelvollisuutena on työn tekeminen. Pelaajasopimus on tällä perusteella kat-
sottavissa työnsuoritussopimuksiin kuuluvaksi sopimusten lajiksi. Jotta pelaaja-
sopimus voitaisiin katsoa itsenäiseksi sopimustyypiksi, se tulee kuitenkin pystyä 
erottamaan jollakin sopijapuolen tahdonilmaisun sisältöön liittyvällä perusteella 
myös muista työnsuoritussopimuksista.

Pelaajasopimus erottuu pääosasta muista työn tekemistä koskevista sopi-
muksista ensinnäkin sillä perusteella, että sen kohteena on urheilun harjoittami-
nen. Urheilemista ei ole erikseen määritelty lainsäädännössä.339 Käsitteen sisältö 
määräytyy siten yleisen kielenkäytön mukaisesti, jossa sillä tarkoitetaan fyysisen 
kunnon ylläpitämiseksi, virkistykseksi tai sääntöjen mukaisena kilpailuna harjoi-
tettavia liikuntamuotoja eli kunto- ja kilpaliikuntaa. Tässä suhteessa pelaajasopi-
mus eroaa myös edellä mainitun toiminnan harjoittamiseen kiinteästi liittyvästä 
valmentajasopimuksesta. Sen kohteena ei ole itse urheilun harjoittaminen vaan 
sen tavoitteellinen ohjaaminen, urheilijan tai joukkueen valmentaminen340. Val-
mentajan velvollisuuksiin kuuluu joukkueen harjoittelusta ja otteluihin valmis-
tautumisesta vastaaminen sekä joukkueen johtaminen pelitilanteessa.341 

Pelaajasopimus erottuu näiltä osin myös sponsorisopimuksista. Nekin saat-
tavat perustaa urheilijalle velvollisuuden työn tekemiseen.342 Sponsorisopimuksen 
mukaisena urheilijan päävelvoitteena ja sopimuksen kohteena ei kuitenkaan ole 
urheilun harjoittaminen, vaikka sopimuksesta usein seuraakin rajoituksia urheili-
jan oikeudelle lopettaa urheilu-uransa343. Urheilijan päävelvoitteena on sponsorin 
tilaisuuksissa esiintyminen ja tämän tavaramerkin esiin tuominen urheilusuori-

338 Ibid.

339 Ks. esim. Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 1 § ja HE 51/2000 vp, s. 8–9 sekä HE 356/1994 vp; 
HE 22/2009 vp; TTL 12 §; TturvL 2 § ja HE 59/2002 vp, s. 19 sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
12 § ja HE 162/2003 vp, s. 36.

340 Halila – Hemmo 2008, s. 291 ja Kielitoimiston sanakirja 2020, ”valmentaa”.

341 Elomaa 2018, s. 28 ja Meri 2018, s. 46.

342 Halila – Norros 2017, s. 425–426.

343 Ibid., s. 427.
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tuksen yhteydessä.344 Itse urheilusuoritus on siihen nähden lähinnä apuvelvoit-
teen asemassa.

Joukkueurheilijoiden ohella myös yksilöurheilijat voivat kuitenkin tehdä edel-
lä tarkoitettuja urheilun harjoittamista koskevia sopimuksia eri tahojen kanssa. 
Tyypillisinä esimerkkeinä tällaisista sopimuksista voidaan mainita erilaiset kil-
pailuihin osallistumista koskevat sopimukset tai ns. harjoittelutukisopimukset, 
kuten SHL:n maajoukkuesopimus. Ne velvoittavat urheilijan osallistumaan lajin 
kilpailutoimintaan taikka harjoittelemaan eli lyhyemmin sanottuna urheilemaan. 
Näitä yksilöurheilijoiden urheilun harjoittamista koskevia sopimuksia ei kuiten-
kaan pidetä pelaajasopimuksina. Pelaajasopimuksilla tarkoitetaan vain joukkue-
urheilijoiden urheilun harjoittamista koskevia sopimuksia.

Jotta pelaajasopimukset voitaisiin katsoa itsenäiseksi sopimustyypiksi sen 
sijaan, että ne katsottaisiin yksilöurheilijoiden edellä tarkoitettujen sopimusten 
ohella osaksi mahdollista laajempaa urheilun harjoittamista koskevaa urheilija- 
tai urheilusopimusten sopimustyyppiä, pelaajasopimus tulee pystyä erottamaan 
tahdonilmaisutasolla yksilöurheilijoiden urheilun harjoittamista koskevista so-
pimuksista. Jotta erottelu olisi tarpeen muistakin kuin pedagogisista syistä, pe-
laajasopimukseen tulee lisäksi liittyä yksilöurheilijoiden sopimuksista poikkea-
via oikeusvaikutuksia. Tähän kysymykseen ei ole tämän tutkimuksen puitteissa 
mahdollista vastata. Näiltä osin voidaan kuitenkin todeta, että yksilöurheilijan 
lajiliiton kanssa tekemä valmennustuki- tms. sopimus perustaa urheilijalle hy-
vin samankaltaisia velvoitteita kuin pelaajasopimus joukkueurheilijalle. Urheilija 
on velvollinen harjoittelemaan sekä osallistumaan valmentajan kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla liiton järjestämille leireille ja kilpailuihin, joihin hänet on ni-
metty.345 Yksilöurheilijat ovat valmennustukisopimuksen perusteella edelleen vel-
vollisia käyttämään sopimuskumppaninsa edustusasuja liiton edustustehtäviin 
osallistuessaan, osallistumaan liiton yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä 
pidättäytymään omien kilpailevien sopimusten tekemisestä.346 Lisäksi yksilöur-
heilijoilla on mm. velvollisuus osallistua antidopingtoimintaan ja terveystarkas-
tuksiin sekä pidättäytyä omia kilpailusuorituksia koskevasta vedonlyönnistä.347 
Kilpaurheilun erityispiirteet eli suorituksen korostunut henkilökohtaisuus, sään-
tösidonnaisuus, voiton tavoittelu sekä se, että toimintaan liittyy luonteenomaisena 
piirteenä mahdollisuus tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä, saanevat edelleen 
samankaltaista oikeudellista merkitystä myös yksilöurheilijoiden urheilun har-
joittamista koskevissa sopimussuhteissa kuin joukkueurheilijoiden pelaajasopi-
mussuhteissa.

344 Ibid., s. 425.

345 Ibid., s. 242.

346 Ibid.

347 Ibid.
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Yksilöurheilija ei kuitenkaan liene urheilua harjoittaessaan valmennustu-
kisopimuksen perusteella samalla tavalla sopimuskumppaninsa määräysvallan 
alainen kuin joukkueurheilija, vaikka hänellä onkin velvollisuus osallistua esi-
merkiksi tietyille harjoitusleireille ja kilpailuihin. Toisin kuin joukkueurheilija 
yksilöurheilija ei sitoutune harjoittamaan urheilua lajiliiton tai sen valmennus-
johdon määräysten mukaisesti. Yksilöurheilijalla lienee näin ollen valmennustu-
kisopimuksesta huolimatta oikeus organisoida harjoittelunsa itse päättämällään 
tavalla ja esimerkiksi valita parhaana pitämänsä taktiikka kilpailuihin. Yksilöur-
heilijan valmennustukisopimus ei ole työsopimus,348 eikä urheilija siten ole liiton 
määräysvallan alainen. Hän ei ole velvollinen noudattamaan myöskään valmen-
tajansa antamia harjoittelua tai kilpailusuoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä. 
Vastaavalla tavalla sopimus tiettyyn urheilukilpailuun osallistumisesta perustaa 
yksilöurheilijalle ainoastaan velvollisuuden osallistua kyseiseen kilpailuun ja mah-
dollisesti sen markkinointiin349 sekä pyrkiä kilpailussa parhaaseen mahdolliseen 
suoritukseen. Se ei sen sijaan perusta sopimuskumppanille samanlaista oikeutta 
antaa urheilijalle tämän urheilusuoritusta koskevia oikeudellisesti velvoittavia 
määräyksiä kuin mikä on tyypillistä joukkueurheilulle.

Joukkueurheiluun kuuluvat erilaiset joukkueena harjoitettavat urheilulajit 
kuten jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo ja salibandy.350 Yksilöurheiluun kuuluvat 
puolestaan yksilönä harjoitettavat lajit,351 kuten esim. eri yleisurheilulajit tai moot-
toriurheilu, joissa niissäkin voidaan kuitenkin järjestää myös erilaisia joukkue-
kilpailuja. Varsinaisesta joukkueurheilusta yksilölajien joukkuekilpailut eroavat 
siinä, että näissä joukkueen suoritus tai tulos koostuu yleensä joukkueen jäsenten 
yksilösuorituksista siten, että yksilön osuus kilpailutapahtumaan ja sen tulokseen 
on tarkastikin erotettavissa. Joukkueurheilussa kunkin yksilön osuutta ei voida 
samalla tavalla erottaa joukkueen kokonaissuorituksesta. Usein käytetyn sanon-
nan mukaan joukkueurheilussa voitetaan ja hävitään joukkueena.

Yksilöurheilijoiden urheilun harjoittamista koskevat sopimukset eroavat 
joukkueurheilijoiden pelaajasopimuksista usein myös siinä, että yksilöurheilijat 
harjoittavat urheilemista yleensä omaan lukuunsa saaden itselleen työnsä välit-
tömän tuloksen.352 Joukkueurheilijat ovat puolestaan sitoutuneet harjoittamaan 
urheilemista sopijakumppaninsa lukuun tavanomaisesti vastiketta vastaan. Poik-
keuksen tähän muodostavat kuitenkin sellaiset yksilölajit, joissa urheilijat har-
joittavat urheilua tallien lukuun, kuten esimerkiksi monet moottoriurheilulajit.

348 Rauste 1997, s. 506 ja Halila – Norros 2017, s. 242.

349 Halila – Norros 2017, s. 401–402.

350 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”joukkueurheilu” ja ”joukkueurheilulaji” ja Tiitinen 1998, s. 214.

351 Kielitoimiston sanakirja 2020, ”yksilöurheilu”.

352 Ks. myös HE 22/2009 vp, s. 11 ja 27.
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Joukkueurheilua koskevat pelaajasopimukset ovat näin ollen erotettavissa 
yksilöurheilun harjoittamista koskevista sopimuksista. Tämä on monesti käy-
tännössä mahdollista jo sen perusteella, että sopimuksessa on mainittu nimeltä 
tietty joukkueurheilulaji, jota urheilija sitoutuu harjoittamaan. Vähintäänkin pe-
laajasopimus on yleensä käytännössä tunnistettavissa sen perusteella, että toinen 
sopijapuoli on sitoutunut siinä harjoittamaan urheilua tietyssä joukkueessa, ja että 
tämän velvollisuuksiin kuuluu harjoittelun ohella pelaaminen, jota nimitystä ei 
ainakaan pääsääntöisesti käytetä yksilölajien kilpailutoiminnan harjoittamisen 
yhteydessä erilaisia mailapelejä lukuun ottamatta.

3.5.4.2 Markkinointivelvoitteet

Urheilun harjoittamisesta sopiminen ei edellytä välttämättä sopimista myös edus-
tus- ja markkinointitilaisuuksiin osallistumisesta, henkilöä koskevien tunnisteiden 
käyttöoikeuden luovutuksesta ja tiettyjen asusteiden ja varusteiden käyttämisestä 
tai päinvastoin. Se, että pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen ohella ei ole sovittu 
markkinointivelvollisuuksista, ei muuta sopimuksen luonnetta pelaajasopimuk-
sesta joksikin muuksi. Pelaajasopimuksen erityispiirteet ja niistä johtuvat sopi-
mustyypille tunnusomaiset oikeusvaikutukset liittyvät jäljempänä tarkemmin 
kerrottavalla tavalla nimenomaan urheilutoiminnan luonteeseen kuuluvaan kil-
pailullisuuteen, eivätkä ne edellytä, että urheilun harjoittamisen ohella on sovittu 
edellä mainituista markkinointivelvoitteista.

Edellä mainituista markkinointivelvoitteista sopiminen ei myöskään ole 
pelkästään joukkueurheilun harjoittamista koskeville sopimuksille tunnusomai-
nen piirre. Niistä voidaan sopia myös muiden urheilemista ja yleisemmin työtä 
koskevien sopimusten yhteydessä taikka erillisellä sopimuksella. Henkilö saattaa 
näin ollen olla sitoutunut osallistumaan urheiluseuran ja tämän yhteistyötahojen 
markkinointiin olematta seuraan pelaajasopimussuhteessa. Tällaisia velvoitteita 
saattaa sisältyä esimerkiksi urheiluvalmentajien353 taikka esiintyvien taiteilijoiden 
sopimuksiin, eikä erityisesti urheilijan markkinointivelvoitteisiin sisältyne sellai-
sia toiminnan luonteesta johtuvia erityispiirteitä, joiden perusteella ne saisivat 
muista vastaavanlaisia velvoitteita sisältävistä sopimuksista, kuten vaikkapa edellä 
mainituista valmentajien tai esiintyvien taiteilijoiden sopimuksista poikkeavia 
oikeusvaikutuksia.

Edustus- ja markkinointitilaisuuksiin osallistumista ja henkilöä koskevan 
tunnisteen käyttöoikeuden luovuttamista koskevat pelaajasopimuksen velvoitteet 
eivät näin ollen ole pelaajasopimuksen tunnusmerkistöön kuuluvia sopimuksen 
olennaisia ainesosia, joita ilman tällaista sopimusta ei ole syntynyt. Näin siitä 

353 SLU 2002, s. 14–15.
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huolimatta, että niistä sovitaan pelaajasopimuksissa käytännössä poikkeuksetta, 
ja ne kuuluvat pelaajasopimuksen mukaisiin urheilijan päävelvoitteisiin.

3.5.4.3 Urheilijan apu- ja sivuvelvoitteet

Myöskään edellä mainittuja urheilijan apu- ja sivuvelvoitteita ei voida pitää pe-
laajasopimuksen tunnusmerkistöön kuuluvina sopimuksen olennaisia ainesosina. 
Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että sopimuksen olennaisten ainesosien tulee olla 
luonteeltaan sellaisia, että niihin ylipäätään voitaisiin ajatella liittyvän erityisiä 
oikeusseuraamuksia. Tämä puolestaan edellyttää, että kyseisiä oikeuksia voidaan 
pitää luovutuskelpoisina taloudellista arvoa omaavina varallisuusoikeuksina eli, 
että niistä voitaisiin sopia erillisellä sopimuksella. Urheilijan apu- ja sivuvelvoitteet 
eivät ole tällaisia lukuun ottamatta velvollisuutta tiettyjen varusteiden ja asusteiden 
käyttämiseen.

Toiseksi pelaajasopimuksen apu- ja sivuvelvoitteita koskevia määräyksiä vas-
taavia ehtoja sisältyy myös muihin urheilua koskeviin sopimuksiin kuten yksilö-
urheilijoiden valmennustukisopimuksiin taikka valmentajasopimuksiin354 (ehkä 
myös urheilijoiden erillisiin sponsorisopimuksiin), eikä niihin liittyne pelaaja-
sopimuksen osana erityisiä muiden edellä mainittujen sopimusten vastaavista 
määräyksistä poikkeavia oikeusvaikutuksia. Pelaajasopimus ei siis erotu apu- ja 
sivuvelvoitteidensa osalta muista sitä lähellä olevista sopimuksista. Kolmanneksi 
edellä mainitut sopimusmääräykset eivät liene myöskään välttämättömiä pelaa-
jasopimuksen ts. pelaajasopimukselle tyypillisiä oikeusvaikutuksia saavan so-
pimuksen syntymiselle. Sopimus siis saanee mahdolliset sille luonteenomaiset 
oikeusvaikutukset ja sitä voitaneen pitää pelaajasopimuksena, vaikka edellä mai-
nituista velvoitteista ei olisikaan sovittu.

3.5.4.4 Seuran velvoitteet

Edellä on todettu, että pelaajasopimus on vastikkeellinen sopimus. Käytännössä 
pelaajasopimuksissa onkin sovittu urheilijalle suoritettavasta vastikkeesta. Pelaa-
jan sopimuskumppanin päävelvoitteena on rahavelan maksuksi luonnehdittava 
pelaajapalkkion ja / tai kulujen korvaaminen tai niistä vastaaminen.355 Niihin ei 
liity muista vastaavanlaisista velvoitteista poikkeavia piirteitä tai oikeusvaikutuksia. 
Pelaajasopimus ei siten eroa seuran suorituksen osalta muista vastaavista sopi-

354 SLU 2002, s. 13, 15 ja 17–19, jonka mukaan myös valmentajat sitoutuvat valmentajasopimuksessa kilpai-
lunjärjestäjän kurinpitovaltaan sekä pidättäytymään ilman työnantajan lupaa muista valmennustehtävistä, 
välttämään työnantajaa vahingoittavaa julkisuutta sekä pidättäytymään oman joukkueensa otteluita koske-
vasta vedonlyönnistä.

355 Seuran velvollisuus vakuuttaa urheilija urheilussa sattuvan tapaturman varalta voitaneen lukea mukaan tä-
hän, kun viralliseen kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää tapaturmavakuutuksen ottamista, jolloin 
vakuutusmaksut voidaan katsoa suoraan urheilun harjoittamisesta aiheutuviksi kuluiksi. Ks. esim. SJL:n 
kilpailusäännöt, kohta 3.2 ja SPL:n kilpailumääräykset 11 §.
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muksista, eikä vastikkeellisuus siten ilmennä pelaajasopimuksen erityistä oikeu-
dellista luonnetta. Näin ollen myöskään vastikkeellisuus ei ole pelaajasopimuksen 
olennainen vaan tilapäinen ainesosa.

3.5.4.5 Pelaajasopimuksen tunnusmerkistö

Pelaajasopimukselle ominaisena eli tyypinmukaisena suorituksena ja siten kyseisen 
sopimustyypin tunnusmerkistön muodostavina olennaisina ainesosina voidaan 
pitää urheilijan velvollisuutta pelata ja harjoitella eli harjoittaa joukkueurheilua 
sopijakumppaninsa lukuun. Pelaajasopimus on erotettavissa sen perusteella muista 
työntekoa ja erityisesti muista urheilemista koskevista sopimuksista. Sen sijaan ur-
heilijan päävelvollisuuksiin niin ikään kuuluvat markkinointivelvoitteet, mainos-, 
markkinointi- ja edustustilaisuuksiin osallistuminen mukaan lukien, eivät kuulu 
pelaajasopimuksen tunnusmerkistöön, kuten eivät myöskään urheilijan apu- ja si-
vuvelvoitteet tai tämän sopijakumppanin pelaajasopimuksen mukaiset velvoitteet.

3.5.4.6 Pelaajasopimus sekatyyppisenä sopimuksena

Pelaajasopimuksen apu- ja sivuvelvoitteet eivät pääsääntöisesti voi olla sopimuksen 
olennaisia ainesosia, joten niistä sopiminen ei voi tehdä pelaajasopimuksesta se-
katyyppistä. Sen sijaan edellä tarkoitetut urheilijan markkinointivelvoitteisiin kuu-
luvat velvoitteet mukaan lukien edellä mainittu velvoite määrättyjen varusteiden 
ja asusteiden käyttämiseen, voivat olla sopimustyypin tunnusmerkistöön kuuluvia 
olennaisia ainesosia. Niitä koskevien määräysten ottaminen pelaajasopimukseen 
saattaisi siis tehdä sopimuksesta sekatyyppisen. 

Tällaisesta itsenäisestä ’markkinointisopimusten’ sopimustyypistä ei ole lain 
säännöksiä. Niihin ei myöskään ainakaan toistaiseksi ole todettu liittyvän mi-
tään erityisiä kyseisistä velvoitteista sopimisesta sinällään aiheutuvia oikeusvai-
kutuksia. Niitä on siten pidettävä luonteeltaan yleistä tyyppiä olevana sopimuk-
sena. Tästä syystä edellä mainituista markkinointivelvoitteista sopiminen ei voi 
tehdä pelaajasopimuksesta sekatyyppistä sopimusta siinäkään tapauksessa, että 
pelaajasopimus voitaisiin katsoa itsenäiseksi sopimustyypiksi tai jonkin toisen 
sopimustyypin, kuten työoikeudellisten työsopimusten alaisuuteen sijoittuvaksi 
epäitsenäiseksi sopimuslajiksi. Jos pelaajasopimusta sen sijaan voidaan pitää so-
pimustyyppinä, ammattilaisurheilijan pelaajasopimusta on pidettävä sekatyyp-
pisenä, koska se täyttää samalla työsuhteen tunnusmerkistön.
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3.6 Pelaajasopimus suhteessa muihin 
sopimusoikeudellisiin jaotteluihin

Niin ammattilais- kuin amatööriurheilijat ovat pelaajasopimussuhteessa sopija-
kumppaninsa määräysvallan alaisia ja siten alisteisessa asemassa tähän nähden.356 
Urheilija on tyypillisesti myös taloudellisesti pelaajasopimussuhteen heikompi 
osapuoli. Ammattilaisurheilijat ovat usein taloudellisesti riippuvaisia sopijakump-
panistaan.357 Amatööriurheilijoilla vastaavaa taloudellista riippuvuussuhdetta ei 
ole. Ammattilaiseksi pyrkivien osalta alisteista asemaa sopimussuhteessa kuitenkin 
korostaa se, että näiden vastaiset ansiomahdollisuudet ovat käytännössä riippu-
vaisia pelaajasopimussuhteesta ja sopimuskumppanista.

Sekä ammattilais- että etenkin amatööriurheilijat lienevät lähtökohtaisesti 
myös tiedollisesti sopimuskumppaniaan heikommassa asemassa. Käytännössä 
tämä ero kuitenkin yleensä kompensoituu sillä, että sopimukset neuvottelee ur-
heilijan puolesta kyseistä toimintaa ammattimaisesti harjoittava asiamies, pe-
laaja-agentti.358 Niissä tapauksissa, joissa urheilija ei käytä agentin palveluksia, 
myös osapuolten tiedollisissa lähtökohdissa on pääsääntöisesti eroa urheilijan 
sopijakumppanin eduksi. 

Kaiken kaikkiaan pelaajasopimusta voidaan pitää neuvotteluasemaltaan eri-
vahvojen osapuolten välisenä eli epäsymmetrisenä sopimuksena.359 Tätä korostaa 
edelleen se, että voidakseen osallistua urheilutoimintaan huipputasolla, urheilijalla 
ei yleensä ole muuta vaihtoehtoa kuin solmia pelaajasopimus. Sopimusvapaudelle 
ja sopimusten muodolliselle sitovuudelle ei siten voida antaa pelaajasopimussuh-
teessa yhtä suurta merkitystä kuin tasavahvojen osapuolten välisissä sopimuksissa. 
Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kohtuusperiaatteen360 ja perusoikeuksien 
merkitys vastaavasti korostuu pelaajasopimussuhteessa.

Työn tekemistä koskevana määräaikaisena sopimuksena pelaajasopimus on 
luonteeltaan kestosopimus.361 Kestosopimuksille luonteenomaiseen tapaan myös 
sopimusoikeudellinen lojaliteettiperiaate saa pelaajasopimussuhteessa keskeisen 
merkityksen.362 Joukkueurheilun erityispiirteiden ja pelaajasopimuksen koros-

356 Telaranta 1990, s. 381 ja 390–391; Mähönen 2000, s. 112–114 ja Hemmo 2003, s. 64.

357 HE 247/1981 vp., s. 14–15; KKO 1996:27; Taxell 1972, s. 79; Telaranta 1990, s. 390; Mähönen 2000, s. 112–
113; Hemmo 2003, s. 64 ja Wilhelmsson 2008, s. 128.

358 Ks. myös Delis – Söderberg 2007, s. 98.

359 Ks. myös Viklund 1998, s. 110–111. Vrt. Delis – Söderberg 2007, s. 95–98.

360 HE 247/1981 vp., s. 3; KKO 1984 I 1 (Ään.); Taxell 1972, s. 79; Telaranta 1990, s. 390–391; Mähönen 2000, 
s. 112–113 ja Hemmo 2003, s. 64 ja 89.

361 Hemmo 2007, s. 34–35 ja 53.

362 Taxell 1972, s. 81; Taxell 1977, s. 149; Muukkonen 1993, s. 1046; Ämmälä 1994, s. 18–19 ja 45; Hemmo 2007, 
s. 35, 53 ja 582 sekä Tiitinen-Kröger 2012, s. 155–158 ja 325–328.
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tuneen henkilökohtaisen luonteen vuoksi lojaliteettiperiaatteella on pelaajasopi-
mussuhteessa jopa korostuneempi asema kuin kestosopimuksissa keskimäärin.

Kuten edellä on jo todettu, pelaajasopimukset tehdään lähtökohtaisesti poik-
keuksetta kirjallisesti kussakin lajissa käytössä olevaa pelaajasopimusmallia käyt-
täen. Niihin sisältyy tavallisesti myös viittaus liiton, liigan tai muun järjestön 
kurinpito-, doping ja / tai kilpailusääntöihin sekä pääsääntöisesti lisäksi seuran 
eri tahojen kanssa tekemiin mainos- ja markkinointisopimuksiin.  Pelaajasopi-
muksen voidaan siis sanoa perustuvan pääosiltaan etukäteen laadittuihin vakio-
ehtoihin ja sitä voidaan näin ollen hyvällä syyllä pitää vakiosopimustyyppisenä 
sopimuksena.363

Yksittäisen urheilijan vaikutusmahdollisuudet pelaajasopimuksen sisältöön 
ovat suhteellisen vähäiset erityisesti silloin, kun lajin sopimusmallin käyttäminen 
on tehty seuroja velvoittavissa säännöissä pakolliseksi. Yksilöllisesti sovitaan lä-
hinnä vain urheilijalle mahdollisesti suoritettavista palkkioista, sopimuskauden 
pituudesta ja mahdollisesta optiosta sekä koeajasta. Erityisesti pelaajasopimusten 
osana noudatettavien sääntöjen osalta urheilijoiden ja näitä edustavien tahojen 
vaikutusmahdollisuudet ovat usein vielä varsinaiseen pelaajasopimusasiakirjaan 
sisältyviä ehtoja rajatummat. Nämä eivät nimittäin ole, tai säännöt laatineiden 
järjestöjen sääntöjen mukaan edes voi olla niiden jäseninä, eikä näillä näin ollen 
ole aina edes mahdollisuutta osallistua kyseisiä sääntöjä koskevaan päätöksen-
tekoon. Myöskään seuran kolmansien tahojen kanssa tekemiin mainos- ja mark-
kinointisopimuksiin pelaajat eivät käytännössä pääse vaikuttamaan, vaikka ovat 
pelaajasopimuksen perusteella velvollisia noudattamaan niitä. Seurat puolestaan 
eivät voi poiketa näistä sopimuksista tai edellä mainituista sääntömääräyksistä 
yksittäisen urheilijan osalta, koska ovat itsekin velvollisia noudattamaan niitä.

Pelaajasopimukseen vakioehtoina sisältyvät kilpailu-, kurinpito- yms. sään-
nöt ja seuran kolmansien kanssa tekemät sopimukset ovat näin ollen urheilijan 
kannalta luonteeltaan yksipuolisesti laadittuja vakioehtoja,364 jotka pelaajan on 
hyväksyttävä osana sopimusta voidakseen harjoittaa urheilua, ja ammattilais-
urheilijan kyseessä ollen, ammattiaan. Sanotun perusteella ja kun urheilija on 
edellä todetulla tavalla pelaajasopimussuhteen heikompi osapuoli ja seuralla työn-
antajana on lisäksi tulkintaetuoikeus, myös vakioehtoja koskevilla periaatteilla ja 
sopimusoikeudellisella kohtuusperiaatteella on pelaajasopimussuhteissa monesti 
jopa tavanomaista suurempi merkitys.365 Kohtuusperiaatteen merkitys korostuu 
erityisesti edellä mainittujen sopimus- ja sääntömääräysten osalta.

363 Taxell 1972, s. 37; Hellner 1979, s. 286; Kuusi 1986, s. 366; Telaranta 1990, s. 183–184; Hemmo 2007, s. 
148; Halila – Hemmo 2008, s. 282 ja Wilhelmsson 2008, s. 35–36.

364 Riitesuo 2001, s. 54.

365 HE 247/1981 vp, s. 16; Wilhelmsson 1995, s. 31 ja 57; Hemmo 2003, s. 67 ja Wilhelmsson 2008, s. 123 ja 
135.
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3.7 Yhteenveto

Edellä sanotun perusteella joukkueurheilijan pelaajasopimus voidaan määritellä 
urheilijan ja urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön — yleensä urheiluseuran — 
väliseksi työn tekemistä koskevaksi sopimukseksi, jossa on sovittu seuran urhei-
lumenestyksen edistämisestä sekä pelaajan urheilusuorituksista muodostuvan ja 
tämän persoonan kaupalliseen hyödyntämiseen perustuvan taloudellisen ja mai-
nosarvon luovuttamisesta sopijakumppanin käytettäväksi vastiketta vastaan366. 
Pelaajasopimus on erivahvojen osapuolten välinen korostuneen henkilökohtainen 
kestosopimus, joka solmitaan käytännössä pääosin käyttäen vakioehtoja, jotka 
pelaajan on käytännössä hyväksyttävä sellaisenaan voidakseen harjoittaa urhei-
lua. Näiden piirteiden vuoksi osapuolten välinen lojaliteetti, kohtuusperiaate ja 
perusoikeudet saavat pelaajasopimussuhteessa lähtökohtaisesti tavanomaista 
suuremman merkityksen.

Ammattilaisurheilijan pelaajasopimus on TSL:n tarkoittama työsopimus, 
mutta se lienee yleensä huomattavasti yksityiskohtaisempi ja laajempi kuin useim-
mat työsopimukset tiettyjä johtajasopimuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi 
työntekijän suoritusvelvollisuuden sisältö on määritelty sopimuksessa hyvinkin 
yksityiskohtaisesti. Tässä se poikkeaa ns. tavanomaisesta työsopimuksesta, joissa 
työntekijän työntekovelvoitteen osalta on usein todettu, että työntekijä on velvol-
linen tekemään työnantajan kulloinkin osoittamaa työtä, ja mahdollisesti mai-
nittu tehtävänimike. Pelaajasopimuksessa on määräyksiä mm. siitä, millä tavalla 
urheilijan on työtään tehtävä samaten kuin siitä, mitä välineitä käyttäen työ on 
tehtävä. Pelaajasopimuksessa on näin ollen tuotu työsopimuksen ehtojen tasolle 
asioita, jotka kuuluvat normaalisti työnantajan työnjohtovallan nojalla antamien 
määräysten eli työnantajan direktio-oikeuden piiriin ja työsuhteen normihierar-
kiassa työsopimuksen ehtoja alemmalle tasolle.

Tavanomaisesta työsopimuksesta poiketen pelaajasopimuksessa on sovit-
tu myös siitä, että urheilija työntekijänä on velvollinen osallistumaan pääasial-
lisen tehtävänsä ohella työnantajansa ja tämän eri yhteistyötahojen mainontaan 
ja markkinointiin ja tähän liittyen luovuttamaan kuvansa ja mahdollisesti myös 
muiden henkilöään koskevien tunnisteiden käyttöoikeuden näille tahoille. Tämä 
johtuu urheilijan suorituksen ja sitä kautta pelaajasopimuksen korostuneen hen-
kilökohtaisesta luonteesta. Tämän lisäksi pelaajasopimuksessa on määräys mm. 
työnantajan työnjohto-oikeudesta, josta ei useinkaan ole mainintaa työsopimuk-
sissa, sekä urheilijan velvollisuudesta tietynlaiseen käyttäytymiseen myös muissa 
kuin välittömästi työhön liittyvissä yhteyksissä.

366 Ks. myös Huttunen 1994, s. 70–71.



91

Pelaajasopimus, kuten sopimukset yleensäkin, on ensisijaisesti sopijapuolten 
välinen velvoittautumisen instrumentti, jossa määritellään sopijapuolten väliset 
oikeudet ja velvollisuudet.367 Useimmista sopimuksista poiketen sen oikeudellinen 
merkitys ei kuitenkaan rajoitu pelkästään osapuolten oikeuksien ja velvollisuuk-
sien määrittelemiseen, vaan sillä on myös laajempaa sopimusosapuolten välisen 
relaation ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia. Huippu-urheilussa pelaajasopimus 
näet luo ensinnäkin perustan urheilijan oikeudelle osallistua lajin kilpailutoimin-
taan.368 Oikeus osallistua kilpailunjärjestäjänä yleensä toimivan liiton tai liigan 
virallisiin otteluihin tietyn urheiluseuran ylläpitämässä joukkueessa on saatettu 
sitoa muun ohessa sopimuksen olemassaoloon ja sen kilpailunjärjestäjän toimesta 
tapahtuvaan rekisteröintiin369.

Tämän lisäksi pelaajasopimus palvelee urheilun sääntelyjärjestelmän tar-
peita. Sitä käytetään muun ohella sitouttamaan pelaajat kilpailunjärjestäjinä toi-
mivien kansainvälisten ja kansallisten lajiliittojen ja liigojen laatimiin sääntöihin. 
Huippu-urheilijat eivät pääsääntöisesti ole suorassa jäsenyyssuhteessa lajiliittoihin 
tai liigoihin joko siitä syystä, ettei niiden jäseniksi hyväksytä muita kuin urheilu-
seuroja tai toisia liittoja370 tai siksi, ettei kilpailuntoiminnan järjestäjänä toimiva 
organisaatio ylipäätään edes ole oikeudelliselta muodoltaan aatteellinen yhdistys. 
Esimerkiksi jääkiekon ylimmän kansallisen kilpailutoiminnan järjestäjänä toimi-
va Jääkiekon SM-Liiga ja pesäpallon Superpesis ovat osakeyhtiöitä. Urheilijat eivät 
siis ole sidottuja edellä mainittuihin sääntöihin jäsenyyden perusteella. Sopimus 
on näin ollen tarpeen urheilijoiden sääntöihin sitouttamiseksi, koska kilpailun-
järjestäjillä ei yleensä ole käytännössä muuta mahdollisuutta saada yksittäisiä 
urheilijoita sääntelyjärjestelmänsä piiriin. Samalla se kuitenkin tarkoittaa myös 
sitä, että säännöt tulevat pelaajasopimuksen osaksi ja sitä kautta sopimus- ja työ-
oikeudellisen kontrollin piiriin. Pelaajasopimuksen vakioehtoina noudatettavat 
sääntömääräykset eivät siten voi olla ristiriidassa pakottavien työlainsäädännön 
normien kanssa, eivätkä ne saa olla sisällöltään kohtuuttomia, eikä niiden sovel-
taminen saa johtaa kohtuuttomuuteen.

367 Sopimuksen eri funktioista tarkemmin ks. esim. Saarnilehto 2009, s. 5–7.

368 Alemmilla sarjatasoilla harjoitettavassa harrasteurheilussa osallistumisoikeus sen sijaan perustuu yleensä 
yhdistyksen jäsenyyteen.

369 Ks. esim. RSTP 2019, art. 2.2, 5.1 ja 8.

370 Rauste 1997, s. 26–29.
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4 PELAAJASOPIMUKSEN  
 OIKEUSVAIKUTUKSET

Tässä luvussa tarkastellaan pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksia edellä kuvatun 
pelaajasopimuksen tyyppisisällön pohjalta. Tavoitteena on tutkia, millaisia oikeus-
vaikutuksia pelaajasopimukseen ja erityisesti edellä määriteltyyn pelaajasopimuk-
sen tunnusmerkistöön liittyy, ja miten sopimuksen kohteena olevan kilpaurheilun 
erityispiirteet vaikuttavat niihin. Tarkastelussa pyritään hahmottamaan erityisesti 
mahdollisia pelaajasopimuksen oikeudellisesti velvoittavasta tavasta johtuvia oike-
usvaikutuksia. Tähän liittyen jäljempänä arvioidaan myös tutkimuksen kohteena 
olevien pelaajasopimusten ehtojen oikeudellista hyväksyttävyyttä, koska oikeudel-
lisesti velvoittavan tavan on oltava sisällöltään kohtuullinen, eikä se saa olla hyvän 
tavan tai pakottavan lainsäännöksen vastainen371. Tarkastelu liittyy osaltaan kysy-
mykseen siitä, voidaanko pelaajasopimusta pitää oikeuskäytännössä syntyneenä 
sopimustyyppinä, koska varsinaisina sopimustyyppeinä voidaan pitää vain sellaisia 
sopimuksia, joihin voidaan liittää esimerkiksi tavasta johtuvia oikeusvaikutuksia. 
Tarkastelussa pyritään selvittämään edelleen sitä, millä tavalla työlainsäädäntö vai-
kuttaa ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimusten oikeusvaikutuksiin, ja toisaalta, 
miten sopimussuhteen erityispiirteet vaikuttavat työlainsäädännön soveltamiseen 
ammattilaisurheilijan sopimussuhteeseen, sekä missä määrin ammattilaisten ja 
amatöörien oikeudellinen asema poikkeaa toisistaan. 

4.1 Pelaajasopimuksen kestoaikaa määrittävät 
sopimusehdot

4.1.1 Koeaika

Koeaikaa koskeva sopimuskäytäntö joukkueurheilussa on epäyhtenäinen eikä se 
ole pelaajasopimuksissa käytännössä kovin yleinen. Koeaikaehtoa ei näin ollen 
voida pitää pelaajasopimuksiin liittyvänä perusteltuja odotuksia luovana vakiin-
tuneena ja vallitsevana käytäntönä. Se ei siten voi seurata oikeudellisesti velvoitta-
vasta tavasta johtuvana oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen tunnusmerkistön 
täyttävän sopimuksen solmimisesta. Tämä lienee ymmärrettävää myös koeajan 
tarkoitus huomioon ottaen.

371 KKO 2012:10 (Ään.), kohta 13; Siltala 2004, s. 210 ja 213 ja Kairinen 2009, s. 214.
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Työsuhteita koskevan vuoden 1970 TSL:n aikaisen oikeuskäytännön, nykyi-
sin voimassa olevan lain perusteluiden sekä oikeuskirjallisuudessa vallitsevan 
käsityksen mukaan koeajasta on sovittava nimenomaisesti tai ainakin siten, että 
työntekijä on käsittänyt, että työsuhteeseen liittyy koeaika.372 Tämä johtuu siitä, 
että koeaika tarkoittaa poikkeusta työntekijöille muutoin kuuluvaan PL 18.3:ssa 
turvattuun ja työsopimuslaissa pakottavasti säänneltyyn työsuhdeturvaan, minkä 
vuoksi sitä on sovellettava supistavasti. Pelkästään työn luonne eli se, että huip-
putason joukkueurheilu asettaa urheilijoiden henkilökohtaisille ominaisuuksille 
ja näiden keskinäiselle yhteistyölle tavanomaista selvästi suurempia vaatimuksia, 
ei riitä perusteeksi tästä lähtökohdasta poikkeamiselle, eikä se sitä myöskään 
tosiasiallisesti edellytä, kuten jo sopimuskäytännön epäyhtenäisyydestä on todet-
tavissa. Joukkueurheilun ammattilaissopimuksissa koeaika ei siis voi tästäkään 
syystä tulla kysymykseen pelkän tavan perusteella, ja koeaika edellyttää näin ollen 
erillistä sopimista niin ammattilaisten kuin amatööriurheilijoiden pelaajasopi-
mussuhteissa. Sitä on siten pidettävä pelaajasopimuksen tilapäisenä ainesosana.

4.1.1.1 Koeajasta sopiminen

Amatööriurheilijoiden osalta koeajan käyttöä ei ole erikseen lailla säännelty. Näiden 
pelaajasopimuksiin voidaan siten lähtökohtaisesti aina ottaa koeaikaehto, kunhan 
sitä ei voida pitää yksittäistapauksessa kohtuuttomana, eikä sen soveltaminen johda 
kohtuuttomuuteen. Ammattilaisurheilijoiden osalta koeajan käyttöä sääntelee TSL 
1:4:n pakottava säännös. Siinäkään ei kuitenkaan ole asetettu koeajan käytölle 
nimenomaisia edellytyksiä tai erityisiä rajoituksia.373 Koeaikaehto on näin ollen 
liitettävissä lähtökohtaisesti jokaiseen pelaajasopimukseen, ja Rauste onkin toden-
nut, ettei mikään ”estä sopimasta koeajan käyttämisestä [--] pelaajasopimuksissa, 
jos seura ja pelaaja pitävät sitä aiheellisena”374. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin 
tapaukset, joissa koeaikaehdolla voidaan katsoa pyrityn ammattilaisurheilijan työ-
suhdeturvan kiertämiseen.  Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 
1986 II 52 on todettu nimenomaisesti, ettei koeaikaa koskeva työsopimuksen 
määräys ollut sitova, kun sen tarkoituksena katsottiin olleen työsopimuksen pur-
kamista ja irtisanomista koskevien säännösten kiertäminen, ja ratkaisussa KKO 
1995:103 puolestaan, että koeaikaehto oli työntekijää sitova, kun työnantajan ei 
ollut selvitetty pyrkineen kiertämään työsuhdeturvaa. Vaikka kyseiset ratkaisut 
koskevat kumottua vuoden 1970 TSL:ia, niiden ilmaiseman oikeusohjeen voidaan 
epäilemättä edelleen katsoa olevan voimassa. Lisäksi TSL 10:2:n mukaan hyvän 

372 KKO 1980 II 137; TT 1988-111; HE 157/2000 vp, s. 61; Sarkko 1980, s. 70; Lehtimäki 2009, s. 47; Koskinen 
2011, s. 6; Tiitinen – Kröger 2012, s. 143–144; Hietala et al. 2016, s. 86 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 98.

373 HE 157/2000 vp, s. 61; Lehtimäki 2009, s. 46; Koskinen 2011, s. 4; Tiitinen – Kröger 2012, s. 143 ja Hietala 
et al. 2016, s. 86.

374 Rauste 1997, s. 117.
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tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta työsopimuksen ehtoa voidaan sovitella 
tai se voidaan jättää huomiotta. Lainkiertämistarkoituksessa sopimukseen otettu 
koeaikamääräys on hyvän tavan vastainen ja sellaisena paitsi TSL 10:2:n myös 
velvoiteoikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluvan hyvän tavan ja lainvastaisten so-
pimusehtojen voimaansaattamisen kiellon vastainen. Tällaisessa tarkoituksessa 
ammattilaissopimukseen otettu koeaikaehto on mitätön, eikä sille voida antaa 
oikeudellista merkitystä.

Harkittaessa koeaikaehdon sitovuutta ammattilaisurheilijan työsuhteessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, voidaanko koeaikaa pitää sen tarkoitus huomioon 
ottaen perusteltuna kyseisessä sopimussuhteessa. Koeajan tarkoituksena on antaa 
sopijapuolille mahdollisuus harkita, vastaako tehty sopimus näiden etukäteisodo-
tuksia ja sopimusta tehtäessä saatuja käsityksiä.375 Tässä tarkoituksessa työnan-
tajalle on varattu mahdollisuus selvittää mm. työntekijän ammattitaito ja sovel-
tuvuus työhön ja työyhteisöön ja työntekijälle vastaavasti mahdollisuus arvioida, 
ovatko mm. tarjottu työ ja työskentelyolot häntä tyydyttäviä.376 Koeaikaehtoon ei 
näin ollen yleensä voitane katsoa liittyvän pyrkimystä lain kiertämiseen, jos sitä 
voidaan pitää tarpeellisena pelaajan suorituskyvyn ja soveltuvuuden selvittämi-
seksi. Tällöin sitä ei myöskään voida pitää hyvän tavan vastaisena.

Edellä sanotun perusteella on selvää, että koeaikaehdosta voidaan pääsään-
töisesti sopia ensimmäisessä osapuolten välisessä pelaajasopimuksessa niin am-
mattilaisten kuin amatöörien osalta. Tällöin osapuolilla voidaan kiistatta katsoa 
olevan aito tarve selvittää sopimuksen tarkoituksenmukaisuus omalta kannaltaan, 
eikä koeaikaehtoa voida pitää myöskään kohtuuttomana. Jos samojen osapuolten 
välillä on sen sijaan ollut aikaisempia pelaajasopimuksia, tilanne ei enää ole näin 
selvä. Jos pelaaja on esimerkiksi pelannut välittömästi ennen ammattilaissopi-
muksen tekemistä samassa joukkueessa amatöörisopimuksella, koeaika ei liene 
enää tarpeen pelaajan osaamisen ja soveltuvuuden arvioimiseksi. Vaikka seuralla 
työnantajana voidaan katsoa olevan työn luonteesta johtuva korostunut tarve sel-
vittää urheilijan soveltuvuus aiottuun työhön ja työyhteisöön niin edellä mainitus-
sa tilanteessa seura tuntee jo ennestään urheilijan kyvyt ja tämän soveltuvuuden 
työhön ja työyhteisöön ja urheilija vastaavasti työympäristönsä ja –tehtävänsä. 
Sitä, että seura on tarjonnut pelaajalle ammattilaissopimusta aikaisemman ama-
töörisopimuksen sijasta, voidaan päinvastoin pitää osoituksena siitä, että seura 
on arvioinut pelaajan kyvyt riittäviksi. Tilanne on vastaava myös silloin, kun ur-
heilija on ennen varsinaisen työsuhteen perustavan pelaajasopimuksen tekemistä 
pelannut joukkueessa try out -sopimuksella. Sen nimenomaisena tarkoituksena 
on edellä mainittujen seikkojen selvittäminen ennen lopullisen pelaajasopimuksen 

375 HE 157/2000 vp, s. 61; Lehtimäki 2009, s. 43; Tiitinen – Kröger 2012, s. 143 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, 
s. 97.

376 Koskinen 2011, s. 3 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 97.



95

mahdollista solmimista. Tehdessään try out -jakson jälkeen pelaajasopimuksen 
osapuolet ovat jo puolin ja toisin todenneet urheilijan liittymisen joukkueeseen 
tarkoituksenmukaiseksi.

Vaikka ammattilaisurheilijan pelaajasopimuksen koeaikaehtoa ei edellä mai-
nituissa tapauksissakaan voida vallitsevan kannan mukaisesti katsoa lähtökoh-
taisesti mitättömäksi,377 koeajan ottaminen ensimmäiseen osapuolten väliseen 
ammattilaissopimukseen saatetaan katsoa edellä kuvatuissa tilanteissa tapaus-
kohtaiseksi hyvän tavan vastaiseksi työsuhdeturvan kiertämiseksi. Jos näet koe-
ajan tarkoituksena työnantajan näkökulmasta on työntekijän ammattitaidon ja 
työhön ja työyhteisöön soveltuvuuden selvittäminen, pelkästään palkanmaksun 
aloittaminen ei voine olla koeajan käyttöä edellyttävä muutos osapuolten välisessä 
oikeussuhteessa, vaikka siitä seuraakin seuralle aikaisemmasta poikkeava talou-
dellinen riski, joka tekee pelaajan odotustenmukaisen suoriutumisen ja soveltu-
vuuden työyhteisöön seuralle aikaisempaa selvästi tärkeämmäksi. Jos taas koeajan 
tarkoituksena katsotaan olevan yleisemmin sen selvittäminen, vastaako sopimus 
osapuolten etukäteisodotuksia, seuralla voidaan ajatella olevan tarve selvittää ni-
menomaan ammattilaissopimuksen tarkoituksenmukaisuus omalta kannaltaan, 
vaikka tämä sinänsä tunteekin pelaajan kyvyt ja soveltuvuuden ennestään.

Ensin mainitulle tulkinnalle voidaan hakea analogista tukea TSL 1:4.2:n 
säännöksestä, jonka mukaan käyttäjäyritykseen palkatun aikaisemmin samoissa 
tai samankaltaisissa tehtävissä vuokratyöntekijänä työskennelleen työntekijän 
koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä se aika, jonka hän oli vuokrattuna 
käyttäjäyritykseen. Lain esitöiden mukaan perusteena tälle on nimenomaan se, 
ettei koeajan käytölle ole tällöin ”samankaltaisia tarpeita kuin silloin, jos tehtävään 
palkataan henkilö, jonka ominaisuuksista työnantajalla ei ole aikaisempaa koke-
musta”, koska osapuolilla on jo ollut puolin ja toisin mahdollisuus arvioida tule-
vaa sopimussuhdetta vuokratyön aikana.378 Toisaalta voidaan myös todeta, että 
TSL 1:4.2:n tarkoittama tilanne poikkeaa edellä kuvatusta siinä suhteessa, että 
vuokratyössä työnantaja on jo maksanut vastiketta työntekijän työpanoksesta, ja 
todennut sen vastikkeen arvoiseksi.

Sanotun perusteella koeaikaehdon ottamiseen pelaajasopimukseen edellä 
kuvatuissa tilanteissa tulee suhtautua varauksella ja vähintäänkin lukea edeltä-
neen amatööri- tai palkattoman try out -sopimuksen kesto osaksi koeaikaa silloin, 
kun se alittaa koeajan enimmäiskeston. Jos amatööri- tai try out -sopimus on sen 
sijaan kestänyt vähintään koeajan sallitun enimmäisajan, ei koeaikaa tulisi ottaa 
uuteen sopimukseen lainkaan ainakaan, jollei sille voida tapauskohtaisesti esittää 
erityisiä perusteita, kuten sitä, että pelaaja on sopimusta solmittaessa toipumassa 

377 Ks. tästä Koskinen 2011, s. 6.

378 HE 68/2008 vp, s. 10.
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loukkaantumisesta, jonka vaikutuksesta hänen kykyynsä suoriutua pelaajasopi-
muksen mukaisista velvoitteista ei ole varmuutta.

TSL 1:4:n mukaan koeaika alkaa työnteon aloittamisesta. Sitä ei siten voida 
pääsääntöisesti sijoittaa muualle kuin työsuhteen alkuun,379 mikä on luonnollis-
ta myös koeajan tarkoitus huomioon ottaen380. Kun samojen osapuolten välisten 
toisiaan keskeytyksittä tai vain lyhyin keskeytyksin seuraavien määräaikaisten 
työsopimusten katsotaan TSL 1:5:n nojalla muodostavan yhden yhdenjaksoisen 
työsuhteen, koeajan ottaminen tällaisen myöhemmän työsopimuksen alkuun ei 
ole lähtökohtaisesti mahdollista ilman erityisiä syitä381. Koeaikaehto voidaan siten 
pääsääntöisesti ottaa ainoastaan pelaajan ensimmäiseen kunkin seuran kanssa 
tekemään ammattilaissopimukseen niiden muodostaessa katkeamattoman työ-
suhteen. Osapuolten sopiessa välittömästi aikaisemman sopimuksen jatkoksi uu-
den pelaajasopimuksen, koeajalle ei yleensä ole tarvetta, koska sekä työnantaja 
että työntekijä tuntevat jo ennestään ne seikat, joiden arvioimiseksi koeaika on 
tarkoitettu. Tästä syystä ammattilaisurheilijan pelaajasopimukseen ei ole mah-
dollista ottaa koeaikaehtoa myöskään silloin, kun sen solmimista on edeltänyt 
työsuhteen tunnusmerkistön täyttävä try out -jakso, eli kun pelaajalle on maksettu 
sen ajalta palkkaa. Sopimukset muodostavat myös tällöin yhden työsuhteen ja 
osapuolet ovat jo puolin ja toisin todenneet sopimussuhteen jatkamisen kannal-
taan tarkoituksenmukaiseksi.

Muualle kuin työsuhteen alkuun sijoittuvaa koeaikaa on pidetty pätevänä, 
jos työntekijän tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia.382 Tällöin koeaikaehdon 
ottamista uuteen työsopimukseen voidaan pitää koeajan tarkoitus huomioon ot-
taen perusteltuna eikä siihen siten voida katsoa liittyvän lainkiertämistarkoitus-
ta. Joukkueurheilijoiden työtehtävät eli velvollisuus pelaamiseen ja harjoitteluun 
sekä seuran ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointi- ja edustustilaisuuksiin 
osallistumiseen pysyvät kuitenkin pääsääntöisesti sopimuskaudesta toiseen muut-
tumattomina. Pelkkä pelaajalle joukkueessa suunnitellun roolin tai pelipaikan 
muuttuminen ei yleensä ole edellä tarkoitettu olennainen muutos. Vaikka esi-
merkiksi jalkapallossa pelaajat yleensä pelaavat samaa pelipaikkaa niin pelaa-
jasopimuksella urheilija sitoutuu yleisesti ottaen harjoittamaan urheilua seuran 
lukuun määrittelemättä tämän roolia tai pelipaikkaa sen tarkemmin. Kaikissa 
lajeissa pelaajilla ei edes ole vakiintuneita pelipaikkoja. Esimerkiksi lentopallos-

379 KKO 1992:100 (Ään.), jossa on todettu, että koeajan tarkoituksesta seuraa, ettei sopimusta voida purkaa 
koeaikaan vedoten ennen työsuhteen alkamista; HE 157/2000 vp, s. 62; Lehtimäki 2009, s. 47 ja 49; Koski-
nen 2011 s. 5 ja 7; Tiitinen – Kröger 2012, s. 144; Hietala et al. 2016, s. 84 ja 86 sekä Äimälä – Kärkkäinen 
2017, s. 99–101.

380 KKO 2009:35, kohta 3.

381 KKO 1986 II 52.

382 HE 157/2000 vp, s. 62; Lehtimäki 2009, s. 49; Koskinen 2011, s. 8–9; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 100; 
Hietala et al. 2016, s. 87–88.
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sa pelaajat pelaavat tietyn säännöissä määritellyn kiertojärjestyksen mukaisesti 
vuorollaan kaikkia pelipaikkoja.

Tietyissä tapauksissa myös pelkkä pelipaikan muuttuminen voi olla olen-
nainen muutos työtehtävissä. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, jos 
jalkapallossa tai jääkiekossa aikaisemmin kenttäpelaajana toiminut urheilija tulisi 
vastaisuudessa pelaamaan maalivahtina tai päinvastoin. Tällöin seuralla varmasti 
olisi perusteltu tarve selvittää urheilijan suoriutuminen muuttuneista tehtävistä. 
Kysymys on kuitenkin lähinnä vain teoreettisesta mahdollisuudesta. Käytännössä 
tällaisia tilanteita tuskin tulee huipputason joukkueurheilussa vastaan.

Silloin, kun osapuolten väliset työsopimukset eivät muodosta yhdenjaksoista 
työsuhdetta, laista ei suoraan seuraa rajoitteita koeaikamääräyksen ottamiselle 
uuteen työsopimukseen. Koeaikamääräyksen ottaminen samojen osapuolten väli-
seen työsopimukseen onkin tällaisessa tilanteessa mahdollista, vaikka työntekijän 
työtehtävissä ei olisi tapahtunut muutoksia. Tällöin esimerkiksi työntekijän sovel-
tuvuudessa, työskentelyolosuhteissa tai osapuolten ns. riskipiirissä on saattanut 
tapahtua muutoksia, joiden vuoksi koeajalle on edellä tarkoitettu tarve.383 Toisaalta 
pelkästään se, että työsuhde on välillä katkennut, ei läheskään aina tarkoita, että 
koeajan ottamista osapuolten väliseen uuteen työsopimukseen voitaisiin pitää 
perusteltuna. Erityisesti silloin, kun katkos on jäänyt lyhyeksi, edellä mainittujen 
koeajan tarkoituksen kannalta merkityksellisten muutosten todennäköisyys voi 
jäädä niin pieneksi, ettei koeaikaa voida pitää perusteltuna.

Tälle saadaan tukea myös oikeuskäytännöstä. Ratkaisussa KKO 1986 II 52, 
koeaikaehtoa ei pidetty sitovana, kun uusi työsopimus oli tehty vajaan kahden 
kuukauden kuluttua edellisen työsopimuksen päättymisestä, eikä työsuhde ollut 
siten jatkunut yhdenjaksoisena. KKO perusteli ratkaisuaan sillä, että työntekijä 
”oli palannut kohtuullisen ajan kuluessa entisen kaltaiseen työhön [--], eikä ole 
selvitetty, että olisi ollut olemassa erityinen syy koeaikaa koskevan määräyk-
sen ottamiseksi työsopimukseen” [kursivoitu tässä]. Ratkaisussa KKO 2009:35 
koeaikaehto puolestaan katsottiin sallituksi työntekijän palattua kahdeksan kuu-
kauden kuluttua takaisin aikaisemman työnantajansa palvelukseen entisenkal-
taiseen työhön. 

Edellä sanotun perusteella koeajan ottaminen uuteen työsopimukseen ei 
siis ole sallittua, vaikka työsuhde olisi katkennut, jos sitä on pidettävä olosuh-
teet huomioiden työsuhdeturvan kiertämisenä. Katkoksen ollessa lyhyt, koeajan 
käytölle on voitava esittää muu hyväksyttävä peruste, kuten olennainen muutos 
työntekijän työtehtävissä, tai muu vastaava erityinen syy, jonka voidaan katsoa 
puoltavan koeajan käyttämistä. Jos taas työsuhteiden väliin jää pitkähkö aika,384  

383 Tiitinen – Kröger 2012, s. 146.

384 Lehtimäki 2009, s. 50.
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koeaikamääräyksen ottaminen samojen osapuolten väliseen uuteen työsopimuk-
seen ei yleensä edellytä itse katkoksen lisäksi muita perusteita, vaan on erityisten 
vastasyiden puuttuessa sallittua.

Se, milloin osapuolten väliseen uuteen työsopimukseen on mahdollista ot-
taa koeaika, määräytyy koeajan tarkoitukseen perustuvan tapauskohtaisen koko-
naisarvioinnin perusteella. Tähän arviointiin vaikuttavat siten mm. työn luonne 
ja sen työntekijälle ja tämän suoritukselle asettamat vaatimukset. Joukkueur-
heilussa työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ovat työn luonteen vuoksi 
tavanomaista selvästi korostuneemmassa asemassa, joten seuralle työnantaja-
na voidaan katsoa syntyvän tavanomaista herkemmin perusteltu tarve selvittää 
työntekijän soveltuvuus työhön. Koeajan ottaminen ammattilaisurheilijan uuteen 
pelaajasopimukseen saattaa näin ollen olla perusteltua normaalia lyhyemmänkin 
keskeytyksen jälkeen.

Ammattilaisurheilijankaan uuteen sopimukseen ei kuitenkaan voida ilman 
erityisiä syitä ottaa koeaikaehtoa työsuhteen katkettua vain hyvin lyhyeksi ajaksi. 
Pelaajasopimukseen ei näin ollen voida ottaa koeaikaa pelkästään sen perusteella, 
että tämän ja urheiluseuran välinen työsuhde on katkennut pelikausien välise-
nä aikana esimerkiksi kahdeksi kuukaudeksi keskeneräisten sopimusneuvotte-
lujen takia. Jos urheilija sen sijaan on palaamassa pelikentille loukkaantumisen 
jälkeen, seuralla voi hyvinkin olla perusteltu syy koeaikamääräykselle, vaikka 
sopimussuhde olisi katkennut vain lyhyeksi aikaa. Vastaavasti, jos sopimussuh-
de on katkennut pidemmäksi aikaa, eli pelaaja on esimerkiksi pelannut toisessa 
seurassa yhden pelikauden, tai ollut kokonaan pelaamatta useamman kuukau-
den, seuralla epäilemättä on perusteltu tarve liittää uuteen sopimukseen koeaika 
sen selvittämiseksi, onko tämän suorituskyvyssä tapahtunut muutoksia, ja miten 
tämä sopeutuu joukkueen tällä välin mahdollisesti muuttuneeseen kokoonpanoon 
tai pelitapaan, ja urheilijalla vastaavasti, vastaako hänelle joukkueessa kaavailtu 
rooli hänen toiveitaan. Tällaisissa tapauksissa voidaan lähtökohtaisesti katsoa, 
että koeajan käyttämiseen on osapuolten välisestä aiemmasta työsopimuksesta 
huolimatta koeajan tarkoitukseen nähden perusteltu syy, eikä pyrkimyksenä ole 
työntekijän työsuhdeturvan hyvän tavan vastainen kiertäminen385.

Näiltä osin voidaan kysyä myös, onko koeajasta mahdollista sopia esimer-
kiksi urheilijan siirtyessä uudella sopimuksella pelaamaan saman työnantajan 
palveluksessa toiseen eri sarjassa tai eri sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen, 
tai uusittaessa pelaajasopimusta tilanteessa, jossa joukkueen valmennusjohto on 
vaihtunut, tai sen kokoonpanossa on tapahtunut olennaisia muutoksia, vaikka 
sopimussuhde ei olisi katkennut lainkaan, tai se olisi katkennut vain lyhyeksi 
ajaksi. Ensin mainitussa tapauksessa seuralla lienee perusteltu syy selvittää pe-

385 KKO 1995:103 (Ään.) ja Kairinen 2009b, s. 293–294.
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laajan suoriutuminen varsinkin, jos tämä siirtyy ylemmällä sarjatasolla pelaavaan 
joukkueeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa koeajan ottamista sopimukseen voi-
daan puolestaan perustella sillä, että pelaajien keskinäisen ja toisaalta näiden ja 
joukkueen valmennusjohdon välisen yhteistyön toimivuus on yksittäisen urhei-
lijan kykyjen ohella hyvin keskeisessä asemassa joukkueurheilussa. Tätä voidaan 
pitää joukkueurheilulle tunnusomaisena piirteenä, joka erottaa sen useimmista 
muista töistä. Harvassa, jos missään muussa työssä, työntekijöiden keskinäinen 
yhteistoiminta on niin keskeisessä asemassa työsuorituksen ja sen onnistumisen 
kannalta kuin ammattimaisessa joukkueurheilussa. Tästä syystä edellä mainitut 
tilanteet rinnastuvat pitkälti toisen työnantajan palvelukseen siirtymiseen, vaikka 
sopijakumppani ei vaihdu.

Ainakin seuralla ja miksei myös urheilijalla voitaneen ajatella olevan edellä 
kuvatuissa tilanteissa perusteltu tarve selvittää, kuinka urheilija sopeutuu uu-
teen joukkueeseensa ja rooliinsa siinä, vaikka tehtävissä sinänsä ei tapahtuisi-
kaan olennaisia muutoksia ja vaikka sopimussuhde jatkuisi yhdenjaksoisena tai 
vain lyhyin keskeytyksin. Koeajan tarkoituksena on selvittää paitsi työntekijän 
suoriutuminen työstä myös tämän sopeutuminen työyhteisöön. Toisaalta TSL:n 
esitöissä on todettu näiltä osin, että ”[v]aikka [TSL 1:4:n] säännöksessä ei oteta 
nimenomaisesti kantaa siihen, voidaanko koeaikaehto liittää peräkkäisiin samojen 
työsopimuskumppanien välillä tehtyihin työsopimuksiin, koeajan käyttö, sään-
nöksen ehdoton luonne huomioon ottaen, ei olisi mahdollista, jos näissä työso-
pimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä” [kursivoitu 
tässä] ja edelleen, ”[j]os sopimus merkitsee huomattavaa muutosta aikaisempiin 
työtehtäviin, myös tällaiseen uutta työtä koskevaan sopimukseen voitaisiin liittää 
koeaikaehto”.386 Tämä näyttäisi tukevan tulkintaa, jonka mukaan uudesta koeajas-
ta voidaan sopia työsuhteen kestäessä ainoastaan, jos työntekijän työtehtävissä 
on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Lain esitöiden lisäksi myös se seikka, että TSL 1:4 on pakottava säännös, 
joka merkitsee poikkeusta työsuhteeseen muutoin kuuluvaan työsuhdeturvaan, 
puhuu sen puolesta, ettei koeajan liittäminen toisiaan välittömästi tai vain lyhyin 
katkoksin seuraaviin samoja työtehtäviä koskeviin työsopimuksiin ole mahdol-
lista, vaikka työnteon olosuhteissa olisi tapahtunut muutoksia. Tätä tukee myös 
PL 18 § 3 momentin säännös, jonka mukaan ”[k]etään ei saa ilman lakiin perus-
tuvaa syytä erottaa työstä”. Säännös korostaa työsuhteen heikomman osapuolen 
eli työntekijän suojaa ja edellyttää, että työsuhteen päättäminen perustuu laissa 
säädettyyn perusteeseen.387 Sanotun perusteella lakisääteiseen työsuhdeturvaan 

386 HE 157/2000 vp, s. 62.

387 HE 309/1993 vp, s. 69.
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tehtyjä poikkeuksia tulisi tulkita supistavasti, eikä ainakaan laajentaa niitä tul-
kinnalla. Myös koeajan käyttöalaa tulisi näin ollen tulkita suppeasti.

Myös oikeuskirjallisuudessa vallitsee näiltä osin kanta, jonka mukaan koe-
aikaehto voidaan ottaa samojen osapuolten välisiin toisiaan seuraaviin samoja 
tai samankaltaisia työtehtäviä koskeviin työsopimuksiin ainoastaan, jos niiden 
väliin jää aika, joka ei ole aivan lyhyt,388 eli, kun työsuhde on katkennut. Samojen 
osapuolten väliseen aikaisempaa työsopimusta välittömästi seuraavaan uuteen 
sopimukseen koeaika voitaisiin ottaa vain, jos työntekijän työtehtävissä on ta-
pahtunut olennaisia muutoksia.389

Oikeuskäytännöstä voidaan puolestaan saada tukea sille, että koeaikaehdon 
käyttäminen on tietyin edellytyksin sallittua myös silloin, kun työntekijän työ-
tehtävissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Esimerkiksi edellä mainitun 
ratkaisun KKO 1986 II 52 perusteluista on luettavissa, että työntekijän saman 
työnantajan kanssa tekemään uuteen työsopimukseen on mahdollista ottaa koe-
aikamääräys, jos siihen on erityisiä syitä, vaikka työtehtävät olisivat säilyneet en-
tisen kaltaisina ja vaikka työsuhde ei olisi katkennut pidemmäksi aikaa. Tällaisina 
erityisinä syinä voitaneen pitää esimerkiksi edellä tarkoitettuja joukkueurheilun 
luonteesta johtuvia seikkoja.

Ratkaisussa KKO 1995:103 (Ään.) koeaikaehdon käyttäminen myös uudessa 
työsopimuksessa katsottiin sallituksi, vaikka työntekijän tehtävät olivat pysyneet 
samanlaisina. KKO:n enemmistö katsoi, ettei työnantaja ollut ”pyrkinyt kiertä-
mään työsopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevia määräyksiä” koeaikaa 
koskevalla ehdolla, kun työntekijä oli työsuhteiden välillä työskennellyt noin 9,5 
kuukauden ajan toisen työnantajan palveluksessa, hän oli palannut toiseen aiem-
paa suurempaan yksikköön ja samalla myös hänen asiakaskuntansa ja alaisensa 
olivat vaihtuneet. Myös tämä ratkaisu tukee siten tulkintaa, jonka mukaan työ-
sopimukseen on mahdollista ottaa koeaikaehto aina, kun sitä ei voida pitää työn-
tekijän työsuhdeturvan kiertämisenä, eli esimerkiksi, kun työnteon olosuhteissa 
on tapahtunut muita kuin työtehtävien sisältöä koskevia merkittäviä muutoksia. 
Tämän ehdon täyttyessä koeaika voitaisiin siis ottaa myös samojen osapuolten 
toisiaan seuraaviin työsopimuksiin.

Myös edellä mainitussa ratkaisussaan KKO 2009:35 korkein oikeus katsoi 
koeaikaehdon sallituksi riippumatta siitä, oliko työntekijän tehtävissä tapahtu-
nut muutoksia.390 Kyseisessä tapauksessa työntekijän ensimmäinen työsuhde oli 
kestänyt vain vajaat kaksi kuukautta, minkä jälkeen tämä oli työskennellyt toisen 
työnantajan palveluksessa, ennen kuin oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua 

388 Lehtimäki 2009, s. 49–52; Koskinen 2011, s. 8–9; Tiitinen – Kröger 2012, s. 144–146; Hietala et al. 2016, 
s. 87–88 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 100–102.

389 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 101–102.

390 Ratkaisun kohta 5.
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palannut takaisin entisen työnantajansa palvelukseen samankaltaisiin töihin kuin 
aiemminkin.391 KKO katsoi, että ensimmäisen työsuhteen lyhyt kesto huomioon 
ottaen oli mahdollista, ”ettei koeajan tarkoitus eli työntekijän työhön soveltuvuu-
den selvittäminen ollut [--] ehtinyt toteutua”.392 KKO perusteli ratkaisuaan edel-
leen sillä, että vaikka työntekijän työtehtävät olivat pysyneet entisen kaltaisina, 
kysymys ei ollut työntekijän työsuhteen kiertämisestä työsuhteiden väliin jääneen 
ajan pituus huomioiden.393

Toisaalta KKO viittaa ratkaisussaan edellä mainittuun TSL:n esitöiden pe-
rustelulausumaan ja toteaa, että ”[t]yösopimuslain esitöissä ei ole käsitelty tilan-
teita, joissa peräkkäiset työsopimukset eivät ajallisesti seuraa toisiaan välittö-
mästi. Korkein oikeus on ratkaisukäytännössään (esimerkiksi KKO 1986 II 52 ja 
1995:103) katsonut, ettei koeaikaehtoa tällöinkään saa käyttää työsuhdeturvan 
kiertämiseksi” [kursivoitu tässä].394 Tämä voidaan ymmärtää siten, että KKO:n 
mukaan koeaikaehdon käyttäminen toisiaan ajallisesti välittömästi seuraavissa 
työsopimuksissa on sallittua vain, jos työntekijän työtehtävissä on tapahtunut 
olennaisia muutoksia, ja että edellä mainittu työsuhdeturvan kiertämistä koske-
va yleinen arviointikriteeri koskee ainoastaan muita tilanteita, kuten niitä, joissa 
työsuhde on katkennut pidemmäksi aikaa. Tähän viittaa jossain määrin myös 
se, että KKO:n näkemyksen mukaan se, että työsuhteiden väliin oli jäänyt noin 
kahdeksan kuukauden aika, osoitti, ettei kysymyksessä ollut työsuhdeturvan kier-
täminen. Näiltä osin on kuitenkin huomattava, ettei nimenomaan tämä kysymys 
ole ollut KKO:n ratkaistavana.

Lain esitöiden ja oikeuskirjallisuudessa vallitsevan kannan perusteella vai-
kuttaa siltä, etteivät pelkästään joukkueen kokoonpanossa ja valmennusjohdossa 
tapahtuneet muutokset tai pelaajan siirtyminen pelaamaan seuran toiseen jouk-
kueeseen riittäisi perusteeksi uudelle koeajalle siitä huolimatta, että sille voidaan 
esittää toiminnan luonteesta johtuvia asiallisia perusteita. Tätä voidaan perustella 
myös sillä, ettei koeajan liittämistä uuteen samojen osapuolten väliseen samoja 
tehtäviä koskevaan pelaajasopimukseen voida pitää välttämättömänä joukkueur-
heilun kilpailullisen perusluonteen tai sen harjoittamisedellytysten turvaamisen 
kannalta, vaikka sitä voidaankin pitää tietyissä tilanteissa perusteltuna toimin-
nan luonteen vuoksi, ja edelleen sillä, että työntekijän suojelun periaate ja PL 18 
§ 3 momentin säännös edellyttävät, että työsuhdeturvan rajoituksia tulkitaan 
supistavasti. 

Oikeuskäytännöstä voidaan puolestaan hakea tukea sille, että pelaajaso-
pimukseen voitaisiin ottaa koeaika silloinkin, kun työntekijän tehtävät pysyvät 

391 Ratkaisun kohta 1.

392 Ratkaisun kohta 5.

393 Ibid.

394 Ratkaisun kohdat 3–5.
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muuttumattomina, jos sille voidaan esittää muita koeajan tarkoitukseen nähden 
perusteltuja syitä. Tätä voidaan perustella myös sillä, että pelaajasopimukset 
ovat käytännössä poikkeuksetta määräaikaisia, eikä koeajan käytön rajoittami-
nen joukkueurheilijoiden pelaajasopimussuhteissa ole tästä syystä samalla tavalla 
tarpeen kuin toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa.

Toisaalta on huomattava, ettei lain esitöissä tai oikeuskirjallisuudessa ole 
kiinnitetty huomiota joukkueurheilun erityispiirteisiin, eikä pohdittu niiden 
mahdollista oikeudellista merkitystä. Nimenomaan tähän kysymykseen ei ole 
otettu kantaa myöskään oikeuskäytännössä. Oikeuskäytännön osalta on todet-
tava lisäksi, ettei yhdessäkään edellä mainituissa ratkaisussa ole ollut kysymys 
tilanteesta, jossa työsopimukset olisivat seuranneet välittömästi toisiaan. Edellä 
sanotun perusteella sitä, että koeaika on mahdollista ottaa toisiaan välittömästi 
seuraaviin samojen osapuolten välisiin pelaajasopimuksiin ainakin silloin, kun 
pelaaja siirtyy seuran toisella sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen, voidaan pitää 
perusteltuna.395 Vaikka joukkueen tai sarjatason vaihtuminen ei sinänsä muuta 
työtehtäviä, se vaikuttaa työn pelaajan ominaisuuksille asettamiin vaatimuksiin, 
minkä vuoksi seuralla voidaan epäilemättä katsoa olevan perusteltu tarve selvit-
tää, miten pelaaja soveltuu uuteen joukkueeseen ja sarjaan.396 Tätä tukee myös 
se, että vaikka perustyötehtävät sinänsä pysyvät muuttumattomina, toiseen jouk-
kueeseen ja varsinkin toisella sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen siirtyminen 
usein vaikuttaa myös pelaajan rooliin joukkueessa, mikä saattaa tehdä koeajan 
käytön perustelluksi.

Ammattilaisurheilijan pelaajasopimus poikkeaa tässä suhteessa muiden alo-
jen työsopimuksista. Niissä koeajan ottaminen uuteen työsopimukseen tuskin 
tulisi kysymykseen pelkästään sen perusteella, että työntekijä siirtyy toiselle osas-
tolle tai toiseen yksikköön, jolleivat tämän työtehtävät samalla muutu olennaisesti 
tai työsuhde katkea pidemmäksi aikaa. Erottavana tekijänä on joukkueurheilijan 
suorituksen korostuneen henkilökohtainen luonne ja siitä johtuva tämän henki-
lökohtaisten ominaisuuksien ja pelaajien välisen yhteistyön merkityksen koros-
tuminen sopimusvelvoitteiden täyttämisen kannalta.

Sen sijaan joukkueen kokoonpanon muuttumisen tai valmentajan vaihtumi-
sen johdosta uutta koeaikaa ei voida ottaa samojen osapuolten väliseen edellistä 
pelaajasopimusta välittömästi seuraavaan pelaajasopimukseen. Kysymys on täl-
löin seuran vastuupiiriin kuuluvista muutoksista, joihin liittyvä riski ei voine koi-
tua urheilijan vahingoksi. Koeajan tarkoituksena on työntekijän ominaisuuksien 
selvittäminen, ei sen selvittäminen, kuinka työnantajan vastuupiiriin kuuluvien 
olosuhteiden muuttuminen vaikuttaa pelaajan suoriutumiseen ja soveltuvuuteen. 

395 Schön 2010, s. 82.

396 Ibid.
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Tämän lisäksi seuralla on mahdollisuus sopia koeajasta joukkueeseen tulevien 
uusien pelaajien kanssa ja varautua tällä tavalla myöhemmin mahdollisesti ilme-
nevään tarpeeseen tehdä muutoksia joukkueen kokoonpanoon.

Edellä sanotun perusteella koeaikaehdon ottamista samojen osapuolten väli-
seen aikaisempaa sopimusta välittömästi seuraavaan uuteen pelaajasopimukseen 
voidaan pitää perusteltuna myös esimerkiksi silloin, kun pelaaja on toipumassa 
loukkaantumisesta. Vaikka tehtävät pysyvät entisellään, seuralla voidaan katsoa 
olevan tällaisessa tilanteessa perusteltu tarve selvittää, kykeneekö pelaaja edelleen 
suoriutumaan kilpaurheilun tämän suorituskyvylle ja fyysisille ominaisuuksille 
asettamista vaatimuksista. Koeaikaehdon ottamiseen pelaajasopimukseen ei voida 
tällöin katsoa liittyvän lainkiertämistarkoitusta. Toisaalta tämän voidaan katsoa 
myös tukevan osaltaan tulkintaa, jonka mukaan koeaikaehdon ottaminen toisi-
aan välittömästi seuraaviin työsopimuksiin on mahdollista tietyin edellytyksin 
silloinkin, kun työntekijän työtehtävissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, että amatööri- ja ammattilais-
urheilijoiden oikeudellinen asema poikkeaa jossain määrin toisistaan. Amatöö-
riurheilijat eivät ole PL 18.3:ssa turvatun ja työsopimuslaissa säädetyn työsuh-
deturvan piirissä, eikä koeajan käyttöä ole heidän osaltaan erikseen säännelty. 
Tästä syystä koeaikaehdon ottaminen samojen osapuolten väliseen aikaisempaa 
ammattilais- tai amatöörisopimusta välittömästi seuraavaan amatöörisopimuk-
seen on lähtökohtaisesti sallittua, vaikka pelaajan joukkue ja tehtävät pysyisivät 
muuttumattomina. Tätä ei voida pitää yleensä myöskään kohtuuttomana. Kysymys 
on yksilöllisesti sovitusta sopimusehdosta, jota pelaajan ei ole pakko hyväksyä voi-
dakseen harjoittaa joukkueurheilua, ja jonka merkityksen hän kykenee sopimusta 
tehdessään arvioimaan. Amatööriurheilijan toimeentulo ei myöskään ole riippu-
vainen pelaajasopimuksesta ja hän on lähtökohtaisesti vapaa siirtymään toiseen 
seuraan pelaajasopimuksen purkamisen jälkeen. Pelkästään se, että pelaaja on 
sopimuksen heikompi osapuoli ei siten voi johtaa siihen, että koeaikaehtoa pidet-
täisiin kohtuuttomana OikTL 36 §:n nojalla. Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos 
ehto horjuttaa osapuolten välistä sopimustasapainoa epäasialliseksi katsottavalla 
tavalla. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun oikeus sopimuksen purkamiseen koe-
aikana on varattu yksinomaan seuralle sopimussuhteen vahvempana osapuolena.

4.1.1.2 Koeaikaehdon ja koeaikapurun kohtuuttomuus

Koeajan ottaminen niin ammattilaisurheilijan kuin amatöörinkin pelaajasopi-
mukseen saattaa yksittäistapauksessa estyä sen takia, että ehdon soveltaminen 
johtaisi kohtuuttomuuteen. Tilanne voi olla tämä esimerkiksi silloin, kun on 
kysymys kauden aikaisesta ns. siirtoikkunan sulkeutuessa tai hyvin lähellä sitä 
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tapahtuvasta pelaajahankinnasta,397 ja koeaikaehto otetaan sopimukseen seuran 
aloitteesta. Siirtoikkunalla tarkoitetaan lajin kilpailusäännöissä määriteltyä ajan-
jaksoa, jonka kuluessa sarjaan osallistuviin joukkueisiin on sallittua ottaa uusia 
pelaajia pelikauden kuluessa. Muulloin eli siirtoikkunan ollessa ns. kiinni jouk-
kueisiin ei voida sääntöjen mukaan ottaa uusia pelaajia, koska pelaajasiirtoja ei 
tuolloin rekisteröidä.398 Sopimuksen purkaminen koeajan perusteella siirtoikkunan 
sulkeuduttua tai hyvin lähellä sitä johtaisi urheilijan osalta herkästi kohtuuttomaan 
lopputulokseen, koska pelaajalla ei olisi näissä tapauksissa purkamisen jälkeen 
enää mahdollisuutta osallistua loppukauden aikana lajin viralliseen kilpailutoi-
mintaan toisessa seurassa.399 Tämä puolestaan johtaa käytännössä usein siihen, 
ettei mikään seura tee tämän kanssa uutta sopimusta kyseiselle kaudelle, jolloin 
pelaajalta estyy paitsi mahdollisuus pelata myös harjoitella valmentajan johdolla 
osana joukkuetta. Tämä taas on omiaan heikentämään urheilijan mahdollisuutta 
jatkaa urheilu-uraansa.

Ammattilaisurheilijan osalta tämä tarkoittaisi myös loppukauden tulojen 
menettämistä ja perusoikeutena turvatun ammatinharjoittamisoikeuden rajoi-
tusta. Seuran kannalta purkuoikeuden puuttuminen puolestaan merkitsisi am-
mattilaisurheilijan kyseessä ollen pääsääntöisesti muutaman kuukauden palkan 
ja amatööriurheilijan osalta kulujen maksamista sekä harjoittelu- ja valmennus-
mahdollisuuden tarjoamista urheilijalle. Sillä ei myöskään olisi laajempaa merki-
tystä joukkueurheilun harjoittamisedellytysten tai kilpailukauden häiriöttömän 
etenemisen turvaamisen kannalta. 

Sanotun perusteella koeajan käyttämisellä voitaneen näissä tapauksissa siis 
yleensä katsoa olevan urheilijalle huomattavasti suurempi merkitys kuin sen käyt-
tämättä jättämisellä on seuralle, jollei urheilija sitten poikkeuksellisesti ole saanut 
hyväkseen jotakin erityistä etua edellä mainittuun velvoitteeseen sitoutumisesta. 
Sopimuksen sovittelua näiltä osin puoltaa myös se, että urheilija on normaalisti 
pelaajasopimuksen heikompi osapuoli, jolla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa 
varsinkaan edellä kuvatun ongelmatilanteen aiheuttaneisiin pelaajasiirtoja kos-
keviin sääntömääräyksiin, sekä se, että kilpaurheiluun liittyy luonteenomaisena 
piirteenä mahdollisuus urheilullisten tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen, mikä 
seuran on tullut huomioida tehdessään sopimuksen pelaajan kanssa. Sovittelua 
vastaan puhuu toisaalta se, että koeaikaehto on käytännössä poikkeuksetta yksi-
löllisesti sovittu sopimusehto, ja ainakin ammattilaisilla on usein ollut sopimusta 
tehtäessä apunaan pelaaja-agentti.

397 Schön 2010, s. 83.

398 Halila – Norros 2017, s. 205 ja 216.

399 Schön 2010, s. 83.
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Tästä syystä siirtomääräajan umpeutumisen jälkeen tapahtuvaa koeaikapur-
kua voidaan pitää edellä mainituissa tapauksissa pääsääntöisesti kohtuuttomana 
amatöörien osalta OikTL 36 §:n ja ammattilaisten osalta TSL 10:2:n nojalla.400 
Tällaista koeaikapurkua voidaan pitää myös lojaliteettiperiaatteen vastaisena, 
kun purkamisesta pidättäytymistä ei voitane pääsääntöisesti pitää seuran kan-
nalta kohtuuttomana.401 Tämä puolestaan saattaa estää kokonaan koeaikaehdon 
ottamisen pelaajasopimukseen ainakin silloin, kun koeaika ehtisi kulua kokonaan 
ennen siirtoikkunan uudelleen avautumista.402 Joka tapauksessa se estää aina-
kin sopimuksen purkamisen koeajan perusteella siirtoikkunan ollessa kiinni tai 
hyvin lähellä sen sulkeutumista.403 Ammattilaisurheilijoiden osalta tätä puoltaa 
lisäksi se, että sikäli kuin edellä tarkoitettua ammatinharjoittamisen vapauden 
rajoitusta pidetään ylipäätään urheiluun liittyvistä erityisistä syistä sallittuna, 
on ainakin huolehdittava, ettei se johda yksilön kannalta kohtuuttomaan lop-
putulokseen ja rajattava siitä aiheutuvat haitalliset seuraukset mahdollisimman 
vähäisiksi.404 Ilmeisesti juuri edellä mainituista syistä mm. VALO:n pelaajasopi-
musmalliin on otettu maininta, jonka mukaan koeaikaehto on sopeutettava lajin 
siirtomääräaikoihin.

Pelaajasopimus poikkeaa tässä suhteessa joukkueurheiluun luonteenomai-
sena piirteenä liittyvän edustusoikeusjärjestelmän vuoksi muista työn tekoa kos-
kevista sopimuksista. Niissä työn suorittajan oikeutta jatkaa työskentelyä välit-
tömästi sopimuksen päättymisen jälkeen toisen työnantajan palveluksessa tai 
toiselle toimeksiantajalle ei ole lähtökohtaisesti rajoitettu, joten koeaikamääräyk-
sen ottamista sopimukseen tai sopimuksen purkamista koeaikana, ei voida pitää 
ainakaan tästä syystä kohtuuttomana.

Näiltä osin on korostettava, että edellä koeaikaehdon tai sen perusteella ta-
pahtuvan sopimuksen purkamisen kohtuuttomuudesta sanottu koskee vain niitä 
tilanteita, joissa koeaikaehto on otettu sopimukseen seuran aloitteesta. Jos koeai-
kaehto on sen sijaan otettu sopimukseen aidosti urheilijan aloitteesta, tilanne on 
toinen. Koeaikaehto ei ole tällöin tullut sopimuksen osaksi seuran vahvemman 
neuvotteluaseman vuoksi ja urheilijan on täytynyt aloitteellisena osapuolena tie-
dostaa koeaikamääräykseen liittyvä riski. Tällöin urheilija ei siis voi perustellusti 
vedota edellä mainittuihin seikkoihin kohtuuttomuusväitteen perusteena.

400 Ibid.

401 Ibid.

402 Ibid.

403 Ibid.

404 Ibid.
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4.1.1.3 Koeajan enimmäiskesto

Ammattilaisurheilijan pelaajasopimukseen otettavan koeajan enimmäiskesto 
määräytyy TSL 1:4:n pakottavan määräyksen perusteella. Sen mukaan koeajan 
enimmäispituus on lähtökohtaisesti kuusi kuukautta ja alle 12 kuukauden mittai-
sessa määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta. TSL 1:4:n 
pakottavuuden takia koeaikaa koskeva sopimusehto on mitätön koeajan enimmäis-
pituuden ylittävältä osin. Tällaisessa tapauksessa sovitun koeajan sijasta nouda-
tetaan siis pisintä lain kussakin tilanteessa sallimaa koeaikaa.405 Koeajan kestoa 
koskevan TSL:n nimenomaisen säännöksen ohella koeaikaehtoa kuten muitakin 
työsopimuksen ehtoja sääntelee lisäksi TSL 10:2:n työsuhteen ehtojen sovittelua 
koskeva yleissäännös. Sen mukaan ehtoa voidaan sovitella tai jättää kokonaan 
huomiotta, jos sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen.

TSL:ssa ei ole nimenomaista määräystä siitä, voidaanko työntekijän ja työn-
antajan koeajat sopia eripituisiksi. Tähän ei ole otettu suoranaisesti kantaa myös-
kään lakia edeltäneessä hallituksen esityksessä eikä oikeuskäytännössä.406 Oi-
keuskirjallisuudessa kysymyksestä on esitetty vaihtelevia kantoja407. TSL 1:4.4:ssa 
todetaan kuitenkin, että työsopimus voidaan purkaa koeajan kuluessa ”molemmin 
puolin”, mikä viittaa vahvasti siihen, että koeaika on tarkoitettu kummankin työ-
suhteen osapuolen osalta yhtä pitkäksi.408 Koska kyseinen säännös on pakottava 
ja työoikeudellisille säännöksille tyypilliseen tapaan nimenomaan työntekijän 
suojaksi ns. minimipakottava, koeajasta ei ole mahdollista sopia siten, että työn-
antajalla olisi yksipuolinen mahdollisuus koeaikapurkuun.409 Tämä on myös todet-
tu nimenomaisesti jäljempänä tarkemmin käsiteltävässä korkeimman oikeuden 
ratkaisussa KKO 1993:42 (Ään.), jonka mukaan ”oikeus purkaa työsopimus koe-
aikana on molemminpuolinen”. Ammattilaisurheilijalle varattu koeaika ei näin 
ollen voi myöskään olla lyhyempi kuin työnantajan noudattama koeaika. Koska 
työlainsäädännön pakottavista säännöksistä ei ole edellä todetulla tavalla lähtö-
kohtaisesti kiellettyä poiketa työntekijän eduksi, pelaajalle on sen sijaan mahdol-
lista varata pidempi koeaika kuin seuralle, ja se voi olla myös edellä mainittuja 
koeajan enimmäispituuksia pidempi.410

Amatööriurheilijoiden osalta koeajan enimmäiskestoa rajoittavat ainoas-
taan lain ja hyvän tavan vastaisten oikeusvaikutusten voimaan saattamisen kielto, 
OikTL 36 §:n ilmaisema kohtuusperiaate sekä lojaliteettiperiaate. Amatöörisopi-

405 Tiitinen – Kröger 2012, s. 147 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 102. 

406 Schön 2010, s. 84.

407 Tiitinen – Kröger 2012, s. 149–150, jossa kysymys on jätetty avoimeksi; Hietala et al. 2016, s. 86, jossa on 
todettu, että koeajan tulee olla molemmin puolin sama, ja Lehtimäki 2009, s. 47 sekä Äimälä – Kärkkäinen 
2017, s. 104, joiden mukaan eripituisista koeajoista on mahdollista sopia.

408 Schön 2010, s. 84.

409 Ibid.

410 Ibid., s. 84–85.
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muksen osapuolet voivat siten lähtökohtaisesti sopia haluamansa pituisesta koe-
ajasta ja pelaajan noudattama koeaika voidaan lähtökohtaisesti sopia lyhyemmäksi 
kuin seuran pelaajan suhteen noudattama koeaika.411 Amatöörisopimuksissakaan 
koeaika ei kuitenkaan saa olla kohtuuttoman pitkä tai johtaa yksittäistapauksessa 
kohtuuttomaan lopputulokseen. Hyvän tavan vastaista, kohtuutonta tai kohtuutto-
maan lopputulokseen johtavaa ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää koko-
naan huomiotta OikTL 36 §:n nojalla. Kohtuuttomana voidaan pitää esimerkiksi 
seuralle varattua koko sopimuksen kestoajan kestävää yksipuolista koeaikaa,412 
koska se antaisi seuralle yksipuolisen oikeuden sopimuksen purkamiseen ilman 
erityisiä perusteita milloin tahansa sopimussuhteen aikana. Tällainen sopimuseh-
to poikkeaisi myös alan käytännöstä eikä sitä voitaisi pitää välttämättömänä esi-
merkiksi kilpailun tasapuolisuuden tai pelaajan soveltuvuuden varmistamiseksi. 
Se horjuttaisi näin ollen sopimustasapainoa pelaajasopimussuhteen vahvemman 
osapuolen eduksi ilman hyväksyttävää syytä. Tästä syystä sitä ei voitaisi pitää oi-
keudellisesti velvoittavana ainakaan silloin, kun pelaajan ei voida katsoa saaneen 
riittävää vastiketta siihen sitoutumisesta pelaajasopimuksen muussa sisällössä, 
siitä huolimatta, että kysymyksessä on käytännössä poikkeuksetta yksilöllisesti so-
vittu ehto, ja vaikka pelaajaa olisi edustanut sopimusneuvotteluissa pelaaja-agentti.

Kuten edellä todettiin, siirtoikkunan kiinni ollessa tapahtuva koeaikapur-
ku on katsottava usein urheilijan kannalta kohtuuttomaksi, mikä saattaa estää 
kokonaan koeaikaehdon liittämisen pelaajasopimukseen.413 Silloinkin, kun siirto-
määräaikoja koskevat sääntömääräykset eivät suoranaisesti estä koeaikaehdon ot-
tamista sopimukseen, niistä saattaa kuitenkin aiheutua rajoituksia koeajan enim-
mäiskestolle.414 Vaikka ammattilaisurheilijan pelaajasopimukseen otettu koeaika 
ei siis ylittäisi TSL:ssa säädettyä koeajan enimmäiskestoa, tai amatöörisopimuksen 
koeaikaehtoa ei sinällään voitaisi pitää kestoltaan kohtuuttomana, ehtoa on edellä 
mainituilla perusteilla pidettävä oikeudellisesti sitomattomana ainakin niiltä osin 
kuin se olisi voimassa vielä siirtomääräajan umpeutuessa.415

4.1.1.4 Sopimuksen purkaminen koeaikana

Pelaajasopimus on purettavissa koeaikana ilman tavanomaisia päättämisperusteita 
eli ammattilaisurheilijoiden osalta ilman TSL 7 ja 8 luvussa säädettyjä irtisano-
mis- ja purkuperusteita416 ja amatöörien osalta ilman sopimuksessa määriteltyä tai 

411 Ibid.

412 Ibid., s. 85.

413 Ibid.

414 Ibid.

415 Ibid.

416 HE 157/2000 vp, s. 63; Sarkko 1980, s. 69; Lehtimäki 2009, s. 43; Tiitinen – Kröger 2012, s. 150; Hietala 
et al. 2016, s. 90 sekä Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 106.
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yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaista päättämisperustetta. Tästä 
huolimatta sitä ei kuitenkaan voida purkaa millä tahansa perusteella. TSL 1:4.4:n 
mukaan työsopimusta ei nimittäin saa purkaa koeaikanakaan syrjivillä tai muutoin 
koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla eli esimerkiksi Tasa-arvoL 
8 §:ssä tai YVL 8 §:ssä tarkoitetulla tai hyvän tavan vastaisella perusteella417. YVL 
8 §:n syrjintäkielto rajoittaa myös amatööriurheilijan sopimuksen purkamista.418 
Tasa-arvoL 8 §:n sijasta amatööriurheilijoihin sovelletaan kuitenkin sitä asiallisesti 
vastaavaa Tasa-arvoL 7 §:n syrjintäkieltoa. Amatööriurheilijankaan sopimusta ei 
näin ollen voida purkaa syrjivin perustein. Lisäksi amatöörin pelaajasopimuksen 
purkamista koeaikana rajoittavat yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet.

YVL 8 §:n nojalla pelaajasopimusta ei ole sallittua purkaa koeaikana esimer-
kiksi urheilijan kansalaisuudesta johtuvalla syyllä eli esimerkiksi siksi, että jouk-
kueessa olevien ulkomaalaisten urheilijoiden määrä ylittää ns. ulkomaalaiskiintiön 
salliman enimmäismäärän. Pelaajasopimuksen purkaminen ei ole sallittua myös-
kään esimerkiksi sellaisesta urheilijan terveydentilaan liittyvästä syystä, jolla ei 
ole vaikutusta tämän kykyyn täyttää pelaajasopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 
Tasa-arvoL 7 ja 8 §:ien nojalla pelaajasopimuksen purkaminen koeaikana on puo-
lestaan kiellettyä esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun tai 
vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Koeajan tarkoitus huomioon ottaen seura voi purkaa pelaajasopimuksen 
koeaikana mm. sillä perusteella, että pelaaja laiminlyö työtehtäviään, tai ettei 
työntulos ole ollut tyydyttävä, tai ettei pelaaja ole taidollisesti riittävän hyvä tai 
riittävän hyvässä kunnossa taikka kykene terveydellisistä syistä suoriutumaan 
työstä.419 Kun koeaikana voidaan arvioida myös työntekijän soveltuvuutta työyhtei-
söön, pelaajasopimus voidaan purkaa koeaikaan vedoten myöskin sen perusteella, 
ettei urheilija työpaikalla käyttäytymisensä tai oikeussuhteessa esiintyvien mui-

417 Lehtimäki 2009, s. 53; Koskinen 2011, s. 11–12; Tiitinen – Kröger 2012, s. 150 ja Hietala et al. 2016, s. 90–
91.

418 HE 44/2003 vp, s. 34 ja HE 9/2014 vp, s. 55.

419 TT 1989-156 ja TT 1989-157, jonka mukaan ”[k]oeajan tarkoituksena voidaan sanoa olevan varata työnan-
tajalle mahdollisuus saada työntekijän työssäolon avulla selkoa siitä, pystyykö työntekijä suoriutumaan työ-
sopimuksen edellyttämästä työstä tyydyttävällä tavalla”. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä riittäväk-
si perusteeksi sopimuksen purkamiselle koeaikana on katsottu mm. työajan täsmällisen noudattamisen lai-
minlyönti (TT 1987-106), työtehtävien laiminlyönti ja tekemättä jättäminen (TT 1989-156 ja TT 1989-157) ja 
huolimattomuus työssä (TT 1989-157). Ks. KKO 1980 II 110, jossa on todettu, että koeaikapurun perusteena 
olevien terveydellisten syiden tulee olla todellisia. Pelkkä aiheeton epäilys työntekijän soveltumattomuudes-
ta työhönsä terveydellisistä syistä ei siis ole riittävä peruste koeaikapurulle. Rauste 1997, s. 117; Lehtimäki 
2009, s. 53–54; Koskinen 2011, s. 16–17; Tiitinen – Kröger 2012, s. 150–151; Hietala et al. 2016, s. 90–91, 
Halila – Norros 2017, s. 191 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 107.
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den ongelmien perusteella arvioiden sopeudu tai tule sopeutumaan työyhteisöön 
tai pystymään täysipainoiseen työskentelyyn seurassa.420

Ottaen edelleen huomioon, että koeaikapurku ei välttämättä edellytä tuek-
seen erityistä syytä, kunhan toimenpidettä ei voida pitää syrjivänä, hyvän tavan 
vastaisena tai kohtuuttomana, ja että urheilijalla on pelaajasopimuksen ja ylei-
sen lojaliteettivelvoitteensa perusteella vapaa-aikanaankin velvollisuus käyttäy-
tyä mm. aiheuttamatta sopimuskumppanilleen negatiivista julkisuutta tai muuta 
vahinkoa, pelaajasopimus voidaan purkaa koeaikana myös työntekijän vapaa-
ajan käyttäytymisen perusteella. Esimerkiksi vapaa-aikana tapahtuva urheilussa 
kiellettyjen aineiden käyttö voi olla peruste sopimuksen purkamiselle silloinkin, 
kun kysymys on aineista, jotka ovat kiellettyjä ainoastaan kilpailussa. Samoin 
tavanomaisesta poikkeava urheilijan suorituskykyä haittaava tai negatiivista jul-
kisuutta aiheuttava päihteiden käyttö.

Epäasiallisena voidaan sen sijaan pitää ammattilaisurheilijan työsopimuksen 
purkamista sen perusteella, että työnantaja on sittemmin päätynyt pitämään sitä 
liian kalliina,421 tai työn vähyyden tai työnantajan työllistämisedellytysten heiken-
tymisen johdosta422. Tämä on seurausta TSL 1:4.4:n pakottavasta säännöksestä, 
jonka mukaan purkuperusteen epäasiallisuutta arvioidaan koeajan tarkoituk-
sen perusteella. Sillä, että seura harjoittaa nimenomaan joukkueurheilua ei ole 
tässä suhteessa merkitystä. Seura ei näin ollen voi purkaa ammattilaisurheilijan 
pelaajasopimusta koeaikana sillä perusteella, ettei sillä olekaan varaa maksaa 
pelaajasopimuksessa sovittua palkkaa. Sen on siis arvioitava kykynsä suoriutua 
pelaajasopimuksen mukaisista velvoitteista jo ennen sopimuksen solmimista ai-
van kuten muidenkin työnantajien. Koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisena 
perusteena sopimuksen purkamiseen voitaisiin pitää myös pyrkimystä heikentää 
pelaajan pelaajasopimuksen mukaisia etuja.

Työntekijällä on puolestaan koeaikana mahdollisuus selvittää, vastaavatko 
työ, työskentelyolot jne. tarkoitustaan.423 Pelaajalla on näin ollen oikeus purkaa 
pelaajasopimus koeajan kuluessa mm. sillä perusteella, ettei tämä saa mieles-
tään riittävän vastuullista roolia tai riittävästi peliaikaa joukkueessa, tai etteivät 
joukkue tai sen valmennus ole riittävän hyviä, tai ettei hän viihdy seurassa tai 

420 TT 1978-50, jossa työsuhteen purkaminen koeaikana katsottiin sallituksi sillä perusteella, että työntekijää 
voitiin työpaikalla käyttäytymisensä ja toimimisensa perusteella perustellusti pitää yhteisöön soveltumatto-
mana. Rauste 1997, s. 117; Koskinen 2011, s. 17; Halila – Norros 2017, s. 191 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, 
s. 107.

421 Hietala et al. 2016, s. 92.

422 Koskinen 2011, s. 15 ja 18 sekä Tiitinen – Kröger 2012, s. 151.

423 TT 1989-156 ja TT 1989-157 sekä Koskinen 2011, s. 3.
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paikkakunnalla.424 Urheilijakaan ei kuitenkaan saa purkaa sopimusta edellä tar-
koitetulla syrjivällä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella425. 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1993:42 epäasiallisena ja siten kiel-
lettynä purkuperusteena pidettiin pelaajan toiselta seuralta saamaa parempaa 
tarjousta. Toisin kuin esimerkiksi Rauste on katsonut,426 ratkaisusta ei kuitenkaan 
välttämättä voida tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan sopimuksen purkaminen 
koeaikana edellä mainitulla perusteella olisi kaikissa tapauksissa kiellettyä. Ta-
pauksessa oli nimittäin kysymys tilanteessa, jossa seura oli kustantanut kyseisen 
amerikkalaispelaajan matkat Suomeen ja pelaaja teki tämän jälkeen sopimuksen 
toisen seuran kanssa pelaajasopimuksen voimaantuloa ja Suomeen saapumistaan 
seuraavana päivänä. Tapauksen olosuhteet olivat siis poikkeukselliset ja ratkaisua 
on näin ollen mahdollista tulkita siten, että sopimuksen purkaminen ilmoitetulla 
perusteella katsottiin epäasialliseksi näissä nimenomaisissa olosuhteissa.

Korkeimman oikeuden edellä omaksuman kannan yleiseksi säännöksi yleis-
tämistä voidaan kritisoida myös mm. siitä näkökulmasta, että jos työnantajalla on 
oikeus purkaa pelaajasopimus koeaikana mm. siitä syystä, ettei pelaajan suoritus-
taso ole riittävän hyvä, niin miksi pelaajalla työntekijänä ei olisi vastaavaa oikeutta 
arvioida sopijakumppaninsa suoritusta ja purkaa sopimusta sillä perusteella, ettei 
seuran suoritus ole osoittautunut riittäväksi. Pelaajallahan voidaan ajatella olevan 
koeaikana oikeus harkita paitsi sitä, vastaako työ hänen odotuksiaan, myös sitä, 
vastaavatko sovittu palkka ja työ toisiaan. Toisaalta voidaan kysyä, että jos työnan-
tajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta koeaikana sen vuoksi, että se on päätynyt 
pitämään sitä liian kalliina, niin miksi työntekijällä olisi oikeus purkamiseen sillä 
perusteella, että arvioi vastikkeen sittemmin liian pieneksi. Vastikkeen määrä 
tai ainakin määräytymisperuste lienee lähtökohtaisesti poikkeuksetta urheilijan 
tiedossa sopimusta solmittaessa.

Kyseisen ratkaisun perusteella ei voida todeta, että ammattilaisurheilijan 
pelaajasopimuksen purkamisperusteet poikkeaisivat siitä, millä perusteella työn-
tekijällä yleensä on oikeus purkaa sopimuksensa. Ratkaisusta ei käy mitenkään 
ilmi, että siihen olisivat jollakin tavalla vaikuttaneet urheilun erityispiirteet. Sen 
perusteluissa on todettu ainoastaan, että kysymys on ollut työsuhteesta, ja että 
pelaajasopimuksen purkamista pelkästään paremman vastikkeen saamiseksi on 
pidettävä luonteeltaan epäasiallisena. Perustelut näyttäisivät siten viittaavan en-
nemminkin siihen, että lopputulos on ollut suora seuraus siitä, että kysymys oli 
työsuhteesta, johon tuli soveltaa tuolloin voimassa ollutta nykyistä TSL 1:4.4:a 
asiallisesti vastaavaa427 1970TSL 3 §:n koeaikasäännöstä.

424 Rauste 1997, s. 117.

425 TyVM 13/2000 vp, s. 8; Lehtimäki 2009, s. 54 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 110.

426 Rauste 1997, s. 117–118.

427 HE 157/2000 vp, s. 62–63.
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Siinäkin tapauksessa, että sopimuksen purkamista koeaikana paremman 
rahallisen tarjouksen saamisen johdosta pidettäisiin lähtökohtaisesti kiellettynä, 
se ei kuitenkaan tarkoita, ettei pelaajalla olisi lainkaan mahdollisuutta siirtyä koe-
aikana toiseen seuraan. Urheilijalla on nimittäin oikeus sopimuksen purkamiseen 
esimerkiksi sen perusteella, että tälle on tarjottu toisesta seurasta vastuullisempaa 
roolia, tai, että tämä arvioi toisen seuran menestymismahdollisuudet paremmik-
si, tai siellä pelaamisen edullisemmaksi uransa kannalta. Tämä on myös todettu 
nimenomaisesti edellä mainitun korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 1993:42 
otsikossa, jonka mukaan purkamista pidettiin epäasiallisena, kun sille ”ei ollut 
esitetty muuta syytä kuin paremman vastikkeen saaminen toisessa koripallo-
joukkueessa” [kursivoitu tässä].

Amatööriurheilijan asema poikkeaa tässä suhteessa jossain määrin ammat-
tilaisesta. Amatöörien osalta laissa ei näet ole nimenomaisesti rajoitettu pelaa-
jasopimuksen purkamista sellaisella perusteella, jonka ei voida katsoa liittyvän 
koeajan tarkoitukseen. Tästä syystä seuralla voitaneen katsoa olevan oikeus purkaa 
pelaajasopimus koeaikana myös esimerkiksi toimintaedellytysten heikentymisen 
vuoksi, jollei pelaajasopimuksessa ole toisin sovittu, tai jollei osapuolten voida 
osoittaa muuta tarkoittaneen. Sopimuksen jatkamista tilanteessa, jossa seuralla 
ei käytännössä ole edellytyksiä suoriutua velvoitteistaan, ei voida pitää pelaajan-
kaan edun mukaisena. Tilanne voi olla toinen lähinnä silloin, kun pelaajalla ei ole 
mahdollisuutta siirtyä toiseen seuraan sopimuksen tultua puretuksi. Vastaavasti 
pelaajalla on oikeus purkaa amatöörisopimuksensa koeaikana saatuaan parem-
man tarjouksen eli esimerkiksi ammattilaiseksi siirtyessään. Amatöörienkin osal-
ta voitaneen kuitenkin edellyttää, että purkuperuste on todellinen, ja, erityisesti 
seuran ollessa purkava osapuoli, ettei purkamisen ainoana tarkoituksena ole esi-
merkiksi pyrkimys sopimusehtojen muuttamiseen omaksi eduksi. Tätä voidaan 
puoltaa myös sillä, että tällaista menettelyä voidaan pitää OikTL 31 tai 33 §:ssä 
tarkoitettuna pätemättömyysperusteena.

Ammattilaisurheilijan sopimuksen purkamista koeaikana rajoittavat lisäksi 
yleiset velvoiteoikeudelliset periaatteet sekä TSL 10:2:n ja OikTL 36 §:n kohtuul-
lisuussäännökset. Amatööriurheilijan osalta OikTL 36 § on syrjintäkiellon lisäksi 
ainoa koeaikapurkua rajoittava säännös. Silloinkin, kun nämä eivät sinällään estä 
koeaikaehdon ottamista sopimukseen tai rajoita sen kestoa, ne saattavat estää 
sopimuksen purkamisen seuran toimesta koeajan perusteella. Näin voi olla erityi-
sesti silloin, kun sopimuksessa sovittu koeaika jatkuisi vielä siirtoikkunan jälleen 
auettua.428 Tällöin seuralla olisi mahdollisuus purkaa pelaajasopimus sen jälkeen, 
kun siirtoikkuna aukeaa. Siirtoikkunan kiinni ollessa tapahtuva koeaikapurku 
saattaa sen sijaan johtaa edellä mainituista syistä urheilijan kannalta kohtuutto-

428 Schön 2010, s. 88.
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maan tilanteeseen etenkin, jos siirtoikkunan avautumiseen on vielä pitkä aika.429 
Kun purkamisen lykkäämistä siirtoikkunan avautumisen jälkeiseen aikaan ei 
voitane useinkaan pitää seuran kannalta kohtuuttomana, seuran siirtoikkunan 
kiinni ollessa suorittamaa koeaikapurkua saatetaan pitää myös seuran lojaliteet-
tivelvoitteen vastaisena.430

Joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa myös pelaajan siirtoikkunan kiinni 
ollessa suorittama koeaikapurku voitaisiin katsoa seuran kannalta kohtuuttomak-
si tai pelaajan lojaliteettivelvoitteen vastaiseksi. Näin lienee ainakin silloin, kun 
pelaaja ei ole siirtymässä toiseen seuraan, ja purkamisella olisi seuran kannalta 
poikkeuksellisen suuri merkitys, kuten saattaisi olla esim. silloin, kun seura ei 
saisi enää sen jälkeen täyttä kokoonpanoa otteluihin.431 Tällaisessa tapauksessa 
urheilijan suorittama koeaikapurku lienee katsottavissa kohtalaisen helposti jopa 
šikaanin luonteiseksi varsinkin, jos pelaajalla olisi mahdollisuus purkaa sopimus 
koeajan perusteella vielä siirtoikkunan jälleen avauduttua. Pelaajalta voitaneen 
tällöin lähtökohtaisesti edellyttää erityisten vastasyiden puuttuessa sopimuksen 
jatkamista siirtoikkunan avautumiseen saakka.

4.1.2 Pelaajasopimusten määräaikaisuus

4.1.2.1 Määräaikaisuuden peruste

Niin ammattilaisten kuin amatöörienkin pelaajasopimukset ovat ja ovat tiettävästi 
käytännössä aina olleet lajista riippumatta poikkeuksetta määräaikaisia.432 Mää-
räaikaisuus on siis joukkueurheilussa noudatettava pelaajasopimuksia koskeva 
vallitseva, vakiintunut433 ja luultavasti myös kaikkien alalla toimivien tuntema ja 
hyväksymä käytäntö. Ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimusten määräaikaisuu-
den perustetta ei tiettävästi ole Suomessa riitautettu.434

Muiden työtä koskevien sopimusten kuin TSL:n soveltamisalaan kuuluvien 
työsopimusten osalta määräaikaisuuden käyttämistä ei ole rajoitettu. Amatööriur-
heilijoiden pelaajasopimukset voidaan näin ollen solmia määräaikaisena kumman 
tahansa sopijapuolen aloitteesta ilman erityistä perustetta. TSL:n pääsääntö on 
sen sijaan toistaiseksi voimassa oleva sopimussuhde. TSL 1:3.2:n perusteella työ-

429 Ibid.

430 Ibid.

431 Ibid.

432 Leren 2012, s. 112 ja Lindholm 2014, s. 149, joiden mukaan tilanne on sama myös Norjassa ja Ruotsissa. Ks. 
myös Halila – Norros 2017, s. 190, jossa todetaan, että käytäntö ei ole pelkästään kansallinen, vaan kansain-
välinen.

433 Ks. myös Rautiainen – Äimälä 2007, s. 41, jossa on todettu, että mm. joukkueurheilijoiden osalta määräai-
kaisten työsopimusten käyttö on vakiintunutta ja tavanomaista.

434 Myöskään Ruotsissa määräaikaisuutta ei tiettävästi ole riitautettu. Ks. Lindholm 2014, s. 149.
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sopimus voidaan tehdä työnantajan aloitteesta määräaikaisena ainoastaan silloin, 
kun määräaikaisuudelle on olemassa laissa tarkoitettu perusteltu syy.

Säännös on TSL 13:6:n nojalla pakottava. Perustellun syyn vaatimuksesta ei 
näin ollen voida poiketa työntekijän vahingoksi työsuhteen osapuolten keskinäi-
sellä sopimuksella tai TSL 13:7.1:n perusteella edes valtakunnallisten työmarkki-
najärjestöjen tekemällä työehtosopimuksella. Tästä syystä myöskään työsuhteen 
osapuolten tarkoituksella ei voi olla merkitystä määräaikaisuuden perustetta ar-
vioitaessa toisin kuin ratkaisussa KKO 1996:105 on katsottu. Oikeuskirjallisuu-
dessa kyseisen ratkaisun onkin todettu menettäneen merkityksensä vuoden 2001 
työsopimuslain tultua voimaan.435

Myöskään pelkkä vakiintunut tapa edes silloin, kun sitä voidaan pitää alalla 
yleisesti hyväksyttynä, ei ole riittävä peruste työsopimuksen määräaikaisuudelle. 
Esimerkiksi ratkaisun TT 2008-15 perusteluissa on todettu nimenomaisesti, et-
tei ”[t]ietyn alan käytäntö [--] muutoinkaan voi yksinomaisena syynä muodostaa 
työsopimuslaissa tarkoitettua perusteltua syytä määräaikaisten työsopimusten 
solmimiseen”. Tapa voi olla oikeudellisesti velvoittava ainoastaan sillä edellytyk-
sellä, ettei se ole ristiriidassa pakottavan lainsäännöksen kanssa.436 Alan käytäntö 
voi kuitenkin yhdessä muiden seikkojen kanssa saada oikeudellista merkitystä 
arvioitaessa, onko määräaikaisuudelle ollut perusteltu syy, kuten esimerkiksi kor-
keimman oikeuden ratkaisusta KKO 1995:13 on todettavissa.437 

Tämän johdosta ja, kun pakottavasta säännöksestä johtuvia työntekijän oi-
keuksia vähentävät sopimusehdot ovat TSL 13:6:n nojalla mitättömiä, työnantajan 
aloitteesta ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus on katsottava 
toistaiseksi voimassa olevaksi, mistä on TSL 1:3.2:ssa nimenomainen säännöskin. 
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on työntekijän kannalta määräaikaista työ-
suhdetta edullisempi ensinnäkin siihen liittyvän jäljempänä esiteltävän työsuh-
deturvan ja toiseksi työntekijän vapaan irtisanomisoikeuden takia. 

Sen sijaan silloin, kun työsopimuksen määräaikaisuus perustuu aidosti työn-
tekijän aloitteeseen erityistä perustetta ei vaadita, vaan ilman laissa tarkoitettua 
perusteltua syytäkin tehty määräaikainen sopimus on pätevä. Pelaajasopimusten 
osalta tämä kuitenkin lienee poikkeuksellista ottaen huomioon, että sopimuksen 
kestoaikaa koskeva määräys sisältyy vakioehtona eri lajien pelaajasopimusmal-
leihin. Tällainen poikkeustilanne on käsillä lähinnä silloin, kun kysymyksessä on 
ns. try out -sopimus, jollaisen taustalla on yleensä urheilijan halu tulla joukkuee-
seen antamaan näyttöjä. Poikkeuksen käytännöllinen merkitys lienee kuitenkin 
vähäinen, koska pelaajalle ei yleensä makseta try out -jakson ajalta vastiketta, 

435 Palanko-Laaka 2005, s. 10; Jalanko 2008, s. 34 ja Sädevirta 2010, s. 159.

436 Ks. myös KKO 2012:10 (Ään.), kohta 13 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 86.

437 Tiitinen – Kröger 2012, s. 130.
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eikä hän näin ollen ole sen aikana työsuhteessa silloin, kun try out -sopimus on 
tehty hänen aloitteestaan438. Ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimusten mää-
räaikaisuudelle on siten voitava esittää lain tarkoittama perusteltu syy. Silloin, 
kun määräaikaisuuden perustetta ei ole yksilöity pelaajasopimuksessa, se tuli-
si lisäksi yksilöidä pelaajalle ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen 
mennessä annettavassa TSL 2:4:n mukaisessa kirjallisessa selvityksessä työnteon 
keskeisistä ehdoista. Jalkapallon pelaajasopimusta lukuun ottamatta määräaikai-
suuden perustetta ei ole yksilöity tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa. 
Tästä huolimatta pelaajille ei tiettävästi käytännössä anneta kirjallista selvitystä 
määräaikaisuuden perusteesta ja muista työsuhteen keskeisistä ehdoista, jotka 
eivät käy ilmi pelaajasopimuksesta.

Arvioitaessa, onko määräaikaiselle työsuhteelle edellä tarkoitettu perusteltu 
syy, keskeisessä asemassa on määräaikaisten työsopimusten käytön rajoittamisen 
peruste. Määräaikaisten työsopimusten käyttämistä on rajoitettu toistaiseksi voi-
massa oleviin työsuhteisiin liittyvän työntekijöiden ns. irtisanomissuojan vuoksi, 
joka edellyttää, että työsuhteen päättävä työnantaja voi vedota TSL 7 luvussa sää-
dettyyn irtisanomisperusteeseen. Määräaikaisiin työsuhteisiin tällaista suojaa ei 
liity, eikä niitä näin ollen pääsääntöisesti tarvitse eikä voida lakkauttaa irtisano-
malla, vaan ne päättyvät normaalisti TSL 6:1.1:n mukaisesti sovitun määräajan 
kuluttua, sovitun työn valmistuessa tai jonkin ennalta sovitun tapahtuman toteu-
tuessa suoraan ilman irtisanomista. Jollei määräaikaisten sopimusten käyttämistä 
olisi millään tavalla rajoitettu, irtisanomissuoja olisi kierrettävissä käytännössä 
hyvin yksinkertaisesti lyhyitä määräaikaisia työsopimuksia käyttämällä. Tällöin 
se jäisi helposti myös käytännössä merkityksettömäksi. 

Työnantajan aloitteesta määräaikaisina tehtäviin työsopimuksiin kohdistu-
van perustellun syyn vaatimus otettiin lakiin alun perin nimenomaan sen vuok-
si, että käytännössä oli esiintynyt tapauksia, joissa irtisanomissuojaa pyrittiin 
kiertämään solmimalla määräaikaisia työsopimuksia.439 Säännöksen tarkoituk-
sena onkin suojata työntekijöitä estämällä lain kiertäminen eikä määräaikaisten 
sopimusten käyttämisen rajoittaminen sinänsä.440 Tästä seuraa ensinnäkin se jo 
edellä todettu lähtökohta, että perustellun syyn vaatimuksen täyttymistä arvioi-
taessa, sillä, voidaanko sopimuksen kestoaikaa koskevaan ehtoon katsoa liittyvän 
lainkiertämistarkoitus, on keskeinen merkitys, ja toisaalta se, että määräaikaisen 
sopimuksen tekemistä pidetään rajoituksista huolimatta sallittuna aina, kun sille 
voidaan esittää asiallinen peruste.441  

438 Peter Lundströmin haastattelu 25.1.2008.

439 HE 205/1983, s. 26.

440 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67 ja 72; Moilanen 2013, s. 45 ja Hietala et al. 2016, s. 61.

441 HE 205/1983, s. 26 ja HE 157/2000, s. 60 sekä KKO 1995:13 (Ään.); KKO 1995:14 (Ään.); KKO 1996:105 ja 
KKO 2008:29 (Ään.), kohta 2.
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Lain esitöissä tämä on ilmaistu siten, että määräaikaista työsopimusta pi-
detään sallittuna, kun työnantajalla ei ole pysyvää työvoiman tarvetta tai kun 
käytännön työelämän tarpeet sitä edellyttävät.442  Tällöinhän määräaikaisuuteen 
ei yleensä ole liitettävissä lainkiertämistarkoitusta. Hyväksyttävänä perusteena 
työsopimuksen määräaikaisuudelle voidaan pitää esimerkiksi työn luonnetta, sijai-
suutta, harjoittelua ja muita näihin rinnastettavia seikkoja sekä muita työnantajan 
toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyviä perusteltuja syitä.443

Sijaisuus tai harjoittelu voivat tulla kysymykseen pelaajasopimuksen määrä-
aikaisuuden perusteena yksittäistapauksissa, kuten vaikkapa silloin, kun urheilija 
on palkattu joukkueeseen esimerkiksi loukkaantuneen tai pelikiellossa olevan 
pelaajan korvaajaksi, tai, kun uraansa aloitteleva urheilija on palkattu seuran yllä-
pitämään lupaaville urheilijoille tarkoitettuun joukkueeseen tarkoituksena tarjota 
tälle mahdollisuus kehittyä edustustason pelaajaksi.444  Tällaisessa tapauksessa 
urheiluseuralla ei ole pysyvää työvoiman tarvetta ja sillä on selkeästi perusteltu 
syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen.

Koska sijaisuus ja harjoittelu ovat määräaikaisuuden syynä vain yksittäista-
pauksissa, tästä ei kuitenkaan voida johtaa yleistä perustetta pelaajasopimusten 
määräaikaisuudelle, vaan se on siis pyrittävä löytämään muualta. Oikeuskirjalli-
suudessa, jossa pelaajasopimusten pääsääntöinen määräaikaisuus on poikkeuk-
setta hyväksytty, sitä on perusteltu erityisesti joukkueurheilun luonteella ja muilla 
työnantajan toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvillä syillä.445 TSL:n esitöis-
sä työn luonteesta johtuvana määräaikaisuutta edellyttävänä perusteltuna syynä 
on pidetty työn kausiluonteisuutta sekä sellaisesta määrätystä työstä sopimista, 
jota työnantaja ei teetä jatkuvasti.446

Työtä on pidetty kausiluonteisena, jos sitä tehdään toistuvasti ainoastaan 
tiettynä aikana vuodesta enintään yhdeksästä kymmeneen kuukautta tai, jos työn 
määrä — ja sitä kautta työnantajan työvoiman tarve — lisääntyy olennaisesti etu-
käteen tiedossa olevina ajanjaksoina.447 Joukkueurheilussa varsinainen kilpailutoi-
minta on jaettu lajista riippuen pääsääntöisesti noin viidestä kuuteen kuukautta 
kestäviin pelikausiin. Kilpailukauden aikaisen pelaamisen ja harjoittelun ohella 
joukkueurheilijoiden työtehtäviin kuitenkin kuuluu myös kilpailukauden ulkopuo-
linen harjoittelu, joka aloitetaan yleensä jo hyvin pian edellisen kauden päätyttyä 
siten, että joukkueurheilijat työskentelevät vuosittain säännöllisesti yhteensä noin 

442 HE 205/1983, s. 26 ja HE 157/2000, s. 60.

443 HE 157/2000, s. 60.

444 Schön 2003, s. 37.

445 Jalanko 1991, s. 44–45; Huttunen 1993, s. 98–101; Rauste 1997, s. 114; Rautiainen – Äimälä 2007, s. 40–41; 
Jalanko 2008, s. 28 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 130–131.

446 HE 157/2000, s. 60 ja HE 205/1983, s. 26.

447 HE 157/2000, s. 60.
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10—11 kuukautta.448 Toisin kuin Jalanko on katsonut,449 ammattimaista joukkue-
urheilulajin harjoittamista ei siis voida pitää edellä tarkoitetussa merkityksessä 
kausiluonteisena työnä siitä huolimatta, että itse kilpailutoiminta jakautuu edellä 
sanotulla tavalla pelikausiin.450

Pelaajasopimusten määräaikaisuutta ei voida perustella myöskään sillä, 
että niiden kohteena olisi jonkin tietyn kestoltaan rajoitetun työn suorittaminen, 
jota työnantaja ei teetä jatkuvasti. Kilpailutoimintaan osallistuminen on seurojen 
säännönmukaista ja jatkuvaa toimintaa ja niillä on tästä syystä kaudesta toiseen 
jatkuva pelaajatyövoiman tarve.451 Poikkeuksen tähän saattaisivat muodostaa lä-
hinnä sellaiset tapaukset, joissa seura palkkaa joukkueeseen urheilijoita tiettyyn 
kilpailutapahtumaan, johon se ei osallistu säännöllisesti.452 Tällaista ei kuiten-
kaan tiettävästi käytännössä juurikaan tapahdu. Silloinkin, kun joukkueeseen 
hankitaan pelaajia jotakin erityistä kilpailutapahtumaa varten, tämä tapahtuu 
yleensä vuokraamalla pelaajat toisista seuroista. Maajoukkuetoiminnassa sopi-
musten määräaikaisuutta voidaan sen sijaan perustella sillä, että kysymys on 
kestoltaan rajatusta työstä. Työvoiman tarve kestää tällöin vain esimerkiksi tietyn 
turnauksen ajan.

Oikeuskirjallisuudessa työn luonteesta johtuvana syynä pelaajasopimusten 
määräaikaisuudelle on pidetty myös joukkueurheilun kilpailullisen luonteen ur-
heilijoiden fyysiselle suorituskyvylle ja -tasolle asettamia vaatimuksia.453 Joukkue-
urheilu on ihmisten välistä kilpailua, joka edellyttää urheilijoilta maksimaalisen 
suoritustason ylläpitämistä jatkuvasti koko urheilu-uran ajan.454 Huipputason 
joukkueurheilu siis asettaa sitä harjoittavien fyysiselle suorituskyvylle poikke-
uksellisen korkeita vaatimuksia. Tämän takia urheilijoiden urakaari huipputasolla 
päättyy selvästi ennen TSL 6:1 a:ssa säädettyä 68 vuoden eroamisikää — yleensä 
viimeistään noin 40 vuoden iässä.455 Tähän liittyen määräaikaisia pelaajasopimuk-
sia on pidetty perusteltuina siitä syystä, että ne mahdollistavat sellaisten pelaajien 
”luonnollisen poistuman”, jotka eivät ikänsä vuoksi enää kykene saavuttamaan 
riittävää fyysistä suoritustasoa.456

Vaikka kilpailutoiminnan riittävän korkean tason turvaaminen on tärkeää 
lajin kiinnostavuuden ja sitä kautta urheiluseurojen taloudellisten toimintaedel-

448 Schön 2003, s. 37.

449 Jalanko 1991, s. 44

450 Schön 2003, s. 37.

451 Ibid.

452 Ibid., s. 38.

453 Rauste 1997, s. 114.

454 Ks. myös Flemström – Slorach 2004, s. 82.

455 Rauste 1997, s. 114 ja HE 22/2009 vp, s. 13 ja 17.

456 Huttunen 1993, s. 101 ja Rauste 1997, s. 114.
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lytysten säilyttämiseksi,457 ja vaikka kilpailutoimintaan osallistuvien pelaajien 
riittävien fyysisten edellytysten varmistamista voidaan tästä syystä epäilemättä 
pitää yhtenä keskeisenä perusteena työsuhteisten urheilijoiden pelaajasopimusten 
määräaikaisuudelle, sitä ei kuitenkaan voida pitää edes yhdessä alan käytännön 
kanssa tyhjentävänä selityksenä ja ainoana perusteena pelaajasopimusten mää-
räaikaisuudelle. Näiltä osin on näet todettava ensinnäkin, että huomion kiinnit-
täminen pelkästään urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn varmistamiseen antaa 
jossain määrin virheellisen kuvan siitä, miten pelaajat valitaan joukkueisiin. Var-
sinaisten fyysisten ominaisuuksien ohella myös muut pelaajan henkilökohtaiset 
ominaisuudet, kuten pelitekniset taidot, pelitapa sekä pelaajan henkiset ominai-
suudet, ovat merkityksellisiä pelisuorituksen ja sitä kautta seuran kannalta. Niillä 
on usein jopa suurempi merkitys kuin pelkällä fyysisellä suorituskyvyllä ja seurat 
vallinnevatkin pelaajat joukkueisiin tämän ominaisuuksia ja seuran kulloisiakin 
tarpeita koskevan subjektiivisen kokonaisarvioinnin perusteella. Seurat eivät siis 
yleensä valinne saatavilla olevista pelaajista niitä, joiden fyysinen suorituskyky on 
objektiivisesti arvioiden paras, vaan ne, joita se pitää kokonaisuutena arvioiden 
parhaina ja sopivimpina kulloistenkin tarpeidensa kannalta.

Tämän lisäksi amatööriurheilijoidenkin pelaajasopimukset tehdään mää-
räaikaisina siitä huolimatta, ettei irtisanomisoikeutta ole niiden osalta rajoitettu, 
eikä määräaikaisuus siis ole välttämätöntä urheilijoiden riittävän fyysisen suori-
tustason ja vaihtuvuuden varmistamiseksi. Samoin myös valmentajien sopimukset 
tehdään nekin käytännössä määräaikaisina,458 vaikka näiden työ ei aseta tekijäl-
leen samanlaisia fyysisiä vaatimuksia kuin pelaaminen huipputasolla ja vaikka 
näiden ura voi siten jatkua hyvinkin tavanomaiseen eläkeikään tai sen yli. Muilta 
osin henkilökohtaiset ominaisuudet sen sijaan ovat erittäin merkityksellisiä myös 
valmentajien osalta.

Kilpailutoimintaan osallistuvien urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn tur-
vaamisen ohella pelaajasopimusten määräaikaisuutta on perusteltu sillä, että se 
kannustaa urheilijoita pyrkimään urheilu-uransa aikana mahdollisimman kor-
kean suoritustason ylläpitämiseen, koska niihin on katsottu liittyvän urheilijan 
suoritustason muutosta vastaavasti mahdollisuus ansiotason nostamiseen ja toi-
saalta uhka sen alenemisesta.459 Pelaajasopimusten määräaikaisuutta ei kuiten-

457 SLU 2003, s. 1, josta ilmenee, että huippuseurojen talous on noin 80 prosenttisesti riippuvainen pääsylippu-
tuloista ja sponsorisopimuksista. Nämä puolestaan ovat riippuvaisia yleisön ja sponsorien mielenkiinnosta 
lajia kohtaan, johon puolestaan oletettavasti vaikuttaa olennaisesti lajin kilpailutoiminnan kiinnostavuus ja 
siihen liittyen osaltaan myös sarjan urheilullinen taso. Kilpailutoiminnan tason säilyttäminen on siis tärke-
ää, koska sen aleneminen saattaisi edellä sanotun perusteella johtaa maksavan yleisön ja sponsorien kiin-
nostuksen ja sitä kautta urheiluseurojen taloudellisten toimintaedellytysten heikkenemiseen. Ks. tästä myös 
Euroopan komission pääosasto X:n neuvotteluasiakirja: Urheilun eurooppalainen malli, s. 10.

458 SLU 2002, s. 11 ja Meri 2018, s. 16.

459 Rauste 1997, s. 114.
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kaan voida perustella edellä mainituilla taloudellisilla kannusteilla, koska pelaajan 
urheilullisen suoritustason muutokseen liittyvät tämän ansiotasoon kohdistuvat 
vaikutukset eivät liene tunnusomaisia yksinomaan määräaikaisille pelaajasopi-
muksille.460 Myös toistaiseksi voimassa oleviin pelaajasopimuksiin on mahdollista 
liittää nykyisinkin yleisiä pelaajan ja joukkueen urheilulliseen menestykseen si-
dottuja tulosperusteisia palkanosia461 tai sitoa urheilijan palkkaus kokonaisuudes-
saankin urheilulliseen menestykseen, jolloin tämän ansiotaso määräytyisi suoraan 
urheilullisen suoritustason perusteella. 

Urheilijan arvo potentiaalisille työnantajille ja sitä kautta näiden kiinnostus 
urheilijaa kohtaan on edelleen sitä suurempi, mitä paremmasta urheilijasta on 
kysymys.462 Kun toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevalla urheilijal-
la olisi tällaiseen työsuhteeseen liittyvän työntekijän vapaan irtisanomisoikeu-
den seurauksena edelleen aina paremman tarjouksen saadessaan mahdollisuus 
muuttaa tämä arvostus halutessaan rahaksi ja nostaa ansiotasoaan vaihtamalla 
seuraa tai sopimalla korkeammasta palkasta senhetkisen seuransa kanssa, tällä 
olisi tästäkin syystä taloudellinen intressi pyrkiä mahdollisimman korkeaan ur-
heilulliseen suoritustasoon myös toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.463  

Lisäksi urheilijan markkina-arvo mainostajien näkökulmasta lienee sekin 
yleensä riippuvainen urheilijan tasosta,464 eikä sen muutosta vastaava urheilijan 
persoonan kaupallisten hyödyntämismahdollisuuksien lisääntyminen tai vähen-
tyminen ja tämän vaikutus urheilijan ansiotasoon ainakaan välittömästi riipu 
pelaajasopimuksen kestoajasta. Välillistä vaikutusta asialla voi sen sijaan olla 
riippuen siitä, mitä pelaajasopimuksessa on sovittu urheilijan omista mainos- ja 
sponsorisopimuksista. Taloudellisten kannusteiden painoarvoa pelaajasopimusten 
määräaikaisuuden selityksenä vähentää lopulta sekin, että ammattilaisten ohella 
myös amatööriurheilijoiden pelaajasopimukset ovat määräaikaisia, vaikka urhei-
lullisen suoritustason alenemiseen ei liity näiden osalta ansiotason alenemisen 
uhkaa käytännössä lainkaan, sekä vielä se, että huippu-urheilijat tavoittelevat 
urheilullista menestystä myös — ja ehkä ennen kaikkea — sen itsensä vuoksi, ja 
pyrkivät jo pelkästään tästä syystä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

460 Schön 2003, s. 38.

461 Ibid. Ks. tästä myös Frost 2005.

462 Schön 2010, s. 92 ja Halila – Norros 2017, s. 190.

463 Schön 2003, s. 38 ja 40 jossa on kuitenkin todettu myös (loppuv. 15), että tämän mahdollisuuden käytän-
nön merkitystä saattaisi vähentää merkittävästikin työntekijän ja työnantajan keskinäinen mahdollisuus so-
pia TSL 6:2.2:n nojalla enintään kuuden kuukauden irtisanomisajasta samoin kuin lajiliittojen sääntöihin 
perustuvilla kilpailukauden aikaisia pelaajasiirtoja rajoittavilla siirtomääräajoilla, joita ei tosin voitane pitää 
työntekijän irtisanomisoikeutta rajoittavina laillisina enää siinä tapauksessa, että pelaajasopimukset olisivat 
toistaiseksi voimassa olevia. Pelaajasiirtojen rajoittaminen kilpailukieltosopimuksilla ei sen sijaan todennä-
köisesti tulisi kysymykseen. Ks. tästä Palmgren 1997, s. 276–277 ja Rauste 1997, s. 364–365.

464 Ks. esim. Hager C. – Hager A. 1998, s. 25.



119

Määräaikaisten sopimusten käyttämistä ei ole tarkoitettu rajoittaa niissä 
tapauksissa, joissa sen voidaan katsoa johtuvan käytännön työelämän vaatimuk-
sista. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa tämä on ilmennyt mm. siten, että mää-
räaikaisuuden perustetta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota alan erityispiirtei-
siin465 sekä alalla vakiintuneeseen käytäntöön, jonka on yhdessä muiden syiden 
kuten tehtävän työn erityispiirteiden kanssa katsottu puoltavan työsopimuksen 
määräaikaisuutta466. Kun toistaiseksi voimassa olevia pelaajasopimuksia ei tiet-
tävästi tehdä lainkaan, pelaajasopimusten määräaikaisuutta voidaan kiistatta 
pitää joukkueurheilussa vallitsevana käytäntönä. Kun sopimukset ovat lisäksi 
tiettävästi aina olleet määräaikaisia, käytäntö on myös vakiintunut. Tämän lisäksi 
huipputason joukkueurheiluun voidaan katsoa liittyvän tiettyjä sille ja yleensä 
urheilulle luonteenomaisia erityispiirteitä, jotka erottavat sen valtaosasta muu-
ta elinkeinotoimintaa ja edellyttävät määräaikaisten sopimusten käyttämistä,467 
siitä huolimatta, että se on kaupallistumisensa myötä muuttunut aatteellisesta 
toiminnasta viihdeteollisuuden osaksi.468 

Ammattimainen joukkueurheilu eroaa muusta elinkeinotoiminnasta ensin-
näkin siinä suhteessa, että siinä tavoitellaan puhtaasti taloudellisten päämäärien 
ohella myös urheilullista menestystä.469 Tämä kuuluu luonteenomaisena piirteenä 
kilpaurheiluun, joka on nimenomaan osallistujien välistä kamppailua keskinäises-
tä paremmuudesta. Reilun pelin periaate puolestaan edellyttää, että urheilullinen 
menestys määräytyy esimerkiksi osanottajien käytettävissä olevien taloudellis-
ten resurssien sijasta mahdollisimman suuressa määrin erityisin urheilullisin 
perustein,470 eli sen perusteella, kuinka kukin osanottaja on onnistunut joukku-
een kokoamisessa, valmentamisessa ja peluuttamisessa. Jos kilpailun lopputulos 
määräytyy pääasiassa muiden kuin urheilullisten seikkojen, kuten juuri edellä 
mainittujen osanottajien käytettävissä olevien taloudellisten resurssien tai sopi-
muksen perusteella, tai toiminnassa ei tavoitella lainkaan urheilullista menestystä, 
kysymys ei ole enää urheilusta. Tämän urheilullisen ulottuvuuden katoaminen 
todennäköisesti myös lisäisi kilpailun lopputuloksen ennalta-arvattavuutta ja 

465 KKO 1985 II 146, jossa näyttelijän tekemää työsopimusta pidettiin ”[--] teatterialan työhön liittyvät, sen 
luonteesta johtuvat erityispiirteet huomioon ottaen [--]” irtisanomista edellyttävänä määräaikaisena työso-
pimuksena. KKO 2017:55, kohta 14.

466 KKO 1995:13 (Ään.) ja KKO 2012:10 (Ään.), kohta 13.

467 Schön 2003, s. 38. Samantyyppisiä erityispiirteitä voi kuitenkin liittyä esimerkiksi esiintyvien taiteilijoiden 
palvelussuhteisiin.

468 Tiitinen 1998, s. 211.

469 Schön 2003, s. 38–39. Taloudellinen menestys on toisaalta osaltaan riippuvainen urheilullisesta menes-
tyksestä johtuen mm. urheilussa jaettavista palkintorahoista ja siitä, että sponsorimaksut on saatettu sitoa 
urheilulliseen menestykseen. Urheilullinen menestys on näin ollen myös keino taloudellisen menestyksen 
saavuttamiseen. Edellä sanottu pitänee näin ollen edelleen paikkansa siitäkin huolimatta, että taloudellinen 
menestys saatetaan kokea huippu-urheilussa toisinaan urheilullista menestystä tärkeämmäksi. Ks. tästä esim. 
Hager C. – Hager A. 1998, s. 33; Frost 2005, s. 67 ja 71 sekä Hagman 2005, s. 10–11.

470 Ilmivalta 2000, s. 31 ja Schön 2003, s. 39.
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saattaisi johtaa siihen kohdistuvan kiinnostuksen vähenemiseen ja sitä kautta 
taloudellisten toimintaedellytysten heikkenemiseen.471 Itse toiminnan luonteen 
ohella myös riittävän kilpailullisen tasapainon turvaaminen edellyttää mahdol-
lisuuksien tasa-arvon varmistamista ja esimerkiksi taloudellisten seikkojen mer-
kityksen rajoittamista.

Tavoiteltaessa urheilullista menestystä joukkueurheilussa keskeisessä ase-
massa on kilpailutoimintaan osallistuvan joukkueen rakentaminen, koska seuran 
menestyksen kannalta voitaneen olettaa olevan olennaista, että joukkueessa pe-
laavat parhaat, ja joukkueen pelityylin ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kul-
loinkin saatavissa olevat pelaajat.472 Se, millaisia pelaajia joukkueeseen kulloinkin 
tarvitaan, riippuu mm. seuran toiminnan tavoitteista, joukkueen pelitavasta ja 
valmentajan sitä koskevista valinnoista sekä siitä, millaisia muita pelaajia jouk-
kueessa on. Nämä puolestaan vaihtelevat pelikaudesta toiseen. Jollakin kaudella 
seura voi tavoitella esimerkiksi sarjan mestaruutta ja rakentaa joukkueen tätä 
tavoitetta silmällä pitäen. Toisella kaudella seuran tavoitteena voi puolestaan olla 
säästää kuluja tai ajaa sisään nuoria pelaajia. Valmentaja voi puolestaan valita 
esimerkiksi hyökkäysvoittoisen tai puolustusvoittoisen pelitavan, mikä vaikut-
taa olennaisesti siihen, millaisia pelaajia joukkueeseen hankitaan. Tämän lisäksi 
joukkueen käytössä olevat taloudelliset resurssit asettavat tietyt rajat paitsi sille, 
millaisia pelaajia joukkueeseen voidaan hankkia ja siinä pitää, myös pelaajien 
kokonaismäärälle. Pelaajien enimmäismäärää on saatettu rajoittaa myös lajin 
säännöissä. Uuden pelaajan ottaminen joukkueeseen saattaa siten edellyttää vas-
taavasti toisesta pelaajasta luopumista, mikä voi olla myös pelaajan intressissä 
esimerkiksi silloin, jos uusi pelaaja veisi hänen pelipaikkansa joukkueessa.

Mahdollisimman hyvän kokoonpanon rakentamista voidaan pitää tärkeänä 
myös yleisön kiinnostuksen kannalta.473 Jos pelaajasopimukset olisivat toistaiseksi 
voimassa olevia, seurojen mahdollisuudet työsuhteisten pelaajien vaihtamiseen ja 
sen seurauksena parhaan mahdollisen joukkueen rakentamiseen ja urheilullisen 
menestyksen tavoittelemiseen olisivat toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 
liittyvän irtisanomissuojan takia olennaisesti rajoitetumpia kuin pelaajasopimus-
ten ollessa määräaikaisia.474 Tämä puolestaan olisi omiaan muuttamaan joukkue-
urheilun kilpailullista luonnetta ja toisaalta kaventaisi uusien pelaajien mahdol-
lisuuksia päästä lajin kilpailutoiminnan pariin ja johtaisi todennäköisesti lopulta 
sarjan urheilullisen tason ja siihen kohdistuvan kiinnostuksen heikkenemiseen 
ja tätä kautta seurojen toimintaedellytysten vaarantumiseen.475 Jos pelaajasopi-

471 Ilmivalta 2000, s. 31.

472 Schön 2003, s. 39.

473 Ibid.

474 Ibid.

475 Ibid.
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mukset olisivat toistaiseksi voimassa olevia pelaajien vaihtaminen edellyttäisi 
käytännössä lähes poikkeuksetta irtisanomisajan palkan sekä erorahan ja TSL 
12:2:n mukaisen vahingonkorvauksen maksamista seuran jättävälle pelaajalle. 
Myös tämä heikentäisi seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja sitä kautta 
palkanmaksukykyä ja edelleen pelaajien ansiotasoa. Pelaajasopimusten määrä-
aikaisuutta voidaan siis perustella tällä joukkueurheilun luonteeseen liittyvällä 
seikalla. Tätäkään ei kuitenkaan voida pitää tyhjentävänä selityksenä pelaajasopi-
musten määräaikaisuudelle, koska myös amatööriurheilijoiden pelaajasopimukset 
ovat määräaikaisia siitä huolimatta, ettei niihin liity edellä kuvattua irtisano-
missuojaa, eikä näin ollen myöskään edellä mainittuja pelaajien vaihtamiseen 
liittyviä ongelmia.

Määräaikaiset sopimukset eivät ole lähtökohtaisesti irtisanottavissa sopi-
muskauden kestäessä eivätkä pelaajat toisaalta lajiliittojen kilpailusääntöjen mu-
kaan voi saada edustusoikeutta uudessa seurassaan, jos nämä ovat rikkoneet tai 
jättäneet täyttämättä sopimusvelvoitteitaan edellistä seuraansa kohtaan. Pelaajat 
ovat siis käytännössä sidottuja kulloiseenkin seuraansa koko sopimuksen kes-
toajaksi, ellei seura anna suostumustaan siirtoon.476 Määräaikaiset sopimukset 
tarjoavat näin ollen varsinkin sopimuskausien ollessa pitkiä ns. pienille ja kas-
vattajaseuroille mahdollisuuden jossain määrin suojautua suurseurojen pelaaja-
värväykseltä. Tämä on omiaan tasapainottamaan seurojen välisiä urheilullisia 
tasoeroja ja turvaamaan kilpailun tasaväkisyyttä.

Käytännössä pelaajan kulloisenkin seuran suostumuksen saaminen edel-
lyttää, että sille maksetaan korvaus pelaajasopimuksesta.477 Tämä puolestaan ta-
sapainottaa seurojen keskinäisiä taloudellisia suhteita samalla, kun se rajoittaa 
yhdessä siirtomääräaikojen kanssa kilpailukauden aikaisia joukkueiden kokoon-
panomuutoksia ja turvaa siten kilpailukauden normaalia etenemistä. Toisaalta 
se saattaa jossain määrin myös lisätä seurojen välistä pelaajaliikennettä, koska 
menestymismahdollisuutensa menettäneet seurat saattavat etenkin suljetuissa 
sarjoissa talouttaan tasapainottaakseen myydä parhaiden pelaajiensa sopimukset 
toisille seuroille.478

Määräaikaisilla sopimuksilla voidaan näin jossain määrin rajoittaa seurojen 
käytettävissä olevien taloudellisten resurssien vaikutusta kilpailutoimintaan ja 
painottaa urheilullisten seikkojen merkitystä tässä suhteessa. Sopimusten mää-
räaikaisuuden voidaan toisin sanoen ajatella edistävän reilun pelin periaatteen 
mukaista yhtäläisten menestymismahdollisuuksien ideaalia ja turvaavan kilpai-

476 Ferrari 1999, s. 56 ja Schön 2003, s. 39.

477 Ks. myös Leren 2012, s. 103.

478 Ks. tästä C-176/96 Lehtonen, julkisasiamiehen lausunnon kohta 86; SLU:n urheiluseurojen taloutta selvit-
täneen työryhmän muistio, s. 1 sekä Heikkinen 2008, s. 69.
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lutoiminnan uskottavuutta479 tai sen alkuperäisen luonteen säilymistä. Tämä se-
littänee myös amatööriurheilijoiden pelaajasopimusten määräaikaisuutta, koska 
ammattilaisurheilijoiden työsopimusten tapaan myöskään ne eivät ole irtisanot-
tavissa sopimuskauden aikana ilman erillistä siihen oikeuttavaa sopimusmäärä-
ystä, eikä sopimusvelvoitteitaan rikkonutta pelaajaa lähtökohtaisesti rekisteröidä 
uuteen seuraan.

Pelaajasopimuksen määräaikaisuus on myös pelaajien intressissä. Kilpailun 
tasaväkisyyden, joukkueiden ja liigan toimintaedellytysten ja pelikauden häiriöttö-
män etenemisen turvaaminen on luonnollisesti tärkeää urheilijoidenkin kannalta. 
Lisäksi pelaajan työsuhdeturva on määräaikaisessa työsuhteessa sopimuskauden 
aikana parempi kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, koska sopimusta 
ei voida päättää irtisanomalla esimerkiksi seuran toimintaedellytyksissä tapah-
tuneiden muutosten tai pelaajan alisuoriutumisen perusteella. Määräaikaisuus 
mahdollistaa edelleen uusien pelaajien pääsyn seuroihin ja kannustaa seuroja 
panostamaan pelaajakehitykseen.

Pelaajasopimusten määräaikaisuuden perustetta koskevaa suomalaista oi-
keuskäytäntöä ei ole ainakaan ylimmistä oikeusasteista. Kysymys on sen sijaan 
ollut esillä esimerkiksi Saksan liittotasavallan työtuomioistuimessa jalkapallo-
maalivahti Heinz Müllerin ja Bundesliigaseura 1. FSV Mainz 05:n välisessä asiassa 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. 01.2018, 7 AZR 312/16).

Saksan määräaikaista ja osa-aikatyötä koskevalla lailla (Teilzeit- und Bef-
ristungsgesetz – TzBfG) on pantu täytäntöön määräaikaista työtä koskeva Neu-
voston direktiivi 1999/70/EY. TzBfG § 14 mukaan yli kahden vuoden mittaiselle 
määräaikaiselle työsopimukselle tulee voida esittää asiallinen peruste, jollaisena 
voidaan pitää esimerkiksi tilapäistä työvoiman tarvetta, harjoittelua, sijaisuutta tai 
työn erityisluonnetta. Perusteet ovat siis vastaavat kuin TSL 1:3:n tarkoittama pe-
rusteltu syy ja ilman tällaista perustetta tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään 
toistaiseksi voimassa olevana. Samoin kuin TzBfG § 14 myös TSL 1:3:n säännös 
perustuu määräaikaista työtä koskevaan Neuvoston direktiiviin 1999/70/EY480. 
Bundesarbeitsgericht’in ratkaisua voidaan siten käyttää tulkinta-aineistona arvi-
oitaessa pelaajasopimuksen määräaikaisuuden perusteita TSL 1:3:n mukaisesti.

Ratkaisussaan Bundesarbeitsgericht totesi, että pelaajasopimuksen määräai-
kaisuudelle oli TzBfG § 14:n tarkoittama työn erityisluonteesta johtuva asiallinen 
peruste. Se perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

479 Malmsten 1997, s. 46 ja Rauste 1997, s. 424, joissa joukkueurheilun uskottavuuden on todettu edellyttävän, 
etteivät joukkueiden keskinäiset voimasuhteet sarjakauden kestäessä olennaisesti muutu kokoonpanomuu-
toksista johtuen. Ks. C-176/96 Lehtonen, tuomion kohdat 54–55 ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 
kohdat 55–62 ja 72.

480 HE 157/2000, s. 48.
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a) Der Grundsatz, dass das unbefristete Arbeitsverhältnis der Normalfall 
und das befristete Arbeitsverhältnis die Ausnahme ist, geht von der An-
nahme aus, dass ein Arbeitnehmer im Regelfall seinen Beruf bzw. seine 
Tätigkeit dauerhaft bis zum Rentenalter ausüben kann und der Arbeits-
vertrag daher eine dauerhafte Existenzgrundlage bilden soll. Das ist bei 
einem Lizenzfußballspieler der 1. Bundesliga nicht der Fall. Während 
ein Arbeitnehmer üblicherweise unter angemessener Ausschöpfung 
seiner persönlichen Leistungsfähigkeit arbeiten muss [--] werden im 
kommerzialisierten und öffentlichkeitsgeprägten Spitzenfußball von 
dem Lizenzspieler sportliche Höchstleistungen erwartet und geschul-
det (APS/Backhaus 5. Aufl. TzBfG § 14 Rn. 298a). Die Zuschauer, von 
deren Interesse der Profifußball — auch wirtschaftlich — abhängig ist, 
wollen Fußballspiele auf möglichst hohem Niveau sehen. Sie erwarten, 
dass jeder Spieler durch Spitzenleistungen zum erhofften Erfolg ihrer 
Mannschaft beiträgt. Da eine Mannschaft im Wettbewerb der 1. Bundes-
liga nur dann erfolgreich sein kann, wenn alle Spieler sportliche Höch-
stleistungen erbringen (APS/Backhaus 5. Aufl. TzBfG § 14 Rn. 298a), ist 
jeder Lizenzspieler verpflichtet, seine hohe sportliche Leistungsfähigkeit 
zu erhalten und nach Möglichkeit noch zu steigern, um diesem Anspruch 
Gerecht zu werden. Solche sportlichen Höchstleistungen kann ein Li-
zenzspieler der 1. Bundesliga naturgemäß nicht dauerhaft bis zum Rent-
enalter, sondern nur für eine von vornherein begrenzte Zeit erbringen 
(Katzer/Frodl NZA 2015, 657, 658). Das steht bei einem Lizenzspieler der 
1. Bundesliga schon zu Beginn seiner Karriere fest. Aus der typischerweise 
fehlenden Möglichkeit eines Lizenzfußballspielers der 1. Bundesliga, die 
vertraglich geschuldete, für den Profifußballsport unerlässliche (Höchst-)
Leistung dauerhaft erbringen zu können, resultiert ein berechtigtes In-
teresse der Vertragsparteien daran, statt eines unbefristeten Dauerar-
beitsverhältnisses ein befristetes Arbeitsverhältnis zu begründen. Der 
Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Lizenzspielern entspricht daher 
einer durchgängig geübten Praxis im Profifußball.

b) Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge trägt typischerweise auch 
nicht nur berechtigten Belangen des Vereins als Arbeitgeber Rechnung, 
sondern dient auch den Interessen der Spieler.

Ebenso wie der Verein hat auch der Lizenzspieler ein wirtschaftliches 
Interesse am sportlichen Erfolg seiner Mannschaft, da hiervon re-
gelmäßig die Höhe seiner Vergütung abhängt. Der sportliche Erfolg 
einer Mannschaft setzt voraus, dass der Trainer die Mannschaft nach 
seinem spieltaktischen Konzept zusammenstellen und entwickeln kann. 
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Dazu muss er die Möglichkeit haben, leistungsschwächere oder solche 
Spieler nach Ablauf ihrer Vertragslaufzeit auszutauschen, die nicht zu 
der geänderten Spieltaktik oder nicht in das neue Mannschaftsgefüge 
passen. Da es eine gewisse Zeit dauert, um die Spielweise der Mannschaft 
zu entwickeln und neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren, ist es 
weiter erforderlich, dass die Spieler dem Verein eine bestimmte Zeit zur 
Verfügung stehen und das mit dem Verein eingegangene Arbeitsver-
hältnis nicht ordentlich kündigen können. Diese Flexibilisierung unter 
gleichzeitigem Zusammenhalt des Spielerkaders lässt sich nur durch den 
Abschluss befristeter Arbeitsverträge verwirklichen (Katzer/Frodl NZA 
2015, 657, 660). Die Befristungspraxis liegt auch deshalb im Interesse des 
Lizenzspielers, da durch die Beendigung befristeter Verträge in anderen 
Vereinen Beschäftigungsmöglichkeiten für ihn frei werden. Ein Wechsel 
eröffnet ihm die Chance, sich in einer anderen, ggf. leistungsstärkeren 
Mannschaft zu bewähren und im Rahmen des Vereinswechsels eine 
höhere Vergütung zu vereinbaren. Nachwuchsspieler erhalten so die 
Möglichkeit, als Lizenzspieler eingestellt und ausgebildet zu werden.

Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge trägt auch dem Umstand 
Rechnung, dass die Arbeitsverhältnisse der Lizenzspieler der 1. Fußball-
Bundesliga in das internationale Transfersystem eingebunden sind. Nach 
Art. 5 und Art. 6 des FIFA-Transferreglements dürfen Spieler, die an 
Wettbewerben des organisierten Fußballs teilnehmen wollen, nur bei 
einem Verein spielberechtigt sein; der Wechsel der Spielberechtigung 
darf nur innerhalb der vom nationalen Fußballverband festzulegen-
den Zeitperioden erfolgen. Diese zeitlichen Transferbeschränkungen 
schützen vor einer Wettbewerbsverzerrung, indem sie einerseits eine 
im Wesentlichen gleichbleibende sportliche Stärke der Mannschaften 
während eines Wettbewerbs gewährleisten und andererseits durch Ver-
einswechsel während der Spielzeit entstehenden Interessenkonflikten 
vorbeugen (EuGH 13. April 2000 – C-176/96 – [Lehtonen und Cas-
tors Braine] Rn. 53 ff.; Katzer/Frodl NZA 2015, 657, 658; Walker NZA 
2016, 657, 660). Unter diesem Transferreglement kann das Interesse 
der Vertragsparteien an einem Wechsel nur dann befriedigt werden, 
wenn zu den relevanten Zeitpunkten durch das Auslaufen befristeter 
Arbeitsverträge Beschäftigungsmöglichkeiten frei werden (Katzer/Frodl 
NZA 2015, 657, 661). Die Befristung von Arbeitsverträgen ermöglicht es 
einem Verein außerdem, auf dem Transfermarkt Einnahmen zu erzielen, 
wenn einer seiner Spieler vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit 
zu einem anderen Verein wechseln will. Diesem Wechsel wird der Ver-
ein regelmäßig nur gegen Zahlung einer Ablösesumme für den Spieler 
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zustimmen. Die Ablösesumme entschädigt den Verein für die Investi-
tionen in die sportliche Entwicklung des Spielers (Bepler jM 2016, 105, 
109; Katzer/Frodl NZA 2015, 657, 658; Walker NZA 2016, 657, 660). 
Könnte ein Spieler jederzeit kündigen und zu einem anderen Verein 
wechseln, wäre eine Refinanzierung der Kosten für die Ausbildung des 
Spielers nicht möglich. Dies wirkte sich negativ auf die Ausbildungsbe-
reitschaft der Vereine und die Wettbewerbsfähigkeit solcher Vereine aus, 
die sich durch den „Verkauf“ selbst ausgebildeter Spieler finanzieren 
(Katzer/Frodl NZA 2015, 657, 658; Walker NZA 2016, 657, 660). Dies 
liefe auch dem Interesse der Lizenzspieler zuwider, da sie nicht nur von 
der Ausbildung profitieren, sondern aufgrund der durch die Transfer-
zahlungen bedingten Finanzstärke ihrer Vereine höhere Vergütungen 
erzielen können (Katzer/Frodl NZA 2015, 657, 658).

Diese berechtigten Belange sowohl des Vereins als auch des Spielers 
überwiegen regelmäßig das ebenfalls zu berücksichtigende Interesse des 
Spielers an dem Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrags, der für 
ihn aufgrund der Art der geschuldeten Tätigkeit ohnehin nur eine zeitlich 
begrenzte Existenzgrundlage bilden könnte. Etwas anderes kann allen-
falls in Ausnahmefällen gelten, etwa dann, wenn die vereinbarte Vertrag-
slaufzeit zu einem Zeitpunkt endet, zu dem der Lizenzspieler nach den 
Transferbestimmungen nicht zu einem anderen Verein wechseln kann.
[--]

Bundesarbeitsgericht siis perusteli ratkaisuaan ensinnäkin huippu-urheilun 
pelaajan fyysiselle suorituskyvylle asettamilla vaatimuksilla sekä sillä, että urheili-
ja kykenee suoriutumaan näistä vaatimuksista vain rajoitetun ajan. Tämän lisäksi 
se totesi, että parhaan mahdollisen urheilullisen menestyksen tavoittelu edellyttää 
pelaajien vaihdettavuutta ja siten pelaajasopimusten määräaikaisuutta, koska se 
mahdollistaa joukkueen rakentamisen ja tarvittaessa sen kokoonpanon muutta-
misen esimerkiksi pelitapaa muutettaessa. Pelin mahdollisimman korkea taso ja 
seuran urheilullinen menestys ovat puolestaan paitsi toiminnan itseisarvo myös 
sekä seurojen että pelaajien intressissä, koska ne vaikuttavat suoraan yleisön kiin-
nostukseen, ja sitä kautta seurojen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja pelaajien 
ansaintamahdollisuuksiin. Bundesarbeitsgericht’in mukaan pelaajasopimusten 
määräaikaisuus turvaa myös joukkueen urheilullisen menestyksen kannalta tär-
keää kokoonpanon pysyvyyttä ja kilpailukauden normaalia etenemistä, ja mah-
dollistaa myös sen, että kasvattajaseurat saavat korvauksen tekemästään pelaaji-
en kasvatustyöstä, ja edistää siten näiden kilpailukykyä. Bundesarbeitsgericht’in 
ratkaisun voidaan siis katsoa myös osaltaan tukevan edellä pelaajasopimuksen 
määräaikaisuuden perusteesta sanottua.
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Edellä sanotun mukaisesti määräaikaisten pelaajasopimusten käyttämistä 
ammattilaisurheilussa voidaan pitää perusteltuna paitsi joukkueurheilijoiden te-
kemän työn luonteen myös, ja ehkä ennen kaikkea, itse joukkueurheilun erityisen 
luonteen ja siitä johtuvien joukkueurheilun toimintaedellytysten turvaamiseen ja 
osanottajien käytettävissä olevien taloudellisten resurssien merkityksen rajoitta-
miseen liittyvien käytännön työelämän tarpeiden perusteella. Pelaajasopimusten 
määräaikaisuuden voidaan näin ollen katsoa ilmentävän niin reilun pelin periaa-
tetta, vapausperiaatetta kuin sujuvuusperiaatettakin. Nämä edellyttävät ehkä hie-
man ristiriitaisestikin yhtäältä pelaajien vaihtuvuutta tai ainakin mahdollisuutta 
siihen ja toisaalta joukkueiden kokoonpanojen tietynasteista pysyvyyttä ainakin 
kilpailukauden aikana.481 Pelaajasopimusten ohella myös valmentajasopimusten 
määräaikaisuutta on perusteltu työn projektimaisella luonteella ja seurojen tar-
peella sitouttaa valmentaja seuraan koko pelikauden ajaksi.482 Sanotun perusteella 
voidaan todeta, että ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimuksia ei tehdä määrä-
aikaisina pelaajien irtisanomissuojan kiertämiseksi vaan siksi, etteivät toistaisek-
si voimassa olevat pelaajasopimukset yksinkertaisesti sovellu joukkueurheiluun 
toiminnan omalajisuuden takia. Tämä on todettavissa jo siitä tosiseikasta, että 
myös työntekijöiden irtisanomissuojan ulkopuolelle jäävien amatööriurheilijoiden 
pelaajasopimukset ovat poikkeuksetta määräaikaisia.

4.1.2.2 Toistuvat määräaikaiset sopimukset

TSL 1:3.3:n mukaan ”[t]oistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallit-
tua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu 
kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen 
pysyväksi”. Säännös otettiin lakiin 1.1.2011 voimaan tulleella lailla (1224/2010) 
työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta ja se korvasi aiemman TSL 1:3.2:iin 
sisältyneen ketjusopimuskiellon.

Kuten edellä todettiin, pelaajasopimusten määräaikaisuuden syynä on toi-
minnan luonne eikä työvoiman tarpeen tilapäisyys. Urheiluseuroilla on kiistatta 
pysyvä pelaajatyövoiman tarve ja kysymys on niiden tavanomaiseen toimintaan 
liittyvästä työstä, jota teetetään jatkuvasti. Tämän tosiseikan toteamiseksi ei ole 
tarpeen tarkastella sen tarkemmin pelaajasopimusten lukumäärää ja kestoa, kos-
ka ne ovat tiettävästi poikkeuksetta määräaikaisia. TSL 1:3.3:n säännös näyttäisi 
kuitenkin sanamuotonsa perusteella kieltävän kategorisesti määräaikaisten työso-
pimusten käyttämisen niissä tilanteissa, joissa työnantajalla on pysyvä työvoiman 
tarve. Sanotun johdosta on siis tarkasteltava, onko määräaikaisten työsopimusten 
käyttäminen TSL 1:3.3:n nojalla kiellettyä siitä huolimatta, että pelaajasopimus-

481 Schön 2003, s. 39.

482 Elomaa 2018, s. 60 ja Meri 2018, s. 15–16.
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ten määräaikaisuudelle on toiminnan luonteesta johtuva hyväksyttävä peruste, 
eikä määräaikaisuuksia käytetä työntekijöiden irtisanomissuojan kiertämiseksi. 
Onko TSL 1:3.3:a siis tulkittava niin, että määräaikaisen työsopimuksen tekeminen 
on kiellettyä aina, kun työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, vai voidaanko 
työsopimus tällöinkin tehdä määräaikaisena edellyttäen, että siihen on muu hy-
väksyttävä peruste?

Lain sanamuodon lisäksi ensin mainitulle tulkintavaihtoehdolle voidaan 
saada tukea sen esitöistä, joiden eri kohdissa on todettu, ettei määräaikaisten työ-
sopimusten käyttäminen ole sallittua työvoiman tarpeen muodostuttua tietyissä 
tehtävissä pysyväksi. Hallituksen esityksen HE 239/2010 perusteluissa todetaan 
näiltä osin mm., että ”työvoimatarpeen muodostuttua pysyväksi työnantajalla ei 
ole enää oikeutta jatkaa sopimussuhdetta määräaikaisena”, ja ”silloin kun mää-
räaikaisten työsopimusten toistaminen useita kertoja peräkkäin tai lyhyin vä-
liajoin taikka määräaikaisten sopimusten yhteenlasketun keston pituus osoittaa 
työvoiman tarpeen vakiintuneen pysyväksi, määräaikaisten sopimusten käyttö 
samoissa töissä ei enää olisi sallittua”.483 Tämän perusteella vaikuttaa siis siltä, 
että TSL 1:3.3 perustuu olettamalle, jonka mukaan työvoiman tarpeen pysyvyys 
osoittaa, että määräaikaisuuden syynä on työntekijän työsuhdeturvan kiertämi-
nen, eli määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttö tai yritysriskin siirtäminen 
työntekijälle, mistä syystä määräaikaisten työsopimusten solmiminen on kielletty. 

Olettama väärinkäytöstä voi kuitenkin syntyä perustellusti ainoastaan silloin, 
kun ilmoitettu peruste on ristiriidassa tosiseikkojen kanssa, eli, kun määräaikai-
suuden perusteeksi ilmoitetaan työvoiman tarpeen tilapäisyys, mutta työvoiman 
tarve on tosiasiassa pysyvä. Sen sijaan silloin, kun toistuville määräaikaisuuksille 
voidaan esittää muu työvoiman tarpeesta täysin irrallinen hyväksyttävä peruste, 
kuten esimerkiksi pelaajasopimusten osalta voidaan tehdä, työnantajan työvoi-
man tarpeen pysyvyydestä ei voida päätellä, että kysymys olisi lain kiertämisestä.

Hallituksen esityksen perusteluissa ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota ur-
heilun tai joukkueurheilun erityispiirteisiin eikä siihen, että joissakin erityistilan-
teissa määräaikaisuuksille voi olla aito tarve myös silloin, kun työvoiman tarve 
sinällään on pysyvä. Esityöt ovat edelleen jossain määrin ristiriitaiset sen suh-
teen, voidaanko tällaisille toiminnan erityispiirteille antaa ylipäätään merkitystä 
määräaikaisuuksien sallittavuutta arvioitaessa. Niissä on todettu yhtäältä, että 
TSL 1:3.3:n säännöstä toistuvien määräaikaisten sopimusten käytön rajoituksista 
sovelletaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa töissä.484 Tämä viittaa siihen, ettei eri 
alojen ja siten mm. joukkueurheilun erityispiirteitä voida tässä yhteydessä huomi-
oida. Toisaalta niissä todetaan myös mm., että ”[s]äännös on kirjoitettu [--] työ-

483 HE 239/2010, s. 4–5.

484 Ibid., s. 5–6.
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markkinoiden ja käytännön työelämän tarpeet huomioon ottavalla tavalla”, mikä 
puolestaan mahdollistaa myös toiminnan erityispiirteiden huomioon ottamisen.485

Lain perusteluista voidaan toisaalta saada tukea myös jälkimmäiselle tul-
kintavaihtoehdolle, jonka mukaan työvoimatarpeen pysyvyydestä ei siis aina ja 
automaattisesti seuraa kielto käyttää määräaikaisuuksia kyseisissä tehtävissä. 
Niissä nimittäin todetaan myös, että TSL 1:3.3:n säännöksellä on tarkoitus aino-
astaan täsmentää toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöä koskevia rajoi-
tuksia, eikä muuttaa perustellun syyn vakiintunutta sisältöä tai rajoittaa määrä-
aikaisten työsopimusten perusteltua käyttöä.486 Hallituksen esityksessä todetaan 
myös nimenomaisesti, että ”niin sanotun ketjusopimuskiellon sisältö olisi sama 
kuin voimassa olevassa laissa”. Tuolloin voimassa olleen säännöksen sanamuoto 
oli kuitenkin selvästi esitetyn ja sittemmin hyväksytyn TSL 1:3.3:n sanamuo-
toa väljempi. Sen mukaan ”ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia 
määräaikaisia työsopimuksia” [kursivoitu tässä] pidettiin toistaiseksi voimassa 
olevana työsuhteena. Vastaavanlainen säännös oli myös 1970TSL 2 §:ssä. Sen 
sanamuoto kuului näiltä osin: ”jos määräaikaisia työsopimuksia on ilman pätevää 
syytä toistuvasti solmittu peräkkäin, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassa 
olevana työsopimuksena”.487 Kuten edellä on todettu, perusteltu syy voi liittyä 
muuhunkin kuin työvoiman tarpeen tilapäisyyteen.

Säännöksellä on tarkoitus estää työsuhdeturvan kiertäminen ja sen perus-
teluista on todettavissa, että toistuvien toisiaan seuraavien määräaikaisten työso-
pimusten solmiminen oli katsottava kielletyksi ainoastaan silloin, kun tarkoituk-
sena on ollut irtisanomissuojan kiertäminen, ja että tällaisesta ei välttämättä ole 
kysymys, vaikka määräaikaisia toisiaan seuraavia työsopimuksia olisi solmittu 
useitakin.488 Tämäkin näyttäisi viittaavan siihen, että toistuvien määräaikaisten 
työsopimusten solmiminen voisi olla tietyin edellytyksin sallittua silloinkin, kun 
työnantajan työvoiman tarve voidaan katsoa pysyväksi.

Sille, että toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttäminen on kiellet-
tyä aina, kun työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve kyseisiin tehtäviin, saadaan 
tukea myös korkeimman oikeuden viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä. Esimer-
kiksi ratkaisusta KKO 2017:37 on todettavissa, että kun työntekijän kanssa on 
tehty useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia, pelkästään se, että kullekin 
määräaikaiselle työsopimukselle voidaan esittää laissa tarkoitettu perusteltu syy, ei 
vielä riitä, vaan lisäksi on tutkittava, onko työnantajan työvoiman tarve muodos-

485 HE 157/2000, s. 60.

486 HE 239/2010, s. 4–5.

487 1.2.1997–31.12.1999 oli voimassa väliaikaisesti muutettu 2 §, jossa ei ollut lainkaan rajoitettu toisiaan seu-
raavien määräaikaisten työsopimusten käyttämistä.

488 HE 205/1983, s. 27 ja HE 78/1996, s. 3.
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tunut pysyväksi.489 Työvoiman tarpeen osoittautuessa pysyväksi, työsuhdetta on 
pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Tässä tapauksessa KKO kuitenkin päätyi 
siihen, ettei työvoiman tarvetta voitu katsoa pysyväksi, ja että työsopimukset oli 
siten voitu solmia määräaikaisina.490

Myös ratkaisuissaan KKO 2015:64 ja KKO 2015:65 korkein oikeus totesi, että 
oikeuskäytännössä on ”vahvistettu, että toistuvia määräaikaisia työsopimuksia 
ei ole sallittua solmia silloin, kun työvoiman tarve on arvioitava pysyväksi”.491 
Näissä ratkaisuissa KKO päätyi siihen, ettei toistuvien määräaikaisten työsopi-
musten tekemiseen ollut perusteltua syytä, vaikka työntekijän kanssa tehdyille 
yksittäisille määräaikaisille työsopimuksille voitiin kullekin esittää hyväksyttävä 
peruste (sijaisuus), kun työnantajalla oli ollut pysyvä työvoiman tarve työntekijän 
tekemiin työtehtäviin.492

Kaikkien kolmen edellä mainitun ratkaisun perusteluissa viitataan TSL:n 
esitöihin ja ratkaisuihin KKO 2011:73 ja KKO 2012:2.493 Niiden kummankin pe-
rusteluissa todetaan niinikään hallituksen esitykseen HE 157/2000 viitaten, ettei 
määräaikaisten työsopimusten käyttäminen ole sallittua, kun työvoiman tarve 
voidaan arvioida pysyväksi494. KKO päätyi kummassakin tapauksessa siihen, 
ettei työnantajalla ollut TSL:ssa tarkoitettua perusteltua syytä määräaikaisten 
työsopimusten solmimiseen, vaan työsuhdetta oli pidettävä toistaiseksi voimassa 
olevana.495

Sama periaate on toistettu korkeimman oikeuden vuokratyötä koskevissa rat-
kaisuissa KKO 2019:45 ja KKO 2012:10 (Ään). Niidenkin perusteluissa on todettu 
nimenomaisesti, että työsopimus voidaan vuokratyössäkin lähtökohtaisesti tehdä 
määräaikaisena vain, ”jos sopimuksentekohetkellä arvioidaan, että sopimuksessa 
määriteltyä työtä ei ole määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä enää tarjolla” 
eli tehtäviä on tarjolla vain rajoitetuksi ajaksi,496 ja että määräaikaisten sopimus-
ten käyttö ei ole sallittua, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve497. Myös 
työtuomioistuimen ratkaisukäytäntö näyttäisi vakiintuneen samalle kannalle. 
Esimerkiksi ratkaisuissa TT 2014-9 (Ään.), TT 2009-34 (Ään. korvauksen mää-
rästä) ja TT 2006-69 työtuomioistuin on antanut määräaikaisuuden perustetta 

489 Perustelujen kohta 21.

490 Perustelujen kohta 31.

491 KKO 2015:64, kohta 9 ja KKO 2015:65, kohta 15.

492 KKO 2015:64, kohdat 17–20 ja KKO 2015:65, kohdat 23–25.

493 KKO 2017:37, kohdat 22–23; KKO 2015:64, kohdat 7 ja 9 ja KKO 2015:65, kohdat 12–13 ja 15.

494 KKO 2012:2, kohta 17 ja KKO 2011:73, kohta 5. 

495 KKO 2012:2, kohdat 20–23 ja KKO 2011:73, kohdat 7 ja 13.

496 KKO 2019:45, kohdat 10–11.

497 KKO 2012:10 (Ään.), kohta 10.
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arvioidessaan ratkaisevaa merkitystä sille, onko työnantajan työvoiman tarve 
ollut arvioitavissa pysyväksi.498

Sen sijaan korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2017:55 voidaan saa-
da tukea tulkinnalle, jonka mukaan työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena 
myös silloin, kun työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Kyseisessä tapauk-
sessa korkein oikeus totesi nimenomaisesti, että vaikka työnantajalla oli pysyvä 
työvoiman tarve, niin työsuhdetta ei tullut pitää toistaiseksi voimassa olevana, 
koska työntekijällä ei ollut tehtävän edellyttämää laissa säädettyä pätevyyttä.499 
Määräaikaisuudelle voitiin siis esittää muu hyväksyttävä peruste. Korkein oikeus 
tosin perusteli ratkaisuaan sillä, että työnantajan tarve epäpätevän työntekijän 
työpanokselle oli tilapäistä kestäen vain siihen asti, kunnes tehtävään saadaan 
palkattua kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Yhtä hyvin ratkaisua olisi voitu 
perustella sillä, että koska työntekijällä ei ollut tehtävän edellyttämää laissa sää-
dettyä pätevyyttä, niin määräaikaisuudella ei voitu katsoa pyrityn työntekijän 
työsuhdeturvan kiertämiseen siitä huolimatta, että työnantajalla oli pysyvä työ-
voiman tarve. TSL 1:3.3:n sanamuoto ei näet mahdollista myöskään tällaisten 
kelpoisuusvaatimusten asettamien vaatimusten huomioimista silloin, kun ”mää-
räaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä 
muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi”, kuten 
tässä tapauksessa oli tilanne.

Edellä mainituissa korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 2011:73 ja KKO 
2012:2 on puolestaan todettu, ettei määräaikaisten työsopimusten tekemiseen 
lähtökohtaisesti ole perusteltua syytä, jos työvoiman tarve on pysyvä.500 Lisäk-
si korkein oikeus piti kummassakin ratkaisussaan mahdollisena, että vaikka 
työnantajalla sinällään olisi pysyvä työvoiman tarve, niin määräaikaisuus voisi 
tällöinkin olla perusteltu, jos työvoiman tarpeen pysyvyyteen kohdistuu tavan-
omaisesta poikkeavia uhkia.501 Niidenkin voidaan siis katsoa tukevan tulkintaa, 
jonka mukaan määräaikaisen työsopimuksen solmiminen voi olla tietyin edel-
lytyksin sallittua myös työvoiman tarpeen ollessa pysyvä. Se, että KKO päätyi 
kummassakin tapauksessa lopulta siihen, ettei tällainen poikkeustilanne ollut 
käsillä, ja totesi, ettei työnantajalla näin ollen ollut laissa tarkoitettua perusteltua 

498 Samoin ratkaisuissa TT 2006-65 (Ään.), TT 2006-64 (Ään.), TT 2004-42, TT 2003-13 (Ään.), TT 2002-2 
(Ään.) ja TT 1989-80 (Ään.).

499 KKO 2017:55, kohdat 23 ja 26. Tosiasiallisesti kysymys lienee ollut siitä, että jos kyseinen epäpätevä työnte-
kijä olisi palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, se olisi, jos ei suorastaan estänyt, niin aina-
kin käytännössä olennaisesti vaikeuttanut työntekijän vaihtamista, kun tehtävään sittemmin tuli saataville 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä työntekijä.

 Tätä ajatuskulkua johdonmukaisesti loppuun saakka seuraten määräaikaisuuden perusteena itse asiassa oli 
tietyssä mielessä työntekijän työsuhdeturvan kiertäminen, joka tosin perustui tässä tapauksessa sosiaalihuol-
lon kelpoisuuslain (272/2005) 12 § 1 momentin säännökseen.

500 KKO 2012:2, kohta 19 ja KKO 2011:73, kohta 7.

501 KKO 2012:2, kohta 18–19 ja KKO 2011:73, kohta 7.
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syytä määräaikaisten sopimusten solmimiseen, ei muuta tätä lähtökohtaa. Tätä 
taustaa vasten näyttää siltä, että korkein oikeus on tulkinnut kyseisiä ratkaisuja 
myöhemmissä vuosien 2015 ratkaisuissaan ja ratkaisussa KKO 2017:37 jokseen-
kin yksioikoisesti.502

Edelleen korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2010:11 (Ään.) ilmentää sekin 
ajatusta, jonka mukaan määräaikaisten sopimusten käyttäminen ei ole työnanta-
jan pysyvästä työvoiman tarpeesta huolimatta kiellettyä, kun sille voidaan esittää 
muu hyväksyttävä syy.503 Kyseisessä ratkaisussa KKO katsoi, että työnantajalla oli 
pätevä syy solmia työntekijän kanssa peräkkäisiä vuoden mittaisia määräaikaisia 
työsopimuksia, vaikka sillä oli pysyvä päiväkotihenkilökunnan tarve, kun se oli 
voinut järjestää toimintansa vain vuodeksi kerrallaan.

Näiden vuosien 2010–2012 ratkaisujen osalta voidaan tosin todeta, että ne 
koskevat TSL 1:3.2:a, jota on muutettu lailla (1224/2010) 1.1.2011 lukien. Etenkin 
ratkaisun KKO 2010:11 (Ään.) osalta on todettu, että se oli itse asiassa syy kysei-
selle lain muutokselle.504 Niihin on kuitenkin viitattu mm. korkeimman oikeuden 
tuoreimmissa ratkaisuissa ja oikeuskirjallisuudessa, minkä lisäksi myös hallituk-
sen esityksessä HE 239/2010 on todettu, että esitetty ketjusopimuskiellon sisältö 
on sama kuin voimassa olevassa laissa. Niiden voidaan näin ollen edelleen katsoa 
olevan voimassa olevaa oikeutta.

Näiltä osin on huomattava, että kaikki edellä mainitut korkeimman oikeuden 
ja työtuomioistuimen ratkaisut ovat koskeneet tapauksia, joissa määräaikaisuuden 
perusteeksi on esitetty joko työnantajan työvoimatarpeen väitetty tilapäisyys tai 
epävarmuus taikka työllistämisedellytysten epävarmuus. Niissä ei näin ollen ole 
ollut kysymys eikä siten otettu myöskään kantaa siihen, voidaanko määräaikaisten 
työsopimusten käyttämistä pitää sallittuna silloin, kun työnantajalla on pysyvä 
työvoiman tarve, mutta määräaikaisuudelle voidaan esittää muu hyväksyttävä 
syy. Yksikään edellä mainituista ratkaisuista ei ole koskenut pelaajasopimusten 
määräaikaisuutta. Ne eivät siten ole sellaisenaan sovellettavissa nyt tarkastelta-
vana olevaan kysymykseen siitä, voidaanko erityisesti ammattilaisurheilijoiden 
pelaajasopimukset solmia työnantajan työvoiman tarpeen pysyvyydestä huoli-
matta määräaikaisina.

TSL 1:3.3:n sanamuodon mukaista tulkintaa näyttäisi tukevan myös oikeus-
kirjallisuudessa vallitseva kanta. Esimerkiksi Bruun ja von Koskull toteavat näiltä 
osin nimenomaisesti, että ”[t]yösopimus voidaan tehdä määräaikaisena vain, jos 
teetettävän työn työvoimatarve ei ole pysyvää”.505 Samalla kannalla näyttävät ole-

502 KKO:n kokoonpano jutuissa on vaihdellut. Ainoastaan oikeusneuvos Soile Poutiainen on ollut mukana kaik-
kien edellä mainittujen juttujen kokoonpanossa.

503 KKO 2010:11, kohdat 10–11.

504 Tiitinen – Kröger 2012, s. 140 ja Hietala et al. 2016, s. 67.

505 Bruun – von Koskull 2012, s. 35.
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van myös mm. Palanko-Laaka, Koskinen, Kairinen, Äimälä ja Kärkkäinen sekä 
Sädevirta, jonka mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten solmiminen 
on sallittua ainoastaan, jos jokaiselle määräaikaiselle sopimukselle voidaan esittää 
perusteltu syy, työnantajan työvoiman tarve ei ole pysyvä, eikä kysymyksessä ole 
työntekijän työsuhdeturvan kiertäminen.506 

Myös Tiitinen ja Kröger näyttäisivät edustavan kantaa, jonka mukaan tois-
tuvien määräaikaisten sopimusten käyttäminen ei ole sallittua työvoimatarpeen 
muodostuttua pysyväksi.507 Toisaalta he kuitenkin toteavat, että joukkueurhei-
lussa työn luonne yhdessä alan vakiintuneen käytännön kanssa on peruste tehdä 
mm. pelaajien työsopimukset määräaikaisina.508 Tämä lienee ymmärrettävä siten, 
että heidän näkemyksensä mukaan ammattilaisurheilijoiden pelaajasopimukset 
voidaan tehdä edellä sanotuilla perusteilla määräaikaisina siitä huolimatta, että 
työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttöä koskevalla TSL 1:3.3:n 
säännöksellä on toteutettu Neuvoston direktiivi 1999/70/EY,509 jolla on laitettu 
täytäntöön Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden 
ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuk-
sen (CEEP) välinen määräaikaista työtä koskeva puitesopimus. Tästä syystä myös 
puitesopimuksen määräykset ja siihen perustuva EU-tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö on otettava huomioon sitä tulkittaessa.

Näiltä osin on kuitenkin huomattava, että direktiivi 1999/70/EY on luonteel-
taan ns. vähimmäisdirektiivi. Jäsenvaltiot voivat siten poiketa siitä työntekijän 
eduksi eli asettaa peräkkäisten määräaikaisten sopimusten käytölle puitesopi-
muksen vähimmäistasoa tiukempia vaatimuksia.510 TSL 1:3.3:n säännöksen onkin 
katsottu olevan sisällöltään direktiivin vähimmäistasoa laajempi, joten puitesopi-
muksen määräysten tulkinnalla ei voi olla ratkaisevaa merkitystä sen kannalta, 
kuinka säännöstä on tulkittava.511 Sillä voidaan kuitenkin katsoa olevan tässä 
suhteessa merkitystä siinä mielessä, että jos toistuvien määräaikaisten sopimusten 
käyttäminen ei ole sallittua puitesopimuksen mukaan, ei se voi olla sitä myöskään 
TSL 1:3.3:n mukaan.

Puitesopimuksen yleisten huomioiden 6 kohdassa todetaan, että toistaiseksi 
voimassa olevat työsopimukset ovat vallitseva palvelussuhdemuoto ja määräai-
kaiset työsopimukset poikkeus. Sen nimenomaisena tarkoituksena on peräkkäi-

506 Palanko-Laaka 2005, s. 9–10; Koskinen 2012, s. 5; Koskinen 2012a, s. 3; Sädevirta 2010, s. 150; Sädevirta 
2013, s. 183, 192–194 ja 196; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67 ja 73–74 ja Hietala et al. 2016, s. 62–63.

507 Tiitinen – Kröger 2012, s. 140–142.

508 Ibid., s. 130–131.

509 HE 157/2000, s. 44.

510 KKO 2017:37, kohta 26.

511 KKO 2015:64, kohdat 10–12; KKO 2015:65, kohdat 16–18 ja Sädevirta 2013, s. 195 ja 197.
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siin määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvien väärinkäytösten ehkäiseminen512 
ja työsuhteiden pysyvyyden turvaaminen. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltiot on 
velvoitettu joko asettamaan määräaikaisten työsopimusten uusimiselle perustel-
lun syyn vaatimus tai rajoittamaan perättäisten määräaikaisten työsopimusten 
tai –suhteiden enimmäiskokonaiskestoa tai lukumäärää. 

EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännössä on todettu puitesopimukseen vii-
taten, että sen 5 lausekkeen 1 kohdan tarkoituksena on panna täytäntöön yksi 
puitesopimuksen päämääristä, eli ehkäistä työntekijöihin kohdistuvia väärin-
käytöksiä sääntelemällä määräaikaisten työsopimusten tai -suhteiden perättäistä 
käyttöä.513 Tämän johdosta se, mitä voidaan pitää perusteltuna syynä, määrittyy 
mm. puitesopimuksen päämäärän eli sen perusteella, voidaanko kysymyksessä 
katsoa olevan toistuvien määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttö.514

Ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että se, onko määräaikais-
ten sopimusten uudistamiselle puitesopimuksessa tarkoitettu perusteltu syy, rat-
kaistaan viime kädessä kokonaisharkinnalla, jossa on otettava huomioon kaikki 
olosuhteet ja erityisesti saman henkilön tai samojen työtehtävien suorittamiseksi 
tehtyjen perättäisten sopimusten lukumäärä ja kesto.515 EU-tuomioistuimen rat-
kaisukäytännössä on katsottu niinikään vakiintuneesti, että puitesopimuksen 5 
lausekkeen 1 kohdan a) alakohdan mukaisilla ”perustelluilla syillä” tarkoitetaan 
”määrätylle toiminnalle ominaisia täsmällisiä ja konkreettisia olosuhteita, joilla 
voidaan tuossa nimenomaisessa yhteydessä perustella perättäisten määräaikais-
ten työsopimusten käyttöä”.516 EU-tuomioistuimen mukaan nämä olosuhteet voivat 
olla seurausta muun muassa työtehtävien erityisluonteesta ja niille luontaisista 
ominaispiirteistä taikka toiminnan erityispiirteistä tai harjoittamisolosuhteista.517

EU-tuomioistuimen ratkaisuissa on erisuuntaisia kannanottoja sen suhteen, 
onko direktiivin tarkoittama perusteltu syy olemassa ainoastaan silloin, kun työn-
antajan työvoiman tarve on tilapäinen, vai voiko tällainen syy olla olemassa sil-
loinkin, kun tarve on pysyvä. Yhtäältä ratkaisuiden perusteluissa on todettu, että 
määräaikaisten sopimusten uudistaminen ei ole sallittua sellaisten tarpeiden tyy-
dyttämiseksi, jotka eivät ole tilapäisiä vaan pysyviä, koska niiden tällainen käyttö 
olisi vastoin puitesopimuksen lähtökohtaa, jonka mukaan toistaiseksi voimassa 

512 1 lauseke.

513 C-212/04 Adeneler ym., kohdat 63–64; C-268/06 Impact, kohdat 88–89; C-378/07–C-380/07 Angelidaki 
ym., kohta 73; C-109/09 Deutsche Lufthansa AG, kohta 32; C-586/10 Kücük, kohta 25 ja C-190/13 Samo-
hano, kohta 41.

514 C-212/04 Adeneler ym., kohdat 60–64 ja 67.

515 C-378/07–C-380/07 Angelidaki ym., kohta 157 ja C-586/10 Kücük, kohdat 40–41 ja 43.

516 C-212/04 Adeneler ym., kohta 69; C-378/07–C-380/07 Angelidaki ym., kohta 96 ja C-586/10 Kücük, kohta 
27

517 C-212/04 Adeneler ym., kohdat 70 ja 72; C-378/07–C-380/07 Angelidaki ym., kohdat 96 ja 98; C-109/09 
Deutsche Lufthansa AG, kohta 43; C-586/10 Kücük, kohdat 27 ja 34 ja C-190/13 Samohano, kohta 45.
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olevat työsuhteet ovat vallitseva palvelussuhdemuoto.518 Toisaalta perusteluissa 
korostetaan sitä, että tavoitteena on toistuviin määräaikaisiin työsuhteisiin liit-
tyvien väärinkäytösten ehkäiseminen, ja että arvioinnissa voidaan ottaa huomi-
oon muun ohella myös eri alojen käytäntö sekä niiden ja eri työntekijäryhmien 
tarpeet, vaikkakaan niillä ei voi olla tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.519 
Niissä on myös todettu nimenomaisesti, ettei pelkästään siitä, että työnantajal-
la on esimerkiksi pysyvä sijaistyövoiman tarve, voida todeta, että kysymys olisi 
määräaikaisten työsopimusten väärinkäytöstä.520 

Vaikka työnantajalla olisi tällainen tarve, niin määräaikaisten sopimusten 
uudistaminen on sallittua, jos sen voidaan muiden kokonaisarvostelussa huo-
mioon otettavien seikkojen perusteella katsoa vastaavan todellista tarvetta, ja 
olevan sopiva ja tarpeellinen keino kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.521 Toisin 
kuin Sädevirta on katsonut,522 työvoiman tarpeen pysyvyys olisi siis vain yksi 
kokonaisarvioinnissa huomioon otettava mahdollisen väärinkäytöksen puolesta 
puhuva seikka. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttäminen voi olla 
sallittua, vaikka työnantajan työvoiman tarve olisi pysyvä, jos kysymyksessä ei 
ole olosuhteita kokonaisuutena tarkastellen työsuhdeturvan kiertäminen.

Ratkaisussaan C-190/13 Samohano EU-tuomioistuin totesi nimenomaises-
ti, että yliopistolla oli puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan a) alakohdassa 
tarkoitettu perusteltu syy tuntiopettajan kanssa solmituille toisiaan seuranneille 
neljälle ja yhteensä lähes neljä vuotta kestäneille määräaikaisille työsopimuksille, 
vaikka tämä hoiti yliopiston tavanomaiseen toimintaan kuuluvia ”tarkasti mää-
riteltyjä tehtäviä”, joihin yliopistolla oli pysyvä työvoiman tarve.523 Tuomioistuin 
katsoi, että määräaikaisuudet olivat perusteltuja ”opetustoiminnan luonteen ja 
tämän toiminnan ominaispiirteiden vuoksi”.524 Tällä tarkoitettiin käytännössä 
sitä, että Samohanon kaltaisten tuntiopettajien palkkaamisen perusteena oli se, 
että nämä toisivat ”tietämystään ja ammatillista kokemustaan yliopistoon”, sekä 
työelämäyhteyden luominen yliopisto-opetukseen.525 Palkattavien opettajien tuli 
olla yliopiston ulkopuolella ammattitoimintaa harjoittavia kyvykkäitä tai tun-
nettuja asiantuntijoita ja täyttää tietyt ammattikokemusta koskevat edellytykset 
sekä harjoittaa ammattitoimintaa koko sen ajan, jonka nämä työskentelivät tun-

518 C-212/04 Adeneler ym., kohta 88; C-378/07–C-380/07 Angelidaki, kohdat 103 ja 107; C-586/10 Kücük, 
kohdat 36–37, 39 ja 51 ja C-190/13 Samohano, kohdat 55–56.

519 C-586/10 Kücük, kohdat 37 ja 49 ja C-190/13 Samohano, kohdat 51 ja 56.

520 C-586/10 Kücük, kohta 50 ja C-190/13 Samohano, kohta 57.

521 C-212/04 Adeneler ym., kohta 74; C-586/10 Kücük, kohdat 29, 34 ja 56 sekä C-190/13 Samohano, kohta 47.

522 Sädevirta 2013, s. 57–58. Sädevirran tutkimus on kuitenkin valmistunut ennen Samohano –ratkaisua.

523 Perustelujen kohta 57.

524 Ibid.

525 Perustelujen kohta 48.
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tiopettajina.526 Määräaikaisuuden perusteena olivat toisin sanoen työn luonteen 
työntekijälle, tämän kokemukselle ja osaamiselle asettamat vaatimukset, mistä 
puolestaan seurasi tuomioistuimen mukaan se, että tarve tuntiopettajan palkkaa-
miselle on tilapäistä jatkuen ainoastaan niin kauan kuin tämä täyttää määritellyt 
edellytykset527.

Joukkueurheilulle on luonteenomaista suoritettavien työtehtävien korostu-
nut henkilökohtaisuus. Se asettaa työntekijöille jopa huomattavasti tarkkarajai-
sempia vaatimuksia kuin edellä mainitussa Samohano –tapauksessa tarkoitetuille 
tuntiopettajille. Kuten edellä on jo useampaan otteeseen todettu, niin pelaajaso-
pimusten määräaikaisuuden syynä ei voida katsoa olevan työntekijöiden työsuh-
deturvan kiertäminen eikä kysymyksessä näin ollen ole määräaikaisten työsopi-
musten väärinkäyttö. Pelaajasopimusten määräaikaisuuden syynä ovat sen sijaan 
sen työntekijän suorituskyvylle ja henkilökohtaisille ominaisuuksille asettamat 
vaatimukset, pelaajien riittävän vaihtuvuuden ja uusien pelaajien joukkueisiin 
pääsyn mahdollistaminen, joukkueiden kokoonpanojen pysyvyyden varmistami-
nen erityisesti kilpailukauden aikana sekä osaltaan myös joukkueiden riittävän 
tasaväkisen kilpailun turvaaminen. Lyhyesti sanottuna määräaikaisuuden perus-
teena ovat urheilun ja erityisesti joukkueurheilun ”luonne ja sen ominaispiirteet” 
eli ”toiminnalle ominaiset täsmälliset ja konkreettiset olosuhteet”. 

Pelaajasopimusten määräaikaisuuden voidaan näin ollen katsoa vastaavan 
”todelliseen tarpeeseen” ja olevan ”sopiva ja tarpeellinen keino kyseisen päämää-
rän saavuttamiseksi”. Sen voitaneen edelleen katsoa vastaavan puitesopimuksen 
toisessa perustelukappaleessa ja yleisten huomioiden 8 kohdassa todetulla tavalla 
sekä työnantajan että myöskin työntekijöiden tarpeisiin ainakin siinä mielessä, 
että se mahdollistaa pelaajien ns. luonnollisen poistuman ohella uusien pelaajien 
pääsyn lajin pariin, ja turvaa huippu-urheilun mahdollisimman korkean tason 
ja sitä kautta osaltaan toiminnan harjoittamisedellytykset. Tätä tukee edelleen 
se, että pelaajasopimusten määräaikaisuus on alan vakiintunut ja vallitseva käy-
täntö. Sanotun perusteella toistuvien määräaikaisten työsopimusten solmimista 
ammattilaisurheilijoiden kanssa ei voida pitää perussopimuksen 5 lausekkeen 1 
kohdan vastaisena.

Kuten edellä todettiin, tästä ei kuitenkaan voida vielä tehdä johtopäätöstä, 
että ne täyttäisivät myös TSL 1:3.3:n edellytykset perättäisten määräaikaisten 
sopimusten käyttämiselle. Tätä tulkintaa voidaan kuitenkin puoltaa edellä sano-
tun lisäksi myös sääntelyn tarkoitus huomioon ottaen. Toistuvien määräaikaisten 
työsopimusten käyttämistä on näet rajoitettu samasta syystä kuin määräaikaisten 
työsopimusten käyttämistä yleensä, toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 

526 Perustelujen kohdat 48–50 ja 52.

527 Perustelujen kohta 57.
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liittyvän työntekijöiden työsuhdeturvan kiertämisen estämiseksi. Mitään muu-
ta perustetta sille ei ole löydettävissä lain esitöistä tai oikeuskäytännöstä. Itse 
asiassa TSL 1:3.3:n ja 1970TSL 1:2.2:n esitöistä on päinvastoin todettavissa, että 
nimenomaan tämä on olut perusteena ketjusopimusten käytön rajoittamiselle.528 
Esimerkiksi hallituksen esityksen HE 78/1996 perusteluissa todetaan nimenomai-
sesti, että ”[t]yösopimuslain 2 §:n 2 momentin määräaikaisten työsopimusten 
käytölle asettamien edellytysten säätämisen tarkoituksena oli määräaikaisten 
työsopimusten käytön rajoittaminen nimenomaan työntekijän irtisanomissuojan 
kiertämisen estämiseksi. Tähän joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota myös 
ketjusopimustilanteissa. Jos osapuolten tarkoituksena on ollut kiertää työsuhde-
turvasäännöksiä, sopimussuhde tulkitaan toistaiseksi voimassa olevaksi.”529 Tois-
tuvia määräaikaisia työsuhteita koskevaa säännöksen 3 momenttia tulkittaessa 
on näin ollen huomioitava koko TSL 1:3:n säännöksen sisältö ja määräaikaisten 
työsopimusten käytön rajoittamisen yleinen ratio.

Kuten edellä todettiin, laissa tarkoitettuna perusteltuna syynä määräaikais-
ten työsopimusten solmimiselle voidaan pitää työvoiman tarpeen tilapäisyyden 
lisäksi myös muita työnantajan toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyviä pe-
rusteltuja syitä, ja määräaikainen työsopimus voidaan tehdä aina, kun käytännön 
työelämän tarpeet sitä edellyttävät. Tämä on todettavissa myös aikaisempien laki-
en esitöistä, joiden perustelujen mukaan toistuvien peräkkäisten määräaikaisten 
työsopimusten käyttämistä on rajoitettu nimenomaan sen vuoksi, että tällöin on 
yleensä kysymys irtisanomissuojan kiertämisestä.530 Myös tämä tukee sitä, että 
toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttäminen on tietyissä tilanteissa sal-
littua myöskin työvoimatarpeen ollessa pysyvä. Näin voisi olla esimerkiksi silloin, 
kun määräaikaisuuden perusteena on väitetyn työvoiman tarpeen tilapäisyyden 
sijasta muu hyväksyttävä syy, kuten toiminnan erityispiirteistä johtuva alan va-
kiintunut käytäntö.

Siinäkin tapauksessa, että TSL 1:3.3:a olisi tulkittava siten, että se todella 
kieltää perättäisten määräaikaisten työsopimusten käytön poikkeuksetta niissä 
tilanteissa, joissa työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, pelaajasopimusten 
määräaikaisuutta voidaan perustella työn suorittajalleen ja tämän ominaisuuksille 
asettamilla vaatimuksilla ja tästä seuraavalla työsuorituksen korostuneella hen-
kilökohtaisuudella. Tämän seurauksena työvoiman tarve on korkeimman oikeu-
den ratkaisun KKO 2017:55 ja EU-tuomioistuimen ratkaisun C-190/13 Samohano 
tarkoittamassa mielessä tilapäistä. Työvoiman tarve toisin sanoen jatkuu kunkin 
pelaajan osalta vain ja ainoastaan niin kauan kuin tämä täyttää toiminnan tä-

528 HE 239/2010, s. 4 ja 6 ja HE 78/1996, s. 3.

529 HE 78/1996, s. 3.

530 HE 205/1983, s. 26–27 ja HE 157/2000, s. 61.
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män suorituskyvylle asettamat sekä mm. joukkueen kulloisenkin kokoonpanon 
ja pelitavan tämän henkilökohtaisille ominaisuuksille asettamat muuttuvat vaa-
timukset.531 Sanotun perusteella pelaajasopimusten määräaikaisuudelle voidaan 
katsoa olevan TSL 1:3.2:n tarkoittama perusteltu syy ja niiden poikkeuksetonta 
määräaikaisuutta on pidettävä hyväksyttävänä siitä huolimatta, että urheiluseu-
roilla työnantajina pääsääntöisesti on jatkuva pelaajatyövoiman tarve.532

Pelaajasopimusten määräaikaisuutta ei sen sijaan voida perustella sillä, että 
seurojen työvoiman tarpeeseen kohdistuisi tavanomaisesta poikkeavia uhkia. Täl-
laiset uhat nimittäin liittynevät lähinnä seuran taloudellisessa toimintaympäris-
tössä tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat olla seurausta esimerkiksi pääsylippu-, 
mainos-, sponsorointi- tai televisiointitulojen alenemisesta. Tämä taas voi johtua 
mm. seuran ennakoitua heikommasta urheilumenestyksestä, joka voi johtaa jopa 
alemmalle sarjatasolle putoamiseen. Urheilulliseen menestykseen liittyvät riskit 
eivät kuitenkaan ole tavanomaisesta poikkeavia, vaan nimenomaan toiminnal-
le luonteenomaisia. Taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 
puolestaan kuuluvat työnantajan tavanomaiseen liiketoimintariskiin. Seuran täy-
tyy varautua siten varautua näihin riskeihin jo sopimuksia solmiessaan ja ottaa 
tämä huomioon mm. sopimuskausien pituudesta päättäessään.533

4.1.2.3 Määräaikaisuus oikeusvaikutuksia luovana tapana
Pelaajasopimusten määräaikaisuus on vakiintunut ja käytännössä poikkeukseton 
käytäntö. Tämän lisäksi se lienee käytäntönä kaikkien alan toimijoiden tuntema 
sekä selvä ja yksiselitteinen. Pelaajasopimusten määräaikaisuutta ei tiettävästi ole 
meillä riitautettu, joten se on mitä ilmeisimmin myös alan toimijoiden parissa 
yleisesti hyväksytty käytäntö. Siihen voidaan näin ollen hyvinkin liittää perusteltuja 
odotuksia. Tästä syystä saatetaan kysyä perustellusti, voiko määräaikaisuus muo-
dostaa pelaajasopimussuhteissa oikeudellisesti merkityksellisen tavan. Kysymys 
on tällöin viime kädessä siitä, voidaanko kyseistä käytäntöä pitää oikeudellisesti 

531 Tätä tulkintaa voidaan kuitenkin kritisoida ensinnäkin sillä perusteella, että ratkaisu KKO 2017:55 koski ti-
lannetta, jossa työntekijä ei täyttänyt lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia, ja toisaalta ratkaisun KKO 2015:65 
perusteella. Kyseisessä ratkaisussa KKO totesi, etteivät työnantajan itsensä asettamat pätevyysvaatimukset 
ole peruste ”kiertää työntekijän suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta työsopimuksen kestosta”, ja päätyi 
siihen, ettei työnantajan edellyttämän muodollisen pätevyyden puuttuminen ollut peruste määräaikaisten 
työsopimusten solmimiselle, kun työnantaja oli poikennut asettamastaan pätevyysedellytyksestä ja solmi-
nut työntekijän kanssa 12 vuoden ajan toistuvia määräaikaisia työsopimuksia. Joukkueurheilijoiden osalta 
ei kuitenkaan ole pyrkimyksestä työsuhdeturvan kiertämiseen, vaan aidosta toiminnan luonteesta johtuvas-
ta tarpeesta, minkä lisäksi on huomattava, että kysymys ei ole tilanteesta, jossa työnantaja toistuvasti poik-
keaisi asettamastaan ”pätevyysvaatimuksesta”, vaan siitä, että työnantajan tarpeet ja siten työntekijältä kul-
loinkin edellytettävät ominaisuudet vaihtelevat, minkä vuoksi työnantaja pyrkii valitsemaan joukkueeseen 
näitä tarpeita kulloinkin parhaiten vastaavat saatavilla olevat pelaajat.

532 Schön 2003, s. 39; Jalanko 2008, s. 28 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 130–131.

533 Ks. tästä myös Norges Høyesterett’in ns. Notodden -tuomion HR-2012-00262-A, kohdat 69–76.
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hyväksyttävänä. Jos voidaan, niin pelaajasopimusten määräaikaisuutta voidaan 
pitää oikeudellisesti velvoittavana tapana.

Käytännössä pelaajasopimuksissa lienee poikkeuksetta sovittu nimenomai-
sesti sopimuksen kestoajasta.  Kuten edellä todettiin, tästä on määräys kaikissa 
tarkasteltavana olevissa sopimuksissa. Ainakin teoriassa on kuitenkin mahdol-
lista, ettei kestoajasta ole sopimusta tehtäessä sovittu nimenomaisesti. Näissäkin 
tilanteissa ammattilaissopimuksen kestoaika ilmennee usein vähintään urheilijal-
le suoritettavia palkkioita koskevasta kohdasta. Amatööriurheilijoiden ja pelkkää 
suorituspalkkaa ja kulukorvauksia saavien ammattilaisten osalta on kuitenkin 
mahdollista, ettei pelaajasopimuksen kestoaika ilmene sopimuksesta edes vä-
lillisesti. Sen lisäksi, että kysymyksellä pelaajasopimusten määräaikaisuudesta 
oikeudellisesti merkityksellisenä tapana on teoreettista merkitystä, sitä on pe-
rusteltua pohtia myös tällaisia mahdollisia käytännön tilanteita silmällä pitäen.

Amatööriurheilijoiden pelaajasopimusta koskevaa lainsäädäntöä ei ole eikä 
niiden määräaikaisuus näin ollen edes voi olla lainvastaista. Sitä ei myöskään voi-
tane pitää kohtuuttomana ottaen huomioon alan käytäntö sekä se, että määräaikai-
suus on seurausta erityisesti toiminnan luonteesta, ja että se on myös urheilijoiden 
intressissä. Sanotun perusteella määräaikaisuutta voidaan pitää amatööriurheili-
jan ja seuran välisessä sopimussuhteessa hyvin perustein oikeudellisesti velvoit-
tavana tapana. Tästä puolestaan seuraa, että amatööriurheilijan pelaajasopimusta 
on pidettävä määräaikaisena silloin, kun ei ole esitettävissä erityisiä syitä tästä 
lähtökohdasta poikkeamiselle eli, kun osapuolten ei voida katsoa muuta sopineen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se, joka väittää pelaajasopimuksen olevan 
toistaiseksi voimassa oleva, on näytettävä väitteensä toteen.

Ammattilaissopimuksiin sen sijaan sovelletaan työsopimuslain työsopimuk-
sen kestoaikaa koskevia pakottavia säännöksiä. TSL 1:3:ssa ei ole määräystä siitä, 
voiko työsopimus olla määräaikainen myös silloin, kun sopimuksen kestoajasta 
ei ole sovittu nimenomaisesti. Säännöksen sanamuodon mukaan ”[t]yösopimus 
on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaisek-
si” [kursivoitu tässä]. Tästä voidaan johtaa ensinnäkin se lain esitöissä nimen-
omaisestikin todettu seikka, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat 
ensisijainen palvelussuhdelaji, ja määräaikaiset työsuhteet poikkeus534. Lähtökoh-
ta on siis se, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tämän samoin kuin 
työoikeudessa noudatettavan työntekijöiden suojelun periaatteen voidaan katsoa 
tukevan tulkintaa, jonka mukaan työsopimus on katsottava toistaiseksi voimassa 
olevaksi, jolleivat osapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet. Myös säännöksen 
sanamuodosta voidaan hakea tukea tulkinnalle, jonka mukaan määräaikaisuus 
edellyttäisi nimenomaista sopimista. 

534 HE 157/2000, s. 60.
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Asiaan ei ole otettu nimenomaisesti kantaa lain esitöissä. Perusteluissa on 
kuitenkin todettu, että määräaikaista sopimusta tehtäessä työnantajan on esitettä-
vä määräaikaisen sopimuksen peruste ja annettava TSL 2:4:n mukainen kirjallinen 
selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.535  Myös tämän voidaan katsoa viittaavan 
siihen, että työsopimus voi olla määräaikainen vain, jos siitä on nimenomaisesti 
sovittu.

Toisaalta työsopimus on muotovapaa sopimus, joka voidaan tehdä myös 
konkludenttisesti,536 eikä se, ettei sopimuksen kestoajasta ole sovittu nimenomai-
sesti voine olla ristiriidassa toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden ensisijaisuu-
den ja työntekijän suojelun periaatteen kanssa, jos osapuolet — tässä tapauksessa 
erityisesti työntekijä — ovat mieltäneet sopimuksen määräaikaiseksi ja määräai-
kaisuudelle on laissa tarkoitettu perusteltu syy. Lain esitöissä todetaan tähän liit-
tyen edelleen, että työsopimuksen kestoaikaa koskevassa erimielisyystilanteessa 
näyttövelvollisuus määräaikaisuudesta on siihen vetoavalla.537 Pelkästään tästä ei 
kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, että työsopimus olisi katsottava toistaiseksi 
voimassa olevaksi aina, jos kestoajasta ei ole nimenomaisesti sovittu. Kysymys 
on epäselvyystilanteessa sovellettavasta prosessuaalista riskinjakoa koskevasta 
säännöstä, jonka mukaan työsopimuksen kestoaikaa koskevassa erimielisyysti-
lanteessa noudatetaan normaalia riita-asioiden todistustaakkaa.

Epäselvyys työsuhteen kestoajasta voi syntyä lähinnä silloin, kun työsopi-
muksen kestoaika ei käy ilmi kirjallisesta sopimuksesta, eikä myöskään TSL 2:4:n 
tarkoittamasta kirjallisesta selvityksestä työnteon keskeisistä ehdoista. Säännök-
sen nojalla työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle ensimmäisen palk-
kakauden päättymiseen mennessä kirjallisen selvityksen mm. määräaikaisen 
työsopimuksen päättymisajasta tai sen arvioidusta päättymisajasta, jos se ei käy 
ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Jos työnantaja on laiminlyönyt selvitysvelvoit-
teensa, voidaan kysyä, tulisiko työsuhde katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi, 
koska epäselvyyden voidaan tällöin katsoa olevan seurausta työnantajan laimin-
lyönnistä, eikä kenenkään tule voida hyötyä laiminlyönnistään.

Selvitysvelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi TSL 13:11:ssä. 
Muusta seuraamuksesta ei sen sijaan ole nimenomaista säännöstä. Myöskään lain 
esitöissä tai oikeuskirjallisuudessa ei ole otettu asiaan nimenomaisesti kantaa 
eikä siitä ole KKO:n ennakkoratkaisua. Lain perusteluissa kuitenkin todetaan, 
että kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on luonteeltaan informa-
tiivinen, eikä se luo osapuolille oikeuksia eikä velvollisuuksia.538 Tämän voidaan 
katsoa viittaavan siihen, ettei myöskään selvityksen antamisen laiminlyönnillä 

535 Ks. esim. HE 239/2010, s. 6.

536 Ibid., s. 55 ja 59.

537 HE 157/2000, s. 61.

538 Ibid., s. 71.
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voisi olla tällaista vaikutusta, vaan työsuhteen kestoaika määräytyy sen mukaan, 
mitä osapuolet ovat sopineet, tai mistä näiden on katsottava sopineen. Myös sopi-
musoikeudessa yleisesti noudatetun luottamuksen suojan voidaan katsoa tukevan 
tätä tulkintavaihtoehtoa.

Näiltä osin on huomioitava myös TSL 6:5:n säännös sopimussuhteen hiljai-
sesta pidentämisestä. Sen mukaan sopimussuhdetta katsotaan jatketun toistai-
seksi eli työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi, ”[j]os työnantaja 
sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden [--] päättymisen jälkeen”. Tästä ei 
kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan työsopimus olisi katsottava 
toistaiseksi voimassa olevaksi, jos sen kestoajasta ei ole sovittu nimenomaisesti. 
Tätä tukevat lain esityöt. Niiden perusteluissa on todettu näiltä osin, että ”[j]os 
työnteko sen sijaan jatkuisi työnantajan ja työntekijän sopimuksen tai yhteisen 
käsityksen mukaan rajoittuen vain seuraavaan työkohteeseen, sopimusta katsot-
taisiin jatketun uudella määräaikaisella sopimuksella” [kursivoitu tässä].539 Tästä 
on siis todettavissa, että työsopimuksen määräaikaisuus ei edellytä, että siitä on 
sovittu nimenomaisesti, vaan näiltä osin riittää, että molemmat osapuolet ovat 
mieltäneet sopimussuhteen määräaikaiseksi.

Myöskään oikeuskäytännössä ei ole edellytetty, että työsopimuksen määrä-
aikaisuudesta on sovittu nimenomaisesti. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1995:159 
korkein oikeus totesi, että ns. tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden työ-
sopimuksia oli olosuhteet huomioon ottaen pidettävä määräaikaisina. Kyseisessä 
tapauksessa työntekijöiden kanssa ei ollut sovittu nimenomaisesti työsuhteen 
kestosta, mutta se oli käynyt ilmi kulloisenkin työvuoron kohteena olleen tilai-
suuden kestosta. Työtuomioistuimen ratkaisusta TT 1995-52 ilmenevällä taval-
la määräaikaisuuteen vetoavan on puolestaan kyettävä näyttämään, että toinen 
sopijapuoli on ymmärtänyt, tai tämän olisi perustellusti tullut ymmärtää, että 
sopimus on määräaikainen. 

Myös oikeuskirjallisuudessa näyttää vallitsevan kanta, jonka mukaan työ-
sopimus voi olla määräaikainen, vaikka kestoajasta ei olisi sovittu, jos määrä-
aikaisuuteen vetoava voi osoittaa, että sopijakumppani on ymmärtänyt, tai että 
hänen olisi perustellusti tullut ymmärtää, että sopimus tehtiin määräaikaisek-
si.540 Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta katsottu myös, että edellä mainittu sopi-
muksen kestoaikaa koskeva todistustaakan jakosääntö ei ole poikkeukseton, vaan 
se saattaa vaihdella mm. alakohtaisista käytännöistä johtuen.541 Todistustaakka 
saattaakin siten tietyissä tapauksissa olla sillä, joka väittää sopimusta toistaiseksi 
voimassa olevaksi. Tämän voidaan katsoa pätevän erityisesti joukkueurheilussa, 

539 Ibid., s. 93.

540 Sarkko 1980, s. 69; Jalanko 1991, s. 142; Tiitinen – Kröger 2012, s. 118 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 66.

541 Jalanko 1991, s. 144–148, Koskinen 2012, s. 6 ja Sädevirta 2013, s. 180.
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jossa määräaikaisuus ei ole pelkästään vallitseva, vaan tiettävästi poikkeukseton 
ja alalla yleisesti hyväksytty käytäntö.

Lienee perusteltua todeta, että jollei yksittäisen sopimuksen tekemisolosuh-
teista muuta johdu, niin pelaajasopimuksen osapuolten vähintäänkin tulisi ym-
märtää sopimuksen olevan määräaikainen. Ammattilaisurheilijoiden pelaajaso-
pimusten osalta tilanne on siis edellä mainituista joukkueurheiluun luonteeseen 
liittyvistä erityisistä syistä ja vallitsevasta käytännöstä johtuen päinvastainen 
muihin työsopimuksiin nähden. Näiltä osin on huomattava edelleen se seikka, että 
pelaajasopimusten määräaikaisuus, toisin kuin työsopimusten määräaikaisuus 
yleensä, ei ole seurausta yksittäisen sopimussuhteen olosuhteista tai osapuolten 
tarpeista, eikä se näin ollen ole ns. sopimussuhdesidonnaista. Edellä tarkoitetut 
joukkueurheilun luonteeseen perustuvat sopimuksen määräaikaisuutta edellyt-
tävät syyt ovat luonteeltaan yleisiä ja koskevat yhtäläisesti kaikkia pelaajasopi-
muksia, amatöörien sopimussuhteet mukaan lukien. Määräaikaisuuden perusteet 
eivät näin ollen myöskään vaihtele sopimussuhteesta toiseen. Tämäkin tukee sitä, 
että pelaajasopimukset on katsottava lähtökohtaisesti määräaikaisiksi, jollei yk-
sittäisen sopimuksen teko-olosuhteista muuta johdu.

Sanotun perusteella ammattilaisurheilijan pelaajasopimus voi olla edellä 
mainitusta yksittäisestä TSL:n perustelulausumasta huolimatta määräaikainen, 
vaikka sen kestoajasta ei olisi nimenomaisesti sovittu tai voitaisi katsoa sovitun, 
jollei toinen sopijapuoli kykene näyttämään, että sopimus on tehty toistaiseksi 
voimassa olevaksi, tai että tällä on ainakin ollut perusteltua aihetta olettaa, että 
sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tästä syystä määräaikaisuuden voidaan katsoa liittyvän tavasta johtuvana 
oikeusvaikutuksena myös ammattilaisten pelaajasopimuksiin. Pelaajasopimus 
poikkeaa tässä suhteessa ainakin valtaosasta muista työsopimuksista. Kun so-
pimuskauden pituudesta ei tällaisessa tilanteessa ole esitettävissä selvitystä, pe-
laajasopimuksen lienee katsottava olevan voimassa sen solmimista seuraavan 
tai kulumassa olevan pelikauden päättymiseen saakka.542 Sopimuksen kesto käy 
tällöin ilmi kilpailukauden päättymisajankohdasta vastaavalla tavalla kuin rat-
kaisussa KKO 1995:159 käsillä olleessa tapauksessa. Jos pelaaja jatkaa tämän jäl-
keen seurassa osapuolten on katsottava jatkaneen sopimusta uudella pelikauden 
mittaisella sopimuksella, jolleivat osapuolet ole toisin sopineet tai tarkoittaneet.

542 Lindholm 2014, s. 151.
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4.2 Pelaajan velvollisuudet

4.2.1 Työntekovelvollisuus
Pelaajasopimus on työntekosopimus. Se velvoittaa urheilijan pelaamaan ja har-
joittelemaan sekä osallistumaan sopimuksessa määriteltyihin tai hänelle erikseen 
määrättyihin muihin tilaisuuksiin eli tekemään työtä. Jos urheilija jättää ilman hy-
väksyttävää syytä osallistumatta seurajohdon määräämiin otteluihin, harjoituksiin, 
kuntotesteihin tai muihin tilaisuuksiin, kuten seuran pr- tai markkinointitilaisuu-
teen, tai jättää noudattamatta henkilökohtaista harjoitusohjelmaa, kysymyksessä 
on sopimusrikkomus. Jos urheilija siis jää pois joukkueen ottelusta, harjoituksista 
tai edellä tarkoitetusta muusta tilaisuudesta, tai on esimerkiksi vapaa-aikana ta-
pahtuneen päihteiden käytön tai muun vastaavan hänen vastuupiiriinsä kuuluvan 
seikan takia kykenemätön osallistumaan kyseiseen tilaisuuteen, hän on rikkonut 
työntekovelvollisuuttaan.

Poissaolon johtuessa hyväksyttävästä syystä, kuten sellaisesta pelaajan sai-
rastumisesta tai joukkueen ottelussa tai harjoituksissa tapahtuneesta loukkaan-
tumisesta, jota tämän ei voida katsoa aiheuttaneen omalla moitittavalla menet-
telyllään, poissaoloa ei voida pitää sopimusrikkomuksena. Samoin on silloin, kun 
pelaaja on käyttänyt oikeuttaan suorituksesta pidättäytymiseen seuran jätettyä 
täyttämättä sille pelaajasopimuksesta johtuvat velvoitteet. Tällöinkin urheilijan 
voidaan kuitenkin katsoa syyllistyneen sopimusrikkomukseen, jos hän on jättänyt 
asianmukaisesti ilmoittamatta edellä mainitusta syystä johtuvasta poissaolos-
taan ilman hyväksyttävää perustetta. Urheilijahan on sitoutunut tekemässään 
pelaajasopimuksessa ilmoittamaan loukkaantumisen, sairastumisen tai muun 
pakottavan esteen aiheuttamasta poissaolosta. Tämän lisäksi myös yleinen loja-
liteettivelvoite edellyttää poissaolosta ilmoittamista silloinkin, kun asiasta ei ole 
erikseen sovittu.

Urheilija voi olla estynyt osallistumasta otteluun myös esimerkiksi hänelle 
kurinpitosääntöjen nojalla määrätyn pelikiellon takia. Pelikielto voidaan määrätä 
muun muassa ottelussa tapahtuneen pelisääntöjen vastaisen menettelyn tai epä-
urheilijamaisen käyttäytymisen perusteella. Sen aikana urheilija ei voi osallistua 
viralliseen kilpailutoimintaan, mutta hän voi harjoitella. Urheilija on tällöin osit-
tain estynyt täyttämästä sopimusvelvoitteitaan.

Silloin, kun pelikiellon ei voida katsoa olevan seurausta urheilijan velvoit-
teiden vastaisesta menettelystä, kysymys ei voi olla sopimusrikkomuksesta. Täl-
lainen tilanne on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun pelikielto on määrätty 
virheellisin perustein. Sellainen saattaa konkretisoitua esimerkiksi, kun pelikielto 
seuraa välittömästi erotuomarin urheilijalle ottelussa tuomitseman rangaistuksen 
perusteella, ja erotuomarin ratkaisu osoittautuu jälkikäteen tarkastellen virheelli-
seksi. Urheilukilpailujen sujuvuusperiaatteen ja field of play -doktriinin mukaisesti 
erotuomarin ottelussa tekemiä ratkaisuja ei voida jälkikäteen riitauttaa. Urheilija 
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voi siten joutua kärsimään pelikiellon ilman omaa syytään. Tämä kuuluu kilpaur-
heilun luonteeseen.

Samoin, jos pelikiellon syynä on valmennusjohdon urheilijalle antamien 
määräysten noudattaminen. Tällöin suorituksen estyminen on seurausta sopi-
muskumppanin vastuupiiriin kuuluvasta syystä ja seuran on maksettava am-
mattilaiselle TSL 2:12.1:n nojalla täysi palkka, eikä se voi ryhtyä pelaajaa koh-
taan toimenpiteisiin työntekovelvoitteen laiminlyönnin johdosta. Jos pelikielto 
sen sijaan on seurausta pelaajan vastuupiiriin kuuluvasta seikasta, kuten siitä, 
että tämä on menetellyt tahallaan velvoitteidensa vastaisesti, poissaolon voidaan 
katsoa muodostavan sopimusrikkomuksen. Tällainen tilanne on käsillä esimer-
kiksi, kun urheilija on määrätty pelikieltoon sen vuoksi, että hän on syyllistynyt 
epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen kilpailutilanteen ulkopuolella, tai menetellyt 
kilpailutilanteessa omasta aloitteestaan selvästi lajin luonteeseen kuulumattomal-
la tavalla, esimerkiksi loukannut erotuomarin koskemattomuutta.

Jos urheilija sen sijaan on esimerkiksi menetellyt kilpailutilanteessa sinänsä 
pelisääntöjen vastaisesti, mutta kysymys ei ole ollut tarkoituksellisesta rikkomuk-
sesta, tai menettely ei ole ollut selvästi lajin perusluonteen vastaista, tilanne ei ole 
näin selvä. Tietynlaiset sääntörikkomukset kuuluvat monen joukkueurheilulajin 
luonteeseen.543 Tällöin joudutaan pohtimaan urheilijalta kulloinkin edellytettävän 
huolellisuuden astetta ja sitä, millaisia rikkomuksia on pidettävä lajille luonteen-
omaisina. Etenkin kontaktilajeissa on hyvinkin mahdollista, että urheilija joutuu 
pelikieltoon, vaikka tämän menettelyä ei voitaisi pitää erityisen moitittavana tai 
piittaamattomana. Lyhyet pelikiellot ovatkin normaali joukkueurheiluun liittyvä 
riski.544 Tällaisessa tilanteessa ei liene myöskään kysymys sopimusrikkomuksesta, 
vaan sopimusvelvoitteen täyttämisen estyminen toiminnan luonteeseen kuulu-
vasta syystä.

Pelaajan työntekovelvoite on henkilökohtainen. Urheilija ei siis voi laittaa 
ilman sopijakumppaninsa suostumusta sijaansa toista henkilöä. Työsuhteisten 
ammattilaisurheilijoiden osalta tämä seuraa suoraan TSL 1:7.1:sta, jonka mukaan 
työsopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta siirtää työsopimuksesta johtuvia oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle ilman sopijakumppanin suostumusta. 
Syynä tähän on työsopimuksen henkilökohtainen luonne.545 Amatööriurheilijoiden 
osalta asiasta ei ole säännöstä. Amatööriurheilijakaan ei voi kuitenkaan laittaa 
ilman sopijakumppaninsa suostumusta sijaansa toista henkilöä. Tämä johtuu en-
sinnäkin jo siitä, ettei urheilija olisi korvattavissa toisella henkilöllä. Amatööri-
urheilijatkin on valittu joukkueeseen näiden henkilökohtaisten ominaisuuksien 

543 Gardiner et al. 2012, s. 49–50.

544 Ibid., s. 419.

545 HE 157/2000, s. 64.
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vuoksi. Harjoitteluvelvoitetta kukaan muu kuin pelaaja itse ei luonnollisesti edes 
voi täyttää tämän puolesta ja otteluissa pelaamisen osalta työn teettäminen toisella 
muuttaisi suorituksen sopimusvelkojan eli seuran kannalta toiseksi. Tätä seura 
ei luonnollisesti ole velvollinen hyväksymään. Joukkueurheilussa noudatettavan 
edustusoikeusjärjestelmän vuoksi pelaaja ei myöskään käytännössä yleensä edes 
voisi laittaa toista sijaansa virallisiin otteluihin.

Sopimuksen luonteen vuoksi urheilija on velvollinen tekemään työnteko-
velvollisuuttaan täyttäessään parhaansa. Hän ei saa heikentää suoritustaan ta-
hallaan.546 Tästä on käytännössä poikkeuksetta nimenomainen määräys pelaa-
jasopimuksessa tai lajin kilpailu- tai kurinpitosäännöissä. Urheilija on kuitenkin 
velvollinen pyrkimään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen myös ilman erillistä 
sopimusmääräystä.547 Tämä on keskeinen reilun pelin periaatteen urheilijoille 
asettama vaatimus ja kuuluu olennaisena osana pelaajasopimuksen kohteena 
olevan kilpaurheilun perusluonteeseen. Se ei kuitenkaan ole tunnusomaista vain 
urheilun harjoittamista koskeville sopimuksille. Muutkin työn tekemistä koskevat 
sopimukset perustavat suoritusvelvolliselle vastaavanlaisen velvollisuuden. Suo-
rituksen tarkoituksellinen heikentäminen vahingoittaa sopimuskumppania ja on 
sopimuksen tarkoituksen vastaista ja tästä syystä kiellettyä. 

Työsopimusten osalta asiasta on säädetty TSL 3:1:ssä. Sen mukaan ”[t]yön-
tekijän on tehtävä työnsä huolellisesti”. Laissa, lain esitöissä, oikeuskäytännössä 
tai oikeuskirjallisuudessa ei ole avattu sitä, mitä huolellisuudella tässä yhteydessä 
tarkoitetaan. Työntekijän työntekovelvoitetta on käsitelty käytännössä yksinomaan 
työnantajan työnjohto-oikeuden näkökulmasta. Huolellisuudella tarkoitettaneen 
kuitenkin sitä, että työtehtävät on pyrittävä täyttämään työn luonteen edellyttä-
mää tarkkuutta noudattaen, ja kulloinkin vallitsevat olosuhteet sekä työntekijän 
kyvyt ja osaaminen huomioon ottaen parhaalla mahdollisella tavalla.

Urheilusuorituksen heikentäminen vahingoittaa joukkuetta ja on lähtökoh-
taisesti aina sopimusrikkomus, etenkin jos tarkoituksena on häviäminen tai, jos 
ottelu sen seurauksena tosiasiallisesti hävitään, vaikka siihen ei olisi suoranaisesti 
pyrittykään. Poikkeuksen tähän muodostaa kuitenkin tilanne, jossa pelaajalta ei 
vaadita täyttä suoritusta. Tällainen voi olla käsillä esimerkiksi, kun joukkueen 
intressissä on hävitä ottelu tietyn sopivammaksi arvioidun vastustajan saamiseksi 
jatkopeleihin, tai kun ottelu on joukkueen kannalta merkityksetön, ja tarkoitukse-
na on välttää loukkaantumisia tai säästää voimia tulevaan tärkeämpään otteluun.

Sopupeleillä tarkoitetaan pelaamista tiettyyn ennalta sovittuun tulokseen 
tai tiettyjen pelitapahtumien toteutumiseen pyrkien. Niillä pyritään yleensä ve-
donlyöntitulosten manipulointiin taloudellisen edun saamiseksi tai rahanpesutar-

546 Rauste 1997, s. 135 ja 140, jossa on todettu, ettei urheilijalla ole missään tilanteessa oikeutta heikentää ta-
hallisesti pelisuoritustaan.

547 Ks. myös Siitari 2014, s. 35.
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koituksessa taikka tietyn kilpailuun osallistuvan joukkueen menestyksen, esim. 
sarjapaikan tai turnauksessa jatkoon pääsyn varmistamiseksi.548 Sopupelejä ja 
siihen liittyvää korruptiota esiintyy useissa,549 todennäköisesti kaikissa maissa, 
joissa harjoitetaan järjestäytynyttä kilpailutoimintaa. Järjestettyjä otteluita on 
pelattu monissa joukkueurheilulajeissa maajoukkue- ja kansainväliseltä seurata-
solta aina nuorten sarjoihin saakka.550 Suomessa sopupelejä on yritetty ja myös 
todistettavasti pelattu ainakin jalkapallon ja pesäpallon pääsarjatasolla.551

Pelaaminen sovittuun tulokseen pyrkien toteutetaan joukkueurheilussa 
usein siten, että järjestelyn toinen osapuoli sitoutuu häviämään ottelun.552 Kuten 
edellä todettiin, tällainen menettely vahingoittaa pelaajan sopimuskumppania ja 
on reilun pelin periaatteen vastaista ja tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta 
jo tästä syystä selvästi pelaajan velvollisuuksien vastaista. Tarkoituksellisen häviä-
misen lisäksi kiellettyä on myös muunlainen pelisuorituksen tahallinen heikentä-
minen eli esimerkiksi ottelun lopputuloksesta tai sen maali- tai pistemäärästä tai 
maalierosta sopiminen ja siitä johtuva oman joukkueen tekemien maalien tai pis-
teiden määrän rajoittaminen tai maalien tai pisteiden antaminen vastustajalle.553

Sen lisäksi, että sopupelit ovat kilpaurheilun perusluonteen vastaisia ja vahin-
goittavat välittömästi pelaajan sopijakumppania, ne ovat vakava uhka joukkueur-
heilun uskottavuudelle ja sitä kautta urheilutoiminnan harjoittamisedellytyksille 
yleisemmin554. Nykyisin sopupelejä onkin pidetty jopa dopingia vakavampana 
uhkana kilpaurheilulle.555 Ääritapauksissa sopupelit ovat johtaneet yksittäisten 
seurojen tai jopa kokonaisten sarjojen toiminnan loppumiseen.556 Lievimmillään-
kin niistä seuraa niihin osallisille seuroille usein hyvin ankaria seuraamuksia, 
kuten sarjapaikan ja voitettujen mestaruuksien menetys sekä merkittäviä piste-
menetyksiä.557 Myös sujuvuusperiaatteen voidaan näin ollen katsoa edellyttävän 
sopupelien estämistä ja sen voidaan sanoa olevan niin urheilijoiden, seurojen, 
urheiluorganisaatioiden kuin niiden toimihenkilöidenkin intressissä.

548 Tarasti 2014, s. 302; Pedersen 2015, s. 162; Halila – Norros 2017, s. 572 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, 
s. 5.

549 Peurala 2013, s. 268–269; INTERPOL & IOC 2016, s. 20 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 7.

550 Peurala 2013, s. 271–272 ja INTERPOL & IOC 2016, s. 20.

551 Helsingin hovioikeuden ratkaisu 333/6.2.2003 asiassa R 01/2825; Vaasan hovioikeuden ratkaisu 119/31.1.2011 
asiassa R 10/72; Tarasti 2014, s. 301–302; Halila – Norros 2017, s. 573–575 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 
2019, s. 7.

552 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 10.

553 Ibid., s. 11.

554 Peurala 2013, s. 270; Malmsten 2014, s. 171; Rydkvist 2014, s. 234 ja 239 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 
2019, s. 4 ja 7.

555 Malmsten 2014, s. ja 171 ja Rydkvist 2014, s. 233–234.

556 Hill 2010, s. XII.

557 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sopupelituomiot-annettiin-sarjapaikan-menetyksia-kilpailu-
kieltoja/5482106#gs.3uk8t3; https://fi.wikipedia.org/wiki/Italian_jalkapalloskandaali_2006 ja https://
www.aamulehti.fi/jalkapallo/art-2000007466291.html.
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Pelaajasopimusten osana noudatettavissa kilpailu- ja kurinpitosäännöissä 
onkin poikkeuksetta kielletty pelaaminen tiettyyn ennalta sovittuun lopputulok-
seen pyrkien. Pelisuorituksen heikentämisen lisäksi sanamuoto kattaa yleisesti 
kaikki tilanteet, joissa tavoitellaan tiettyä sovittua lopputulosta, siis myös sellaiset, 
joissa pelaajalta ei edellytetä suorituksen heikentämistä. Sovittuun lopputulokseen 
pelaamisesta on näet kysymys silloinkin, kun pelaaja tai pelaajat ovat sitoutuneet 
voittamaan ottelun kolmannen tahon kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella 
vähintään tietyllä piste- tai maalimäärällä.558 Tällöin urheilijan intressissä on pyr-
kiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen riittävän piste-eron varmistamiseksi, 
eikä menettely yleensä ainakaan välittömästi huononna joukkueen urheilullista 
menestystä samalla tavalla kuin pelisuorituksen tarkoituksellinen heikentäminen. 
Voittamisesta ei myöskään yleensä seuranne tulevien otteluiden yleisömäärän ja 
pääsylippu- tai mainostulojen pieneneminen. Julkiseksi tullessaan kuvatun kal-
tainen menettely olisi kuitenkin omiaan vahingoittamaan ainakin järjestelyyn 
osallistuneen pelaajan ja myös seuran julkikuvaa ja heikentämään mahdollisuuk-
sia sen taloudelliseen hyödyntämiseen ja sitä kautta edelleen seuran taloudelli-
sia toimintaedellytyksiä.559 Lisäksi seura voisi joutua myös tällaisissa tilanteissa 
kurinpitotoimien kohteeksi.

Pelaajasopimukset kieltävät sopupelin ohella poikkeuksetta myös muunlai-
sen ottelumanipuloinnin ja urheiluhuijauksen eli kaikenlaisen epäasiallisen vai-
kuttamisen ottelutapahtumiin. Sitoutuminen voittamaan ottelu vähintään tietyllä 
maali- tai pistemäärällä edellyttänee käytännössä yleensä sitä, että vastustajan 
kanssa sovitaan siitä, että tämä sitoutuu vastaavasti pelaamaan alle kykyjensä, 
mitä puolestaan on pidettävä edellä tarkoitettuna epäasiallisena ottelutapahtu-
miin vaikuttamisena. Jos asiasta taas ei ole sovittu vastustajan kanssa, sovitun 
lopputuloksen saavuttaminen saattaa edellyttää pelaamista seuran valmennus-
johdon laatiman taktiikan ja sen antamien pelisuoritusta koskevien määräysten 
vastaisesti. Erittäin hyökkäysvoittoinen pelitapa voi edelleen johtaa siihen, että 
peli hävitään, ja näin ollen tosiasiallisesti vahingoittaa sopimuskumppania, vaikka 
siihen ei olisi suoranaisesti pyrittykään. Lisäksi menettely on omiaan horjutta-
maan osapuolten välistä luottamusta.

Sopupeliin liittyy yleensä myös taloudellisen edun lupaaminen järjestelyyn 
osallisille pelaajille.560 Silloin, kun urheilutoimintaa harjoitetaan elinkeinotoimin-
tana eli, kun urheiluseura tavoittelee taloudellista etua ammattimaisesti, kysy-
myksessä on lahjominen, ja edun vastaanottamiseen suostuvan pelaajan osalta 
lahjoman vastaanottaminen elinkeinotoiminnassa. Sillä, missä oikeudellisessa 

558 Tarasti 2014, s. 300 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 11.

559 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 7–8.

560 Malmsten 2014, s. 171.
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muodossa toimintaa harjoitetaan,561 ei ole tässä suhteessa merkitystä. Myös aat-
teellisen yhdistyksen harjoittama urheilutoiminta voi olla luonteeltaan elinkeino-
toimintaa, kun se tuloa saadakseen myy esimerkiksi pääsylippuja otteluihinsa, 
oheistuotteita ja pelaajaoikeuksia, solmii sponsorisopimuksia ja harjoittaa muuta 
vastaavaa tuloa tuottavaa toimintaa, ja vastaavasti vastaa toimintaan liittyvistä 
menoista, kuten pelaajien ja valmentajien palkoista ja kulukorvauksista, vakuu-
tusmaksuista, matka- ja ottelutapahtumien järjestelykuluista jne.562 Suomessa 
ainakin valtakunnallisella pääsarjatasolla toimivien urheiluseurojen toimintaan 
liittyy tällainen ansiotarkoitus. Myöskään pelaajan statuksella eli sillä, onko ur-
heilija ammattilainen vai amatööri, ei ole merkitystä rikoksen tunnusmerkistön 
täyttymisen kannalta.563 

Rovaniemen hovioikeus on ottanut kysymykseen kantaa jalkapalloa kos-
keneessa ratkaisussaan 237/22.3.2012. Hovioikeuden mukaan jalkapallon peri-
aatteisiin kuuluu, ettei otteluista oteta ulkopuoliselta taholta rahaa vastaan, ja 
että menettelyn rangaistavuus ei edellytä, että työnantajan ja lahjuksen antajan 
intressit olisivat erisuuntaisia. Myös sellainen ulkopuolisen työntekijälle tarjoama 
etu, jolla on tarkoitus vaikuttaa tämän toimintaan työsuhteessa, riittää täyttä-
mään lahjoman tunnusmerkistön, vaikka se ei suoranaisesti vahingoittaisikaan 
työnantajaa. Se, että pelaaja antaa ulkopuolisten tahojen vaikuttaa toimintaansa 
sopimussuhteessaan seuran kanssa, on omiaan vahingoittamaan pelaajasopimuk-
sen osapuolten välistä luottamusta ja siten kiellettyä, vaikka pelaajan ei olisikaan 
edellytetty vahingoittavan menettelyllään sopimuskumppaniaan.564 Taloudellisen 
etuuden vastaanottaminen kolmannelta taholta saattaa lisäksi pelaajan alttiiksi 
häneen kohdistuvalle painostukselle, ja voi siten käytännössä edellyttää pelisuori-
tuksen heikentämistä myöhemmin, vaikka tätä ei juuri etuutta annettaessa edel-
lytettäisikään.565 Sitä voidaan näin ollen pitää kestosopimussuhteen osapuolten 
välisen ja erityisesti työntekijän lojaliteettivelvollisuuden vastaisena.

Työntekijän lojaliteettivelvoitteesta säädetään TSL 3:1:ssä. Sen mukaan ”[t]
yöntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen 
asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn 
kanssa”. Lojaliteetilla on työsuhteessa sen henkilökohtaisen luonteen vuoksi 
jopa tavanomaista korostuneempi merkitys.566 Sen voidaan epäilemättä katsoa 
edellyttävän työntekijältä pidättäytymistä kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka 
voi perustellusti asettaa hänen uskollisuutensa työnantajalleen kyseenalaiseksi. 

561 Tarasti 2014, s. 316.

562 Ibid.

563 HE 66/1988, s. 88.

564 Ibid., s. 89.

565 Hill 2010, s. 145.

566 KM 1969:A 25, s. 31–32.
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Pelisuoritusta koskevien ohjeiden ja määräysten vastaanottaminen kolmannelta 
taholta, erityisesti, kun se tapahtuu korvausta vastaan, on siten selvästi ammat-
tilaisurheilijan lojaliteettivelvoitteen vastaista.

Vaikka TSL 3:1:n työntekijän lojaliteettivelvoitetta koskevaa säännöstä ei 
sovelletakaan amatööriurheilijoiden sopimussuhteissa, edellä sanotun voidaan 
katsoa koskevan myös näitä. Kielto pelata ennalta sovittuun tulokseen pyrkien ja 
velvollisuus pidättäytyä muunlaisesta ottelumanipulaatiosta sekä olla ottamatta 
ulkopuolisilta pelisuoritusta koskevia ohjeita koskee yhtälailla amatööriurheili-
joita. Myös amatöörin pelaajasopimussuhde on luonteeltaan työntekoa koskeva 
korostuneen henkilökohtainen kestosopimussuhde, jossa osapuolten välisellä luot-
tamuksella on normaalia suurempi merkitys. Pelaajan käytettävyys seuran näkö-
kulmasta edellyttää myös amatööriurheilijan osalta, että seura voi ehdottomasti 
luottaa tämän pyrkivän parhaaseensa. Tämän lisäksi edellä kuvattu menettely on 
pelaajasopimuksen osana noudatettavien kilpailu- ja kurinpitosääntöjen vastaista.

Sopupelin ja muun ottelun lopputulokseen vaikuttavan manipulaation lisäksi 
kaikki muukin epäasiallinen ottelutapahtumiin vaikuttaminen on pelaajan velvol-
lisuuksien vastaista. Pelaajasopimusten kieltämänä ottelumanipulaationa voidaan 
siten pitää myös esimerkiksi hyötymistarkoituksessa tapahtuvaa tarkoituksellista 
jäähyn ottamista, väärää syöttöä, huti- tai laitonta lyöntiä, paitsion aiheuttamista, 
kulma- tai vapaapotkun antamista vastustajalle ja muuta vastaavaa ottelun nor-
maaliin kulkuun vaikuttamista eli ns. tilannemanipulaatiota.567 Otteluiden lop-
putulosten lisäksi erilaiset ottelutapahtumat yleensä ovat vedonlyönnin kohteena 
nykyisin myös Suomessa.568 Tästä syystä edellä kuvattu menettely liittyy usein 
vedonlyöntiin ja siihen kuuluu yleensä myös taloudellisen edun lupaaminen siihen 
osalliselle pelaajalle. Se on kuitenkin ominaan horjuttamaan seuran luottamusta 
pelaajaan, vaikka pelaaja ei saisikaan sen perusteella itselleen oikeudetonta ta-
loudellista etua. Seuran on puolestaan voitava ehdottomasti luottaa siihen, että 
urheilija tekee ulkopuolisista vaikutteista vapaana aina parhaansa joukkueensa 
puolesta. Edellä sanotun perusteella ottelumanipulaatiota on näin ollen pidettävä 
niin ammattilaisten kuin amatöörienkin osalta kiellettynä silloinkin, kun se ei 
välittömästi vahingoita seuraa.

Siitä, että pelaajasopimus on nimenomaan työntekoa koskeva sopimus, seu-
raa toisaalta se, ettei urheilija ole velvollinen saamaan aikaan tiettyä työntulosta.569 
Sopijakumppanin toivoman tuloksen toteutumatta jääminen ei näin ollen vielä 
välttämättä tarkoita, että työntekovelvollisuus on jäänyt täyttämättä. Korkeimman 
oikeuden työsopimuksen irtisanomista koskeneessa ratkaisussa KKO 2014:98 

567 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 11.

568 Hill 2010, s. 60; INTERPOL & IOC 2016, s. 27 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 21.

569 Sipilä 1947, s. 53–59 ja Norros 2017, s. 172–175.
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todetulla tavalla lähtökohtana on, ”että vaaditun työntuloksen saavuttamatta 
jääminen voi olla irtisanomisperuste vain, jos se on johtunut työntekijän viaksi 
katsottavasta syystä”.570 Samaa kantaa ilmentää myös korkeimman oikeuden ai-
kaisempi ratkaisukäytäntö. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1991:168 korkein oikeus 
vahvisti hovioikeuden tulkinnan, jonka mukaan työntekijää ei voitu irtisanoa, kun 
työnantaja ei ollut näyttänyt, että tuloksen heikkeneminen olisi johtunut ”[työn-
tekijän] menettelystä tai muustakaan sellaisesta syystä, johon [työntekijä] olisi 
voinut vaikuttaa”.

Edellä mainituista ratkaisuista ilmenevä oikeusohje on sovellettavissa myös 
joukkueurheilijoiden pelaajasopimussuhteisiin. Kilpaurheilun luonteen vuoksi 
kynnys tietyn tuloksen saavuttamatta jäämisen katsomiseen pelaajan viaksi on 
kuitenkin tavanomaista korkeammalla. Mahdollisuus epäonnistumiseen ja tavoit-
teiden saavuttamatta jäämiseen kuuluu näet erottamattomana osana työn luon-
teeseen.571 Tälle voidaan hakea tukea myös CAS:n vakiintuneesta oikeuskäytän-
nöstä. Sen mukaan urheilullisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen tai pelaajan 
pelitaitojen tai fyysisen suorituskyvyn puutteet eivät sinänsä ole riittävä peruste 
sopimuksen purkamiseen.572 Esimerkiksi ratkaisun CAS 2016/A/4846 Amazulu 
FC v. Jacob Pinehas Nambandi & FIFA & National Soccer League South Africa 
todetaan näiltä osin seuraavaa:

179. Indeed, the Panel finds that it is intrinsic to sport in general, and 
football in particular, that competition is fierce and that athletes frequent-
ly overachieve or underachieve. This is literally and figuratively “part of 
the game”. If clubs were permitted to terminate employment contracts 
of alleged underachieving players, the concept of pacta sunt servanda, 
one of the principal pillars in the FIFA RSTP, would be seriously under-
mined. If a player consistently does not show a preparedness to improve 
his performance and to comply with the club’s directions, deliberately 
playing below his level, in other words if wilful misconduct is proven, 
this may well lead to a justified termination, but if a player is perceived 
to underachieve while showing no lack of dedication, a termination for 
the sole reason of poor performance cannot be considered to constitute 
a just cause to terminate the contract in the absence of strict contractual 
language [--].

570 Ks. myös Kröger 2014, s. 462–464.

571 Tiitinen – Kröger 2012, s. 507.

572 CAS 2009/A/1956 Club Tofta Itróttarfelag, B68 v. R., kohdat 20–21; CAS 2010/A/2049 Al Nasr Sports Club 
v. F. M., kohta 12; CAS 2015/A/4122 Al Shaab FC v. Aymard Guirie, kohdat 77–78 ja CAS 2015/A/4280 Bu-
dapest Honvéd FC v. Kain Kandia Emile Traoré, kohta 56.
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Näin ollen, jos urheilija ei ole heikentänyt pelisuoritustaan tarkoituksellisesti, 
eikä laiminlyönyt harjoittelua koskevia velvoitteitaan tai velvollisuuttaan pidät-
täytyä pelikykyään haittaavasta toiminnasta, hän on täyttänyt työntekovelvolli-
suutensa, vaikka toivottu tulos olisi jäänyt toteutumatta. Tämä on luonnollista, 
koska urheilijan suoritustaso ei ole vakio, vaan vaihtelee päivästä ja ottelusta ja 
jopa tilanteesta toiseen, ja koska joukkueurheilu, kuten kilpaurheilu yleensä, on 
luonteeltaan osanottajien välistä tiettyjen sääntöjen mukaan tapahtuvaa kilpai-
lua paremmuudesta, jossa lopulta vain yksi joukkue voi voittaa. Häviäminen tai 
asetettujen tavoitteiden saavuttamatta jääminen ei siis suinkaan aina johdu siitä, 
että hävinnyt osapuoli olisi pelannut huonosti tai epäonnistunut. Joukkue ja siihen 
kuuluvat pelaajat ovat saattaneet onnistua parhaalla mahdollisella tavalla, mutta 
hävitä, koska vastustaja yksinkertaisesti oli parempi.

Kilpailun lopputulos määräytyy joukkueurheilussa lisäksi yksittäisen urhei-
lijan suorituksen ohella myös monien tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo-
lella kokonaan tai osittain olevien seikkojen perusteella.573 Urheilija on pelatessaan 
urheiluseuran ja sen valmennusjohdon määräysvallan alainen. Sopijakumppanilla 
on näin ollen määräyksillään osaltaan mahdollisuus vaikuttaa työn tulokseen 
ja tavoitteiden saavuttamatta jääminen voi johtua myös näistä määräyksistä. 
Valmennusjohdon pelaajalle tai joukkueelle laatima harjoitusohjelma574 tai sen 
laatima pelitaktiikka saattaa esimerkiksi osoittautua huonoksi ja aiheuttaa sen, 
etteivät joukkue ja siihen kuuluvat yksittäiset urheilijat menesty, vaikka pelaajat 
olisivat pelanneet parhaalla mahdollisella suoritustasolla ja noudattaneet valmen-
nusjohdon määräyksiä ’viimeistä piirtoa myöten’. Pelaaja on toisaalta saattanut 
olla kykenemätön noudattamaan valmennusjohdon antamia määräyksiä vastus-
tajajoukkueen toiminnan tai sen vuoksi, että pelitilanne on edellyttänyt pelaajan 
mielestä toisenlaisia ratkaisuja.

Tämän lisäksi joukkueen ja yksittäisen urheilijan menestykseen vaikuttavat 
monet muutkin urheilijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat, 
kuten joukkueen pelaajamateriaalin taso kokonaisuutena, harjoitteluolosuhteet, 
pelaajien käytössä olevat tukipalvelut, valmennusjohdon kokoonpanovalinnat ja 
pelaajien roolitus sekä otteluun valmistautuminen.575 Toivottu tai odotettu urhei-
lullinen menestys voi jäädä saavuttamatta myös esimerkiksi erotuomarivirheen 
tai sen vuoksi, että pelaajien välinen yhteistyö ei syystä tai toisesta toimi, minkä 
lisäksi lopputulokseen vaikuttaa aina jossakin määrin myös puhdas sattuma.

Tästä syystä joukkueurheilijalle asetettujen tavoitteiden saavuttamatta 
jäämiseen ei yleensä voida suhtautua yhtä ankarasti kuin muiden työsuhteisten 

573 Schön 2010, s.102.

574 CAS 2016/A/4846, kohta 191.

575 Meri 2018, s. 38–39.
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työntekijöiden osalta. Urheilussa on ensinnäkin yleensä vaikea jollei mahdotonta 
todeta, onko pelaaja tosiasiassa alisuoriutunut, koska mitään objektiivista arvi-
ointiperustetta ei yleensä ole,576 eikä välttämättä edes voi olla. Lisäksi riittävän 
suoritustason tai seuran urheilijalle asettamien tavoitteiden saavuttamatta jää-
mistä ei voida pitää sopimusrikkomuksena yleensä edes siinä tapauksessa, että 
tämän voitaisiin objektiivisesti tarkastellen katsoa alisuoriutuneen.

Ammattilaisurheilijoiden oikeusasema eroaa tässä suhteessa jossakin mää-
rin valtaosasta muista työntekijöistä, joiden osalta alisuoriutumista voidaan pitää 
työvelvoitteen laiminlyöntinä. Lisäksi, kuten edellä todettiin, urheilun luonteeseen 
kuuluu erottamattomana osana se, etteivät urheilijat voi aina yltää parhaaseensa 
ja onnistua, ja seuran on tullut sopimusta tehdessään huomioida myös se mah-
dollisuus, ettei pelaaja syystä tai toisesta saavuta odotettua suoritustasoa577. Näiltä 
osin voidaan viitata esimerkiksi ratkaisuun CAS 2009/A/1841 FC Metallurg v. 
Marko Grubelic, jonka perusteluissa todetaan 

34. In deciding to sign a player, a club undertakes the risk that the player 
might or might not turn out to be a successful signing. The risk of the 
player performing below the expected level is foreseeable and always 
present and unavoidable. This risk cannot therefore be invoked into the 
contract as a ground for placing the player on the transfer list in case of 
a decline in his sporting performances and skills.

Muissa töissä työntekijän voidaan sen sijaan katsoa laiminlyöneen työnte-
kovelvoitettaan, kun tämän työntulos alittaa olennaisesti tason, jota tältä voidaan 
kohtuudella edellyttää.578 Mittapuuna toimii yleensä muiden vastaavassa asemas-
sa olevien työntekijöiden säännönmukainen suoritustaso. Erottavana tekijänä 
on nimenomaan joukkueurheilun kilpailullinen perusluonne sekä siitä johtuva 
joukkueurheilijan suorituksen korostuneen henkilökohtainen luonne, ja niihin 
luonnollisena osana liittyvä mahdollisuus tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen, 
joka ei ole samalla tavalla läsnä useimmissa muissa työsuorituksissa.

Seura ei näin ollen voi enää sopimukseen mahdollisesti liitetyn koeajan jäl-
keen purkaa pelaajasopimusta pelkästään sen perusteella, että toivottu tulos on 
jäänyt toteutumatta, tai että pelaajan pelitaidot ovat osoittautuneet riittämättö-
miksi.579 Jotta purkaminen voisi tulla kysymykseen, puutteellisen suorituksen 
syynä tulee olla urheilijan tahallinen tai muutoin poikkeuksellisen moitittava 

576 CAS 2016/A/4846 Amazulu FC v. Jacob Pinehas Nambandi & FIFA & National Soccer League South Africa, 
kohdat 182, 184 ja 189.

577 Leren 2012, s. 111.

578 Tiitinen – Kröger 2012, s. 506 ja Äimälä – Kärkkäinen, s. 500.

579 Rauste 1997, s. 139; Delis – Söderberg 2007, s. 84 ja Meri 2018, s. 36.
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velvoitteiden laiminlyönti. Tällöin purkaminen kuitenkin perustuu yleensä ky-
seiseen laiminlyöntiin ja urheilullisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen on 
vain yksi purkukynnyksen ylittymistä koskevassa kokonaisarvioinnissa huomioon 
otettava seikka.

Toisaalta se, ettei pelaaja ole velvollinen saamaan aikaan tiettyä tulosta, sekä 
se, että suorituksen tarkoituksellista heikentämistä on käytännössä erittäin han-
kala todentaa,580 korostaa pelaajan lojaliteetin merkitystä seuran näkökulmas-
ta. Tämän tosiasiallinen toimintavapaus ja harkintavalta on suuri samoin kuin 
esimerkiksi valmentajilla581. Seuran on siten voitava luottaa siihen, että urheilija 
tekee kaikissa olosuhteissa parhaansa joukkueensa menestyksen eteen. Pelaajalla 
voidaan katsoa olevan korostunut velvollisuus pidättäytyä kaikesta toiminnasta, 
joka on omiaan horjuttamaan seuran luottamusta tähän, ja näin ollen mm. il-
moittamaan sopupeliä tms. ottelumanipulaatiota koskevasta yhteydenotosta so-
pijakumppanilleen. Tästä syystä myös pelaajan osapuolten välistä luottamusta 
horjuttavaan menettelyyn on suhtauduttava lähtökohtaisesti ankarasti.

4.2.2 Markkinointivelvoitteet

Seura ei saa yleistä oikeutta urheilijan persoonan kaupalliseen hyödyntämiseen pel-
kästään pelaajasopimuksen solmimisen perusteella, vaan tarvitsee siihen yleensä 
urheilijan luvan.582 Poikkeuksen muodostaa kuitenkin urheilijan henkilöoikeuksien 
käyttäminen seuran omaan markkinointiin. Näiltä osin voidaan viitata korkeim-
man oikeuden ratkaisuun KKO 1986 II 131, jossa oli kysymys siitä, oliko yhtiöllä 
ollut oikeus käyttää ilman sopimusta tai urheilijan erikseen antamaa suostumus-
ta tämän kuvaa televisiomainoksessa, jossa oli markkinoitu yhtiön kustantaman 
lehden numeroa. Mainostetun lehden numeron kansilehdellä oli urheilijasta kak-
si kuvaa ja sisäsivuilla useita kuvia sekä artikkeli hänen voittamastaan formula 
1 -luokan maailmanmestaruudesta. KKO totesi ratkaisunsa perusteluissa, että 
lehden kustantajalla on lehteä markkinoidessaan pääsääntöisesti oikeus kertoa 
lehden sisällöstä käyttämällä apuna lehdessä julkaistua kuvaa. Tällä perusteella 
ja koska mainoksessa näytetty urheilijan kuva oli ollut olennaisilta osiltaan sama 
kuin lehdessä ollut kahden sivun kokoinen kuva, ja lehdessä oli ollut muutakin 
urheilijaa koskevaa aineistoa, KKO päätyi siihen, ettei kuvan käyttäminen ilman 
tämän suostumusta ollut tässä tapauksessa kiellettyä. 

Vaikka edellä mainitussa tapauksessa ei ollut kysymys joukkueurheilusta 
eikä joukkueurheilijan henkilöoikeuksien käyttämisestä seuran omassa mark-

580 Hill 2010, s. 37; Tarasti 2014, s. 306–307 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 7.

581 Meri 2018, s. 52.

582 Ks. myös Ferrari 2002, s. 65 ja 68.
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kinoinnissa, sen ilmaisemaa oikeusohjetta voidaan epäilemättä soveltaa siihen. 
Joukkueurheilijan ja seuran välillä on ensinnäkin sopimussuhde toisin kuin edellä 
selostetussa tapauksessa tarkoitetuilla moottoriurheilijalla ja kustannusyhtiöl-
lä. Jos kustannusyhtiöllä on oikeus hyödyntää niiden julkisuuden henkilöiden 
henkilöoikeuksia, joista lehdessä kerrotaan, myös urheiluseuralla täytyy olla oi-
keus kertoa markkinoinnissaan mm. siitä, keitä joukkueessa pelaa. Sen yleisölle 
markkinoiman palvelun toteuttavat seuran ylläpitämään joukkueeseen kuuluvat 
urheilijat, ja palvelu koostuu kussakin ottelussa toisiaan vastaan pelaaviin joukku-
eisiin kuuluvien urheilijoiden yhteisestä urheilusuorituksesta. Yleisen elämänko-
kemuksen perusteella yleisön kannalta on olennaista, keitä joukkueessa pelaa, ja 
tämä vaikuttaa myös yleisön ostopäätökseen. Erityisesti niin sanotut tähtipelaajat 
houkuttelevat yleisöä katsomoon. Urheilija on siten kiinteä osa markkinoitavaa 
palvelua, eikä tämän henkilöoikeuksien käyttäminen esimerkiksi joukkueen otte-
luiden markkinointiin edellytä erikseen annettua suostumusta,583 vaan se sisältyy 
tahdonilmaisuun, jolla urheilija on sitoutunut pelaamaan joukkueessa.

Urheilijan velvollisuuden sallia henkilöoikeuksiensa käyttö joukkueensa ot-
teluiden markkinoinnissa voidaan näin ollen katsoa liittyvän joukkueurheilijan 
suorituksen korostuneen henkilökohtaisesta luonteesta ja huippu-urheilun julki-
suusarvosta johtuvana oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen tunnusmerkistön 
täyttävän sopimuksen solmimiseen ja olevan siis pelaajasopimuksen luonnollinen 
ainesosa. Tämän lisäksi sen voidaan katsoa liittyvän välittömästi ammattilaisur-
heilijan pelaamista ja harjoittelua koskevaan työntekovelvoitteeseen ja kuuluvan 
siten työnantajan direktio-oikeuden piiriin.584 Niin ammattilaisen kuin amatöö-
rinkin on siis sallittava esimerkiksi kuvansa ja nimensä käyttö joukkueensa ot-
telu- ja kausikorttimainoksissa myös ilman nimenomaista sopimusmääräystä. 
Joukkueurheilijoiden oikeudellinen asema poikkeaa tässä suhteessa valtaosasta 
muita työntekijöitä, jotka eivät ole pelkän työsopimuksen perusteella velvollisia 
sallimaan henkilöoikeuksiensa hyödyntämistä työnantajansa markkinoinnissa,585 
jollei toisin ole erikseen sovittu. Myöskään urheilijan urheilusuorituksesta otetun 
liikkuvan kuvan käyttäminen seuran markkinoinnissa ei edellytä urheilijan erik-
seen antamaa suostumusta, koska urheilijalla ei ole katsottu olevan tekijänoikeutta 
urheilusuoritukseensa.586

Sen sijaan esimerkiksi urheilijan henkilöoikeuksien käyttäminen seuran yh-
teistyökumppanien markkinoinnissa ja urheilijan velvollisuus osallistua näiden 
markkinointitilaisuuksiin edellyttää, että asiasta on sovittu pelaajasopimuksessa 
tai tapauskohtaisesti. Ne eivät siis seuraa oikeusvaikutuksena joukkueurheilun 

583 Rauste 1997, s. 500.

584 Ks. myös Henrichson 2002, s. 103.

585 Halila 2006, s. 217.

586 Halila – Norros 2017, s. 434.
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harjoittamista koskevan sopimuksen solmimisesta, eivätkä näin ollen kuulu myös-
kään pelaajasopimuksen luonnollisiin vaan sen tilapäisiin ainesosiin.

4.2.3 Vedonlyöntikielto

Nykyisissä pelaajasopimuksissa on poikkeuksetta määräys vedonlyöntikiellosta, 
jonka mukaan urheilijalla ei ole oikeutta osallistua itse tai edustajan välityksellä 
vedonlyöntiin sopimuksessa määritellyistä otteluista. Sen tarkoituksena on estää 
jo ennalta tilanteet, joissa urheilijalle voisi syntyä houkutus pelisuorituksensa ta-
halliseen heikentämiseen. Sillä pyritään siis osaltaan varmistamaan, että urheilija 
pyrkii pelatessaan parhaaseensa, ja varmistamaan näin paitsi pelaajan käytettävyys 
seuran kannalta myös kilpailun häiriötön eteneminen. Sen voidaan siten katsoa 
toteuttavan reilun pelin periaatetta. Toisaalta se turvaa toiminnan uskottavuutta 
ja sitä kautta urheilun toimintaedellytyksiä ja toteuttaa näin ollen myös sujuvuus-
periaatetta.

Eri pelaajasopimuksissa olevat vedonlyöntiä koskevat määräykset poikkeavat 
toisistaan. Lievimmillään vedonlyöntikielto koskee vain urheilijan oman joukku-
een otteluita, mikä näyttäisi olevan joukkueurheilussa poikkeukseton käytäntö. 
Siitä on määräys kaikissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa. Anka-
rimmillaan kielto koskee omien otteluiden lisäksi myös vedonlyöntiä oman jouk-
kueen ja sen yhteistyöseurajoukkueen sarjatasojen otteluista. Ensin mainitusta 
on määräys koripallon pelaajasopimuksessa ja viimeksi mainitusta salibandyssä 
ja jalkapallossa.

Oman joukkueen otteluita koskevaa vedonlyöntikieltoa voidaan pitää perus-
teltuna ja tehokkaana keinona edellä mainitun hyväksyttävän tavoitteen toteutta-
miseksi. Urheilijalla on pelatessaan välittömästi mahdollisuus vaikuttaa ottelun 
kulkuun ja lopputulokseen. Se ei toisaalta rajoita urheilijan oikeuksia enempää 
kuin kyseisen tavoitteen kannalta on välttämätöntä, koska se rajoittuu vain niihin 
otteluihin, joiden lopputulokseen ja kulkuun urheilija voi välittömästi vaikuttaa 
ja joista tällä saattaa olla sellaista tietoa, joka ei ole yleisesti saatavilla. Tällaista 
rajattua kieltoa ei myöskään voitane pitää urheilijan kannalta kovin merkittävä-
nä rajoituksena. Omia otteluita koskevaa vedonlyöntikieltoa ei näin ollen voida 
pitää hyvän tavan vastaisena tai urheilijan kannalta kohtuuttomana, vaikka kysy-
myksessä on sopimussuhteen heikomman osapuolen toimintavapautta rajoittava 
vakioehto.

Tästä syystä ja koska omia otteluita koskeva vedonlyöntikielto on joukkue-
urheilussa vallitseva ja vakiintunut käytäntö, joka koskee ammattilaisten ja ama-
töörien ohella myös lajin viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvia harrasteurhei-
lijoita, ja koska se on epäilemättä myös kaikkien kilpailutoimintaan osallistuvien 
tuntema yksiselitteinen käytäntö, sen voidaan katsoa liittyvän oikeusvaikutuksena 
pelaajasopimuksen tunnusmerkistön täyttävään sopimukseen. Tätä voidaan pitää 



155

urheilussa noudatettavan reilun pelin periaatteen sekä sujuvuusperiaatteen mu-
kaisena. Lisäksi sen voidaan katsoa ilmentävän lojaliteettivelvoitteen korostunutta 
merkitystä pelaajasopimussuhteessa. Urheilijalla on toiminnan luonteen vuok-
si korostunut velvollisuus pidättäytyä kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka voi 
perustellusti horjuttaa pelaajasopimuksen osapuolten välistä luottamusta. Omia 
otteluita koskevaa vedonlyöntiä voidaan epäilemättä pitää tällaisena toimintana.

Sen sijaan vedonlyöntikieltoa, joka on ulotettu koskemaan oman joukkueen 
otteluiden ohella myös oman seuran muiden joukkueiden tai seuran farmijoukku-
een saatikka yleensä saman urheilulajin otteluita, on hankala pitää perusteltuna 
edellä mainitun tavoitteen kannalta. Urheilija ei voi välittömästi vaikuttaa muiden 
kuin omien otteluidensa lopputuloksiin eikä tällä liene useinkaan käytettävissään 
sellaista vedonlyönnin kannalta relevanttia tietoa muista joukkueista, joka ei oli-
si muidenkin urheilua seuraavien yleisesti saatavilla. Vedonlyönti muiden jouk-
kueiden ja sarjatasojen otteluista tuskin myöskään heikentää urheilutoiminnan 
uskottavuutta.

Sanotun perusteella, ja kun muita kuin urheilijan oman joukkueen otteluita 
koskeva vedonlyöntikielto näyttää olevan poikkeus alalla vallitsevasta yleisestä 
käytännöstä, sitä ei siis voida pitää tehokkaana ja välttämättömänä keinona edellä 
mainitun hyväksyttävän tavoitteen toteuttamiseksi. Tämä on todettavissa myös 
SUEK:in urheilukilpailujen manipulaation torjuntaa, koskevasta selvityksestä, 
jonka mukaan kilpailumanipulaation estämiseksi olennaisinta on kieltää tiettyyn 
kilpailutapahtumaan osallisten vedonlyönti kyseisestä tapahtumasta, minkä lisäk-
si ”[v]edonlyöntiä koskevat kiellot on hyvä ulottaa myös omien otteluiden/kilpai-
luiden ulkopuolelle, esimerkiksi muihin saman sarjatason tai alempien/ylempien 
sarjatasojen yhteistyöseurojen kilpailutapahtumiin” [kursivoitu tässä].587 Näiltä 
osin voidaan viitata myös urheilukilpailujen manipulointia koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen 7 artiklaan, jossa vedonlyöntikielto on rajattu vain 
tiettyyn urheilukilpailuun osallisiin.

Tästä syystä muita kuin oman joukkueen otteluita koskeva vedonlyöntikielto 
ei myöskään voi olla pelaajasopimuksen luonnollinen ainesosa, ja ainakin omaa 
lajia yleisesti koskeva vedonlyöntikielto on katsottavissa olosuhteista riippuen 
jopa urheilijan kannalta kohtuuttomaksi ja sen ohella mahdollisesti hyvän tavan 
vastaiseksi. Tätä voidaan perustella myös sillä, että vedonlyöntikielto on pelaaja-
sopimuksen vakioehto, joka urheilijan on käytännössä hyväksyttävä sellaisenaan 
voidakseen harjoittaa urheilua, ja että omaa lajia koskeva vedonlyöntikielto ra-
joittaa urheilijan vapautta selvästi enemmän kuin omiin otteluihin rajattu vedon-
lyöntikielto. Pesäpallon pelaajasopimusmallissa aikaisemmin ollut vedonlyönnin 

587 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 24.
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omasta lajista kokonaan kieltävä sopimusmääräys lienee poistettu nimenomaan 
tästä syytä. 

Oman seuran muiden joukkueiden otteluita koskevan vedonlyöntikiellon 
osalta tilanne ei sen sijaan ole näin selkeä. Sitä voidaan perustella esimerkiksi 
tarpeella rajoittaa ns. sisäpiiritiedon hyväksikäyttöä vedonlyönnissä.588 Sisäpii-
ritiedolla tarkoitetaan sellaista ”[k]ilpailutapahtumaan liittyvää tietoa, jota hen-
kilöllä on hallussaan hänen lajiin tai kilpailuun liittyvän asemansa vuoksi, pois 
lukien sellainen tieto, joka on julkistettu tai yleisesti tiedossa, helposti saatavilla 
tai tuotu esille kyseistä kilpailua koskettavien sääntöjen mukaisesti”.589 Tällaista 
tietoa ovat esimerkiksi joukkueiden kokoonpanoa, urheilijoiden terveydentilaa tai 
pelitaktiikkaa koskevat julkistamattomat tiedot.590

Sisäpiiritiedon hyväksikäyttämisen estämisellä pyritään turvaamaan seu-
ran ja lajin toiminnan uskottavuus suhteessa yhteiskuntaan ja vedonlyönnin jär-
jestäjään. Näitä tavoitteita voidaan pitää sinänsä hyväksyttävinä. Vedonlyönnin 
intressien huomioimista voidaan lisäksi pitää urheilunkin näkökulmasta perus-
teltuna sen vuoksi, että Suomessa urheilua ja erityisesti urheilun kansanliikkeen 
toimintaa rahoitetaan merkittävissä määrin rahapelien tuotoilla. Kilpaurheilun ja 
sitä kautta urheiluvedonlyönnin uskottavuuden varmistamisen voidaan näin ollen 
katsoa edistävän sujuvuusperiaatteen mukaisesti urheilun kansanliikkeen ja myös 
huippu-urheilun toimintaedellytyksiä. Kyseisellä rajoituksella ei liene myöskään 
kovin suurta käytännön merkitystä urheilijan kannalta.

Toisaalta ei kuitenkaan ole täysin selvää, kuinka paljon muita vedonlyöjiä 
enemmän tietoa seuran muiden joukkueiden pelaajilla yleensä on. Nykyisin kenen 
tahansa vedonlyöjän saatavilla on paljon vedonlyönnin kohteena olevia seuroja ja 
joukkueita koskevaa tietoa,591 eikä seuran toisen joukkueen pelaajalla välttämättä 
ole sen enempää tietoa ottelun lopputuloksen kannalta merkityksellisistä seikoista 
kuin täysin ulkopuolisella vedonlyöjällä. Joukkueiden kokoonpanot ovat yleensä 
kenen tahansa saatavilla ennen kyseistä ottelua koskevan vedonlyönnin päättymis-
tä. Myös ainakin joukkueiden kannalta merkityksellisemmät loukkaantumiset ja 
muut pelaajien suorituskykyyn ja –tasoon liittyvät tekijät lienevät yleensä huippu-
urheilua seuraavien parissa laajalti tiedossa. Tämä on jopa huomioitu joissakin 
pelaajasopimuksissa, joissa seuralle on varattu oikeus julkaista tieto pelaajan louk-
kaantumisesta tai muusta syystä johtuvasta pelikyvyttömyydestä. Vedonlyöjien 
käytössä on nykyisin myös erilaisia vinkkipalveluita, joista periaatteessa kenellä 
tahansa on mahdollisuus saada eri lajeja tarkkaan seuraavien urheiluvedonlyön-
nin asiantuntijoiden vinkit eri vedonlyöntikohteisiin.

588 Matikainen 2006, s. 15 ja Halila – Norros 2017, s. 307.

589 INTERPOL & IOC 2016, s. 13 ja Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 10 ja 25.

590 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 10 ja 25.

591 Tarasti 2014, s. 318 ja Halia – Norros 2017, s. 576
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Otteluun valitusta taktiikasta ja esimerkiksi pelaajien sen hetkisestä peli-
vireestä ja –motivaatiosta joukkueen ulkopuolisilla seuran muiden joukkueiden 
pelaajilla puolestaan tuskin on sen enempää tietoa kuin kenellä tahansa, eikä 
näillä välttämättä ole tällaiseen tietoon sen helpompaa pääsyä kuin muillakaan. 
Sopupeliä koskevaa tietoa seuran pelaajien sen paremmin kuin ulkopuolistenkaan 
ei puolestaan ole lupa käyttää vedonlyönnissä hyväksi.592 Kyseinen rajoitus ei näin 
ollen ole tosiasiallisesti välttämätön sillä tavoiteltavien päämäärien toteuttamisek-
si. Tähän viittaa sekin, että koripallon ja jalkapallon pelaajasopimuksia lukuun 
ottamatta tällaista määräystä ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa joukkueurheilun 
pelaajasopimuksiin.

Ottaen huomioon määräyksen vähäinen käytännön merkitys urheilijan kan-
nalta sitä ei kuitenkaan voitane pitää kohtuuttomana edes silloin, kun se sisältyy 
seuran tai liiton yksipuolisesti laatimiin vakioehtoihin. Sama koskee luonnollisesti 
vedonlyöntiä sellaisista pelaajan oman joukkueen otteluista, joissa tämä ei tosi-
asiallisesti pelaa, tai joissa tämä ei ole edes kokoonpanoon merkittynä. Vaikka 
urheilija ei voi ainakaan välittömästi vaikuttaa kyseisten otteluiden lopputulok-
seen tai niiden kulkuun, tällä voi kuitenkin olla sellaista tietoa, jota ei ole yleisesti 
saatavilla,593 minkä lisäksi kilpaurheilun uskottavuuden turvaaminen edellyttää, 
etteivät pelaajat lyö vetoa edes sellaisista oman joukkueensa otteluista, joihin nämä 
eivät tosiasiallisesti osallistu. Määräys ei muodosta merkittävää toimintavapauden 
rajoitusta, eikä sitä tästä syystä voida pitää urheilijan kannalta kohtuuttomana. 
Siitä on siten mahdollista sopia pelaajasopimuksen osana ja sitä koskevaa mää-
räystä voidaan siten pitää pelaajasopimuksen tilapäisenä ainesosana.

Edellä sanotun voidaan katsoa koskevan myös vedonlyöntiä oman sarjata-
son muista otteluista. Urheilija voi vaikuttaa toiminnallaan omien otteluidensa 
lisäksi myös sarjan tapahtumiin, vaikkakin yleensä vain välillisesti ja vähäisissä 
määrin, joten myös omaa sarjatasoa koskevaa vedonlyöntikieltoa voidaan pitää 
edellä kuvatusta näkökulmasta ainakin jossain määrin perusteltuna. Koska yk-
sittäinen pelaaja ei voi vaikuttaa välittömästi kuin omiin otteluihinsa, eikä tällä 
liene muista saman sarjan joukkueista yleensä muuta yleisesti saatavilla olevaa 
vedonlyönnin kannalta merkityksellistä tietoa, sitä ei kuitenkaan voida pitää vält-
tämättömänä kilpailun häiriöttömän etenemisen tai vedonlyönnin uskottavuuden 
turvaamiseksi. Tästä syystä ja koska omaa sarjatasoa koskevaa vedonlyöntikieltoa 
ei voida pitää joukkueurheilussa vallitsevana ja vakiintuneena käytäntönä, jos 
kohta ei myöskään urheilijan toimintavapautta kohtuuttomasti rajoittavana, sen 
ei voida katsoa seuraavan oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen solmimisesta, 
mutta siitä on mahdollista sopia.

592 Matikainen 2006, s. 12.

593 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 10.
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Vedonlyöntikieltoon osaltaan liittyvä pelaajasopimuksen määräys, jonka 
perusteella urheilija on velvollinen ilmoittamaan ottelutuloksen järjestämistä tai 
muuta urheiluvilppiä koskevasta yhteydenotosta, ei ole lain pakottavien sään-
nösten vastainen. Se ilmentää urheilijan korostunutta lojaliteettivelvoitetta ja on 
tarpeen mm. sen vuoksi, ettei seuralla useinkaan ole käytännössä mahdollisuutta 
todeta, pyrkiikö urheilija tosiasiallisesti parhaaseensa, vai pelaako tämä tarkoi-
tuksellisesti alle kykyjensä594. Tästä syystä seuran kannalta on erityisen tärkeää 
estää jo ennalta tällaiset tilanteet ja varmistaa pelaajiensa ehdoton luotettavuus. 

Määräyksellä pyritään estämään sopupelit ja muu ottelutapahtuman mani-
pulointi ja varmistamaan kilpailutapahtuman normaali kulku. Se toteuttaa näin 
ollen osaltaan reilun pelin periaatetta ja turvaa sujuvuusperiaatteen mukaisesti 
toiminnan uskottavuutta ja sitä kautta sen harjoittamisedellytyksiä.  Sanotun 
perusteella edellä tarkoitetuista yhteydenotoista ilmoittaminen on myös urheilijan 
intressissä. Sitä ei näin ollen voida pitää kohtuuttomana tai hyvän tavan vastaise-
na, vaan ennemminkin urheilijan lojaliteettivelvoitteeseen muutoinkin kuuluvana 
velvollisuutena, joka seuraa oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen solmimisesta.

4.2.4 Käyttäytyminen pelikykyä ja –vireyttä vaarantamatta

Vedonlyöntikiellon ohella pelaajasopimuksessa on sovittu pelaamis- ja harjoittelu-
velvoitteen asianmukaisen täyttämisen turvaamiseksi myös eräistä urheilijan käyt-
täytymistä koskevista velvoitteista. Osaan tarkasteltavana olevista pelaajasopimuk-
sista sisältyy nimenomainen määräys, jonka mukaan urheilijan on käyttäydyttävä 
pelikykyään ja –vireyttään vaarantamatta. Osassa vastaava velvollisuus perustuu 
puolestaan pelaajasopimuksen yleisluontoiseen määräykseen seuraa vahingoitta-
vasta menettelystä pidättäytymisestä. Kun kieltoa ei ole rajoitettu koskemaan vain 
pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä, se ulottaa vaikutuksensa 
myös urheilijan vapaa-aikaan.

Sopijaosapuolet ovat toisiaan kohtaan vastuussa omassa vastuupiirissään 
tapahtuvista muutoksista. He vastaavat toisin sanoen siitä, ettei sopimuksen täyt-
täminen esty heidän vaikutusmahdollisuuksiensa piirissä olevien seikkojen vuok-
si.595 Tämä lähtökohta koskee myös työsuhteita.596 Niihinkin on sovellettava sopi-
musoikeuden yleisiä periaatteita.597 Koska henkilön oma käyttäytyminen kuuluu 
mitä suurimmassa määrin tämän vastuupiiriin ja koska yleinen lojaliteettivelvoite 
ulottaa vaikutuksensa sopimuksen välittömän täyttämisen lisäksi myös sopija-
puolten muuhun sopimussuhteen kannalta merkitykselliseen toimintaan, tämä on 

594 Hill 2010, s. 37.

595 Ks. esim. Taxell 1972, s. 283 ja Hemmo 2003, s. 236–237.

596 Tiitinen – Kröger 2012, s. 159.

597 HE 157/2000 vp, s. 67.
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ilman nimenomaista sopimusehtoakin velvollinen käyttäytymään myös muulloin 
kuin sopimusvelvoitteitaan täyttäessään siten, ettei sopimuksen asianmukainen 
täyttäminen esty. Tästä syystä joukkueurheilijalla on siis velvollisuus käyttäytyä 
pelikykyään ja –vireyttään vaarantamatta, vaikka pelaajasopimuksessa ei olisi 
siitä erillistä määräystä.  

Pelaajan velvollisuutta pidättäytyä pelikykyä ja -vireyttä vaarantavasta käyt-
täytymisestä ei kuitenkaan voida pitää varsinaisena pelaajasopimuksen tunnus-
merkistöön liittyvänä oikeusvaikutuksena siitä huolimatta, että sopimuskäytäntöä 
voidaan pitää näiltä osin vakiintuneena ja yksiselitteisenä. Se näet perustuu so-
pimusoikeuden yleisiin oppeihin. Huipputason joukkueurheilun urheilijan suori-
tuskyvylle asettamien vaatimusten ja pelaajan korostuneen lojaliteettivelvoitteen 
vuoksi tällä voidaan kuitenkin katsoa olevan erityinen velvollisuus huolehtia siitä, 
että kykenee täyttämään velvoitteensa asianmukaisesti, ja näin ollen tavanomaista 
korostuneempi velvollisuus pidättäytyä niitä vaarantavasta menettelystä.

Silloin, kun urheilijan pelikyvyttömyys tai pelivireen aleneminen on seuraus-
ta tämän muussa kuin pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteen täyttämisen yhteydessä 
tapahtuneesta tahallisesta menettelystä, tilanne on yleensä selkeä. Kysymys on 
sopimusrikkomuksesta, josta pelaaja on oikeudellisessa vastuussa sopimuskump-
panilleen. Jos urheilija esimerkiksi jättää osallistumatta harjoituksiin vapaa-ajalla 
tai seuran edustustilaisuudessa tapahtuneen päihteiden käytön seurauksena tai, 
jos hän ei kykene sen takia täysipainoiseen suoritukseen, kysymyksessä on työn-
tekovelvoitteen laiminlyönti ja siis sopimusrikkomus, vaikka sopimuksessa ei olisi 
edellä mainittua asiaa koskevaa määräystä.598

Koripallon pelaajasopimuksessa oli menty urheilijan käyttäytymisen rajoit-
tamisessa aikaisemmin niin pitkälle, että sopimuksessa oli kielletty alkoholin 
käyttö ja jopa pelkkä yökerhossa oleskelu klo 24 jälkeen kahden vuorokauden ajan 
ennen ottelutapahtumaa. Muissa tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa 
vastaavanlaista määräystä ei ollut eikä ole ja koripallon pelaajasopimuksestakin 
se on nyttemmin poistettu. Sellaista voidaan näin ollen perustellusti pitää poik-
keuksena joukkueurheilussa vallitsevasta käytännöstä. Urheilija saattaa lisäksi 
kyetä täyttämään työntekovelvoitteensa täysin asianmukaisesti siitä huolimatta, 
ettei hän ole noudattanut kyseistä määräystä. Sitä ei näin ollen voida pitää toimin-
nan luonteesta johtuvana599 pelaajan työvelvoitteen asianmukaisen täyttämisen 
turvaamiseksi välttämättömänä määräyksenä. Tämä tavoite on mahdollista saa-
vuttaa myös pelaajan oikeuksia vähemmän rajoittavin keinoin.600 Kyseisenlais-
ta määräystä ei siis voida pitää perusteltuna ainakaan urheilijan suorituskyvyn 

598 Schön 2010, s. 104–105.

599 Ibid., s. 105.

600 Ibid.
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turvaamiseksi. Se saattaa sen sijaan olla tarpeen urheilijan ja seuran myönteisen 
julkikuvan ja niitä taloudellisesti hyödyntävien seuran yhteistyökumppanien int-
ressien turvaamiseksi.

Urheilijan pelikyky voi alentua myös sen seurauksena, miten tämä toimii 
pelaamis- ja harjoitteluvelvoitetta täyttäessään. Tällöin saatetaan joutua ottamaan 
kantaa siihen, vastaako urheilija loukkaantumisen aiheuttamasta pelikyvyn alene-
misesta, eli voidaanko tämän menettelyn katsoa muodostavan sopimusrikkomuk-
sen. Vastaus kysymykseen riippuu luonnollisesti viime kädessä siitä, voidaanko 
urheilijan katsoa aiheuttaneen pelikyvyttömyytensä moitittavalla menettelyllään. 
Menettelyä ei voida pitää moitittavana ainakaan silloin, kun urheilija on esimerkik-
si noudattanut valmennusjohdolta saamiaan ohjeita ja määräyksiä, ja menetellyt 
olosuhteet huomioon ottaen riittävää huolellisuutta noudattaen. Vastaavasti, jos 
loukkaantuminen on aiheutunut sellaisesta urheilijan tahallisesta menettelystä, 
jota ei voida pitää olosuhteet huomioon ottaen hyväksyttävänä, tämän voidaan 
katsoa rikkoneen sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tämä koskee ammat-
tilaisten ohella myös amatööriurheilijoita.

Pelkästään se, että loukkaantuminen on ollut seurausta urheilijan riskinotos-
ta, ei vielä välttämättä tarkoita, että kysymys olisi tämän vastuupiiriin kuuluvasta 
moitittavasta menettelystä, ja työntekovelvoitteen laiminlyönnistä. Urheilijalta 
edellytettävää huolellisuuden astetta ja tämän menettelyn moitittavuutta arvioita-
essa on näet huomioitava toiminnan erityispiirteet ja olosuhteet kokonaisuutena. 
Jos pelaajan menettelyä voidaan pitää olosuhteet huomioiden toiminnan luonteen 
mukaisena ja hyväksyttävänä, sitä ei voida pitää moitittavana, vaikka pelaaja olisi 
mieltänyt loukkaantumisen menettelynsä varmaksi tai hyvin todennäköiseksi 
seuraamukseksi. 

Näiltä osin on huomioitava ensinnäkin se, että jonkinasteinen loukkaan-
tumisriski kuuluu luonteenomaisena piirteenä lähes kaikkeen urheiluun. Tätä 
ilmentää myös se, että pelaajasopimusten mukaan seuran työkyvyttömyyden ai-
kaisen palkanmaksuvelvoitteen kesto riippuu siitä, onko kysymys pelaamisen 
tai harjoittelun yhteydessä tapahtuneesta loukkaantumisesta, vai muusta syystä 
johtuvasta työkyvyttömyydestä. Toisaalta tämä urheilulle tunnusomainen piirre 
ei vapauta urheilijaa kaikesta vastuusta, vaan tällä on tietty oma vastuupiiri myös 
urheillessaan, ja velvollisuus käyttäytyä pelikykyä ja –vireyttä vaarantamatta on 
voimassa myös tällöin. Osassa pelaajasopimuksissa on todettu nimenomaisesti, 
ettei pelaajalla ole oikeutta palkkaan pelikyvyttömyyden ajalta aiheutettuaan peli-
kyvyttömyytensä tahallisesti tai törkeän huolimattomalla menettelyllä. Vastaavaa 
sääntöä noudatetaan TSL 2:11.2:n nojalla niissäkin lajeissa, joiden pelaajasopi-
muksissa kyseistä määräystä ei ole.

Moitittavuusarvioinnissa on merkitystä muun muassa sillä, mistä lajista 
on kysymys, ja onko kysymyksessä ottelu vai harjoitukset. Kontaktilajeissa eli 
lajeissa, joissa fyysinen kontakti vastustajaan on sallittu, loukkaantumisriski on 
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jo toiminnan luonteen vuoksi lähtökohtaisesti suurempi kuin muissa lajeissa, ja 
niissä voidaan siten siten sallia muita lajeja suurempi riskinotto. Vastaavasti otte-
luissa, joissa pyrkimyksenä on vastustajan voittaminen, voidaan sallia suurempi 
riskinotto kuin harjoituksissa. Jääkiekon pudotuspeliottelussa voidaan siten sallia 
selvästi suurempi riskinotto kuin vaikkapa pesäpalloharjoituksissa.

Pelaajalta otteluissa edellytettävää huolellisuuden astetta arvioitaessa on 
huomioitava ensinnäkin se, että ottelutapahtumat huipputason joukkueurheilussa 
ovat nopeatempoisia ja pelitilanteet kehittyvät ja muuttuvat niissä nopeasti, jos-
kin tässä on myös lajikohtaisia eroja. Pelaajalle ei näin ollen useinkaan jää aikaa 
harkita ratkaisujaan, vaan tämän on kyettävä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin 
hyvin nopeasti, usein jopa vaistomaisesti. Parhaat pelaajat erottunevatkin muista 
paitsi teknisiltä taidoiltaan, pelinlukutaidoltaan ja paineensietokyvyltään myös 
nimenomaan reaktiokyvyltään. Pelaajan ei siis yleensä voida katsoa menetelleen 
huolimattomasti, vaikka jotain muuta kuin tämän valitsemaa loukkaantumisen 
aiheuttanutta menettelytapaa voitaisiinkin jälkikäteen arvioiden pitää joukkueen 
kannalta perustellumpana. Pelaajan ei näin ollen voida pääsääntöisesti katsoa 
menetelleen sopimusvelvoitteidensa vastaisesti esimerkiksi silloin, kun hän on 
pelitilanteessa peittänyt vastustajan laukauksen, vaikka on tiennyt tai hänen olisi 
tullut tietää sen todennäköisesti aiheuttavan loukkaantumisen, tai yleensä edes 
silloin, kun loukkaantuminen on seurausta tämän omasta sääntöjen vastaisesta 
menettelystä. Sen sijaan silloin, kun urheilija on menetellyt selvästi lajin luontee-
seen kuulumattomalla tavalla, loukkaantumisen voidaan katsoa olevan seurausta 
hänen vastuupiiriinsä kuuluvasta seikasta ja siten hänen sopimusvelvoitteidensa 
vastaisesta menettelystä. Tällöin seura ei ole velvollinen maksamaan pelaajalle 
palkkaa pelikyvyttömyyden ajalta ja pelaajaan voidaan ainakin teoriassa kohdistaa 
myös muita sopimusrikkomusten seuraamuksia, vaikka tämä lienee käytännössä 
hyvin harvinaista.

Harjoituksissa samanlainen riskinotto kuin kilpailutilanteessa ei sen sijaan 
ole tarpeen eikä urheilijan yleensä myöskään tarvinne reagoida niissä muuttuviin 
tilanteisiin samalla tavalla kuin otteluissa. Tästä syystä myös urheilijalta har-
joituksissa edellytettävä huolellisuuden aste on pääsääntöisesti korkeampi kuin 
otteluissa ja ottelussa sallittu menettely voikin olla kiellettyä riskinottoa harjoi-
tuksissa. Pelaajan voidaan katsoa menetelleen velvoitteidensa vastaisesti, jos tämä 
on loukkaantunut harjoituksissa otettuaan tapahtuman luonne huomioiden koh-
tuuttoman riskin, tai meneteltyään tarkoituksellisesti toiminnan tai harjoitus-
tapahtuman luonteeseen selvästi kuulumattomalla tavalla tai valmennusjohdon 
nimenomaisten määräysten vastaisesti.
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4.2.5 Muun urheilun harjoittamisen rajoittaminen
Pelaajasopimuksessa ja joukkueurheilulajien kilpailusäännöissä on poikkeuk-
setta rajoitettu urheilijan oikeutta pelaajasopimuksessa tarkoitetun urheilulajin 
harjoittamiseen. Pelaaja voi osallistua kilpailutoimintaan ainoastaan sen seuran 
joukkueessa, jossa hänen edustusoikeutensa kulloinkin on.601 Tämä johtuu kilpaur-
heilun luonteesta ja koskee niin ammattilaisia, amatöörejä kuin kilpailutoimintaan 
osallistuvia harrasteurheilijoitakin. Sen voidaan katsoa olevan mielekkään kilpai-
lutoiminnan edellytys. Urheilijan osallistuminen samaan sarjaan useammassa 
seurassa olisi koko kilpaurheilun perusajatuksen vastaista ja käytännössä mahdo-
tonta. Urheilijoiden vapaa siirtyminen samaan sarjaan osallistuvien joukkueiden, 
sarjatasojen ja sarjojen välillä puolestaan vaarantaisi kilpailukauden normaalin 
etenemisen ja saattaisi muuttaa joukkueiden voimasuhteita kesken kauden reilun 
pelin periaatteen vastaisesti. Tästä syystä myös sitä on rajoitettu erilaisilla mää-
räajoilla ja karensseilla.

Maajoukkueiden toimintaan ja muihin kansallisiin tai alueellisiin edustus-
tehtäviin tai erilaisiin näytös- tai hyväntekeväisyysotteluihin osallistumisen ra-
joittaminen ei sen sijaan ole tarpeen edellä mainituista syistä. Se ei vaaranna 
seuratason kilpailutoiminnan tulosten vertailukelpoisuutta, kauden normaalia 
etenemistä tai kilpaurheilun uskottavuutta. Tästä syystä niihin onkin suhtaudut-
tu pelaajasopimuksissa lievemmin kuin muuhun saman lajin kilpailutoimintaan, 
vaikka niihinkin luonnollisesti liittyy riski pelaajan loukkaantumisesta. Maajouk-
kueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi pelaajasopimuksissa ja lajiliittojen 
kilpailumääräyksissä on päinvastoin taattu pelaajalle oikeus osallistua maajouk-
kuetoimintaan tai asetettu siihen suoranainen velvollisuus. Tämä on joukkueur-
heilussa vallitseva ja vakiintunut käytäntö, jota voidaan pitää sujuvuusperiaatteen 
mukaisena. 

Pelaajasopimuksen tarkoittaman urheilulajin lisäksi pelaajasopimuksessa on 
rajoitettu myös urheilijan oikeutta muiden urheilulajien harjoittamiseen. Tällä py-
ritään varmistamaan urheilijan kyky pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden 
täyttämiseen. Kiellettyä on ilman seuran lupaa tapahtuva muiden urheilulajien 
harjoittaminen tavanomaista harrastustoimintaa lukuun ottamatta. Muiden ur-
heilulajien osalta kiellettyä on siis ainoastaan ammattilais- tai amatöörikilpaurhei-
lun harjoittaminen. Normaali harrastusluonteinen urheilu on sen sijaan sallittua. 
Pelaajasopimuksissa on kuitenkin saatettu poikkeuksellisesti kieltää kokonaan 
tiettyjen sopimuksessa yksilöityjen urheilulajien harjoittaminen. 

Edellä sanotun perusteella pelaajasopimuksen tehneellä urheilijalla ei siis 
pääsääntöisesti ole oikeutta harjoittaa muuta ammattimaista tai amatöörikilpaur-
heilua ilman sopijakumppaninsa suostumusta. Muiden urheilulajien tavanomai-

601 Halila – Norros 2017, s. 177–179 ja 194.
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nen harrastustoiminta on sen sijaan pelaajasopimuksessa mahdollisesti erikseen 
kiellettyjä urheilulajeja lukuun ottamatta sallittua ilman erillistä lupaa edellyttäen, 
ettei niiden harrastaminen ole omiaan heikentämään tämän suorituskykyä kysei-
sessä lajissa, tai että niiden harjoittaminen joko ylläpitää ja parantaa urheilijan 
peruskuntoa ja suorituskykyä pelaajasopimuksen tarkoittamassa urheilulajissa. 
Silloin, kun pelaajasopimuksessa on kielletty kokonaan tietyn urheilulajin harras-
taminen, myös sen tavanomainen harrastustoiminta, josta ei sinällään aiheudu 
välitöntä haittaa urheilija suorituskyvylle, tai jonka voitaisiin jopa katsoa paran-
tavan urheilijan peruskuntoa ja suorituskykyä, on kielletty.

Arvioitaessa edellä tarkoitettuja määräyksiä oikeudellisesti on ensinnäkin 
erotettava toisistaan tilanteet, joissa muun urheilun harjoittaminen suoranaisesti 
estää tai haittaa pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä ja tilan-
teet, joissa se ei sitä tee. Ensin mainitun tapauksen kannalta tilanne on selkeä. Niin 
amatööri- kuin ammattilaisurheilija on velvollinen täyttämään ne velvoitteet, joi-
hin hän on pelaajasopimuksella sitoutunut, eikä hänen tekemänsä muu sopimus tai 
hänen käyttäytymisensä saa estää tai haitata näiden velvoitteiden täyttämistä.602 
Urheilija ei näin ollen voi jo pelaajasopimuksen olemassaolosta johtuen harjoittaa 
muuta urheilua, josta aiheutuu haittaa siitä johtuvien velvoitteiden täyttämiselle. 
Näin on siitä riippumatta, onko kysymys sopimuksen tarkoittaman vai jonkin 
muun urheilulajin harjoittamisesta, ja onko kysymys ammattimaisesta tai ama-
töörikilpaurheilusta vai harrastustoiminnasta. Niiltä osin kuin edellä mainitut 
pelaajasopimuksen määräykset rajoittavat sopimuksen täyttämistä haittaavan 
urheilun harjoittamista, se on siis linjassa edellä mainitun yleisen säännön kanssa. 
Erillinen tätä koskeva määräys ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan urheilija on jo 
tekemänsä pelaajasopimuksen perusteella muutoinkin velvollinen toimimaan si-
ten, että hän on kykenevä täyttämään siitä johtuvat velvoitteensa asianmukaisesti. 

Sen sijaan pelaajasopimuksesta sinänsä ei aiheudu rajoitteita sellaiselle muun 
urheilun harjoittamiselle, joka ei haittaa pelaajasopimuksen mukaisten velvoittei-
den täyttämistä. Tällaisen toiminnan harjoittaminen kuuluu perustuslailla tur-
vatun henkilökohtaisen vapauden ja, kun on kysymys ammattimaisesta muun 
urheilun harjoittamisesta, elinkeinon harjoittamisen vapauden piiriin. Näiltä osin 
voidaankin siis kysyä, missä määrin pelaajasopimuksella on mahdollista rajoittaa 
urheilijan oikeutta tällaiseen muun urheilun harjoittamiseen.

Tarkasteltaessa kysymystä ammattilaisurheilijoiden kannalta on huomioita-
va ensinnäkin työntekijöitä velvoittava kilpailevan toiminnan kielto. Työntekijöillä 
on katsottu olevan jo lojaliteettivelvollisuutensa perusteella velvollisuus välttää 
työsuhteen aikana työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa.603 Tästä on kuitenkin 

602 Ks. myös Delis – Söderberg 2007, s. 83.

603 KM 1969:A 25, s. 32; HE 157/2000 vp, s. 79; Sarkko 1980, s. 106; Koskinen 2002, s. 3 ja 17; Tiitinen – Krö-
ger 2012, s. 330; Hietala et al. 2016, s. 240 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 247.
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otettu lakiin myös oma säännöksensä, TSL 3:3.1, joka kieltää työntekijältä sellaisen 
työnteon ja muun toiminnan, joka työn luonne ja työntekijän asema huomioon 
ottaen ”ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan 
hyvän tavan vastaisena kilpailutekona”.

TSL 3:3.1:n säännös on pakottava, eikä siitä ole mahdollista poiketa työsuh-
teen osapuolten välisellä tai muulla sopimuksella työntekijän vahingoksi.604 Laki-
sääteisen kilpailukiellon alaa laajentavat sopimusehdot ovat näin ollen mitättömiä. 
Koskisen mukaan sopimuksin on sen sijaan mahdollista täsmentää edellä mai-
nitusta säännöksestä johtuvia työntekijän toimintaoikeuden rajoituksia.605 Niiltä 
osin kuin tällaisista ’täsmennyksistä’ kuitenkin tosiasiallisesti aiheutuu työntekijän 
toimintavapaudelle laissa säädettyä laajempia rajoituksia, sopimus on mitätön. 
Siinä tapauksessa, että pelaajasopimuksen muun urheilun harjoittamista rajoit-
tavat nimenomaiset sopimusmääräykset ja siihen vakioehtoina liittyvät urheilun 
sääntömääräykset ovat ristiriidassa TSL 3:3.1:n säännöksen kanssa työntekijän 
vahingoksi, etusija annetaan lain säännökselle. Tästä syystä on tarpeen selvittää, 
rajoittavatko edellä tarkoitetut pelaajasopimusten ja kilpailusääntöjen määräykset 
pelaajan oikeuksia enemmän kuin, mihin laki antaa mahdollisuuden.

Kuten säännöksen sanamuodosta käy ilmi, kielto koskee kaikkea työsuhteen 
aikaista työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa sen laadusta riippumatta.606 
Kilpailevan työsuhteessa tehtävän työn ohella kiellettyä on siis myös työnantajan 
kanssa kilpailevan toiminnan harjoittaminen omaan lukuun samoin kuin korva-
uksetta tapahtuva kilpaileva toiminta.607 TSL 3:3.1:sta saattaa näin ollen koitua 
rajoituksia paitsi ammattilaisurheilijan oikeudelle harjoittaa muuta ammattilais-
urheilua myös tämän oikeudelle harjoittaa amatööri- tai jopa harrasteurheilua, 
vaikka se ei suoranaisesti estäisi tai haittaisi pelaajasopimuksesta johtuvien vel-
voitteiden täyttämistä. Koska kilpailevan toiminnan kielto merkitsee poikkeusta 
perusoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja elinkeinon vapau-
teen, sitä tulkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon mainittuja perusvapauksia 
koskevat PL 7 § ja 18 § 1 momentin säännökset608. Tämä tarkoittaa sitä, että edellä 
mainittujen perusoikeuksien rajoitukset on rajattava mahdollisimman vähäisik-
si, eikä TSL 3:3:stä johtuvia rajoituksia tule näin ollen tulkita laajentavasti609. 
Työntekijällä on siis mainitusta säännöksestä huolimatta lähtökohtaisesti vapaus 
päättää vapaa-aikansa käyttämisestä ja halutessaan tehdä esimerkiksi sellaista 

604 Koskinen 2002, s. 5 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 334.

605 Koskinen 2002, s. 5.

606 KM 1969:A 25, s. 34; HE 157/2000 vp, s. 79; Koskinen 2002, s. 3–4 ja Hietala et al. 2016, s. 240.

607 HE 157/2000 vp, s. 79; TT 1996-55, jossa oli kysymys ilman korvausta tapahtuvasta toiminnasta; Sarkko 
1980, s. 106 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 248.

608 HE 157/2000 vp, s. 79.

609 Koskinen 2002, s. 17.
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muuta työtä, joka ei kilpaile työnantajan harjoittaman toiminnan kanssa, haittaa 
työsopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä610 tai ole työntekijän lojaliteet-
tivelvoitteen vastaista. Todennäköisesti tästä syystä kilpailevan toiminnan kielto 
on päätetty rajoittaa vain työnantajaa ”ilmeisesti” vahingoittavaan toimintaan. 
Säännöksestä ei näin ollen koidu rajoituksia sellaiselle toiminnalle, joka kyllä 
sinällään on periaatteessa katsottavissa työnantajan kanssa kilpailevaksi, mutta 
johon liittyvä vahingonvaara ei ole ilmeinen.611

Ammattilaisurheilijan samanaikaista pelaamista useamman samaa urhei-
lulajia harjoittavan tahon lukuun, sikäli kuin sellainen on ylipäänsä mahdollista, 
voidaan usein pitää TSL 3:3.1:n vastaisena kilpailevana toimintana. Silloin, kun 
on kysymys samaan sarjaan osallistuvista urheiluseuroista, kilpailuasetelma on 
ilmeinen. Ne kilpailevat keskenään ensinnäkin urheilullisesta menestyksestä ja 
pyrkivät voittamaan toisensa, jolloin yhden kilpailijan auttaminen vastaavasti 
haittaa muita.  Silloin, kun urheilua harjoitetaan liiketoiminnan luonteisesti, tämä 
aiheuttaa myös taloudellista vahinkoa, koska urheilullinen menestys vaikuttaa esi-
merkiksi pääsylippu- ja sponsori- ja fanituotteiden myynnistä saataviin tuloihin, 
ja seuroille maksetaan yleensä myös palkintorahoja urheilullisen menestyksen 
mukaisesti. Se, että urheilija pelaisi samaan aikaan useammassa samaan sarjaan 
osallistuvassa joukkueessa, ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista edes siinä 
tapauksessa, ettei sen estävää edustusoikeusjärjestelmää olisi olemassa. Tämä 
haittaisi pelaajasopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämistä ja olisi lisäksi 
kilpaurheilun perusajatuksen sekä reilun pelin ja sujuvuusperiaatteiden vastaista.

Kilpailuasetelma saattaa kuitenkin usein olla olemassa myös eri sarjoihin 
osallistuvien saman urheilulajin toimijoiden välillä. Ne nimittäin toimivat kiistatta 
samalla alalla ja ainakin silloin, kun on kysymys samalla maantieteellisellä alu-
eella toimivista seuroista, myös samoilla markkinoilla, joilla ne kilpailevat mak-
savasta yleisöstä sekä sponsori- ja mainostuloja tuovista yhteistyösopimuksista 
jne. Tällainen kilpailuasetelma on olemassa esimerkiksi KHL-seura Jokereiden 
ja Liiga-seura HIFK:n samoin kuin HIFK:n ja Mestis-seura Kiekko-Vantaan vä-
lillä. Sponsori- ja mainossopimusten sekä otteluiden lähetysoikeuksien myyntiä 
koskevien sopimusten osalta tosiasiallinen kilpailuasetelma voi kuitenkin syntyä 
herkästi myös eri talousalueilla toimivien seurojen välille.

Niiltä osin kuin pelaajasopimukset ja niihin vakioehtoina liittyvät kilpailu-
sääntöjen määräykset rajoittavat pelaajan oikeutta pelata samanaikaisesti sellaisis-
sa saman urheilulajin eri seuroissa, joiden välillä on edellä tarkoitettu taloudellinen 
kilpailuasetelma, tilanne on selkeä. Sen sijaan silloin, kun seurojen välillä ei ole 
taloudellista kilpailuasetelmaa, vaan ne kilpailevat keskenään vain urheilullisesta 

610 HE 157/2000 vp, s. 79; Koskinen 2002, s. 4; Tiitinen – Kröger 2012, s. 330 ja Hietala et al. 2016, s. 240.

611 Ibid.
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menestyksestä, tilanne ei enää olekaan niin selvä. Laissa, sen esitöissä, oikeus-
käytännössä tai oikeuskirjallisuudessa ei näet ole yksilöity tarkemmin, millais-
ta vahinkoa TSL 3:3.1:ssa tarkoitetaan. Kyseisistä lähteistä ei siis saa tarkempaa 
johtoa sille, pidetäänkö kiellettynä kilpailevana toimintana myös sellaista menet-
telyä, johon liittyy taloudellisen menetyksen sijasta esimerkiksi toiminnallisen, 
tai urheilutoiminnan kysymyksessä ollen, urheilullisen vahingon riski. Tämä on 
ymmärrettävää sitä taustaa vasten, ettei kysymys yleensä ylipäätään realisoidu. 
Pääsääntöisesti on näet niin, että jos toimintaan ei liity taloudellisen vahingon 
riskiä, kysymys ei ole myöskään kilpailevasta toiminnasta. Yritysten välinen kil-
pailu on normaalisti luonteeltaan nimenomaan taloudellista. Tästä syystä lakia 
säädettäessä ei todennäköisesti ole edes mielletty muunlaisen vahingon riskiä. 
Joukkueurheilussa on kuitenkin mahdollista, joskaan ei välttämättä yleistä, että 
seurat ovat toistensa kilpailijoita vain urheilullisessa, eivät liiketaloudellisessa 
mielessä. Tällainen tilanne voi konkretisoitua esimerkiksi, kun pääsarjatason seu-
ralla on joukkueita myös sellaisilla alemmilla sarjatasoilla, joilla toimintaan ei 
liity taloudellisia intressejä, vaan seurojen välinen kilpailuasetelma on puhtaasti 
urheilullinen. Pääsarjatason seuroilla voi olla esimerkiksi alemmilla sarjatasoilla 
pelaavia reservi- tai akatemiajoukkueita.

Sitä, että työntekijän menettelyä on pidettävä kiellettynä kilpailutekona myös 
siinä tilanteessa, että siitä aiheutuu työnantajalle yksinomaan muuta kuin talou-
dellista vahinkoa, puoltaa se, että kilpailevan toiminnan kieltoa ei ole rajoitettu 
nimenomaisesti vain taloudellisen vahingon riskin sisältävään toimintaan, eikä 
tälle ole löydettävissä tukea myöskään lain esitöistä, oikeuskäytännöstä tai -kir-
jallisuudesta. Tätä tukee myös TSL 3:1:ssä säädetty työntekijän lojaliteettivelvoite, 
jonka mukaan ”[t]yöntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on risti-
riidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan 
menettelyn kanssa”. Toisaalta työntekijän suojelun periaate, ja kun työntekijä te-
kee edellä tarkoitettua muuta työtä ansiotarkoituksessa, PL 18 §:n elinkeinon ja 
ammatinharjoittamisen vapaus edellyttävät, että kilpailevan toiminnan kieltoa 
tulkitaan supistavasti rajoittuen vain siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä 
säännöksen tavoitteiden kannalta.612

Näkemykseni mukaan argumentteja, jotka puhuvat sen puolesta, että kilpai-
levan toiminnan kielto kattaa myös sellaisen toiminnan, johon liittyy yksinomaan 
muun kuin taloudellisen vahingon riski, on pidettävä painavampina. Siinäkin 
tapauksessa, että TSL 3:3:1:n katsottaisiin koskevan vain sellaista toimintaa, jo-
hon liittyy ilmeinen taloudellisen vahingon vaara, pelaajalla on joka tapauksessa 
velvollisuus pidättäytyä edellä tarkoitetusta toiminnasta lojaliteettivelvoitteensa 
vuoksi. Pidättäytymistä pelaamasta samanaikaisesti muiden seurojen joukkueissa 

612 HE 157/2000 vp, s. 79; Koskinen 2002, s. 17 ja Schön 2010, s. 108.
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ei voida pitää urheilijan kannalta kohtuuttomana, minkä lisäksi tulkintaa voidaan 
puoltaa myös reilun pelin periaatteella ja sujuvuusperiaatteella sekä muuhun ur-
heiluun liittyvällä loukkaantumisriskillä.

Edellä sanotun valossa samanaikaiseen lajin eri sarjoihin osallistuvissa jouk-
kueissa613 pelaamiseen liittyy ilmeinen vahingonvaara silloin, kun on kysymys lii-
ketoimintana harjoitetusta huippu-urheilusta, tai kun seurojen välillä on puhtaasti 
urheilullinen kilpailuasetelma. Pelaajasopimuksen muihin saman lajin otteluihin 
osallistumisen kieltävä sopimusmääräys sekä sen estävät edustusoikeutta koskevat 
säännöt näyttäisivät siis olevan TSL 3:3.1:n mukaisia. Edustusoikeusmääräyksillä 
ja pelaajasopimuksella on mahdollista rajoittaa ammattilaisurheilijan oikeutta 
pelata samanaikaisesti muissa saman urheilulajin joukkueissa. Sen sijaan silloin, 
kun seurojen välillä ei ole sen paremmin taloudellista kuin urheilullistakaan kil-
pailuasetelmaa, tilanne voi olla toinen, erityisesti jos urheilija tulisi pelaamaan 
myös toisessa joukkueessa ansiotarkoituksessa, koska muussa tapauksessa rajoi-
tettaisiin urheilijan PL 18 §:n turvaamaa elinkeinon ja ammatinharjoittamisen 
vapautta. Pelaajasopimuksella tai siihen vakioehtoina liittyvillä kilpailusääntöjen 
määräyksillä ei siten voida kieltää ammattilaisurheilijan oikeutta osallistua lajin 
kilpailutoimintaan sellaisessa toisessa seurassa, joka ei kilpaile hänen työnanta-
jansa kanssa, jollei se välittömästi haittaa pelaajasopimuksesta aiheutuvien vel-
voitteiden täyttämistä. Vaikka rajoitusta voidaan perustella esimerkiksi kilpailun 
tasapuolisuuden ja sen häiriöttömän etenemisen turvaamisella, tämä ei kuiten-
kaan riitä perusteeksi syrjäyttää TSL 3:3.1:n pakottavaa säännöstä.

Periaatteessa on ajateltavissa, että myös eri urheilulajit ja niiden harjoittajat 
ovat toistensa kilpailijoita. Niidenkin välillä voi vallita samanlainen taloudellinen 
kilpailuasetelma kuin saman urheilulajin eri sarjojen ja niihin osallistuvien välil-
lä. Niiden voidaan katsoa yhtälailla kilpailevan keskenään maksavasta yleisöstä, 
sponsori- ja mainostuloista sekä urheilutapahtumien lähetysoikeuksien myynnistä 
saaduista tuloista. Näin ollen on siis mahdollista, että TSL 3:3.1:sta koituu rajoi-
tuksia myös ammattilaisurheilijan mahdollisuudelle harjoittaa samanaikaisesti 
muita urheilulajeja.

Silloin, kun on kysymys eri lajien rinnakkaisesta harjoittamisesta edellä 
tarkoitettu kilpailuasetelma voi olla olemassa, kun urheilija harjoittaa eri lajeja eri 
seuroissa. Sen sijaan silloin, kun eri lajeja harjoitetaan samassa seurassa tällaista 
kilpailuasetelmaa ei yleensä synny.614 Tällöinhän sopijakumppani on käytännössä 
hyväksynyt muun urheilun harjoittamisen sallimalla sen, eikä siihen myöskään 
voitane katsoa liittyvän lain edellyttämää ilmeistä vahingon vaaraa. Tilanne voi 
olla toinen, jos seuran eri lajit on organisoitu oikeudellisesti itsenäisten yksiköiden 

613 Rauste 1997, s. 120 ja 143.

614 Esimerkkinä voidaan mainita Timo Nummelin, joka pelasi 1960 ja 1970 –luvuilla sekä jääkiekkoa että jal-
kapalloa pääsarjatasolla TPS:n riveissä.
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alaisuuteen. Samanaikaiseen toisen urheilulajin harjoittamiseen liittyvä vahin-
gonvaara ei kuitenkaan liene yleensä samalla tavalla ilmeinen kuin, jos on kysy-
mys saman urheilulajin harjoittamisesta.615 Tästä syystä ei ole todennäköistä, että 
kilpailevan toiminnan kielto käytännössä estäisi ammattilaisurheilijalta muiden 
urheilulajien samanaikaisen harjoittamisen. Varsinkin silloin, kun on kysymys 
lajeista, joiden kilpailukausi ei osu päällekkäin, edellä tarkoitettua työnantajaa 
vahingoittavaa kilpailuasetelmaa ei synny kovinkaan helposti. Näyttää siis siltä, 
ettei TSL:n kilpailevan toiminnan kiellosta koidu välittömiä rajoituksia urheilijan 
oikeudelle harjoittaa muita urheilulajeja.616 Tämä ei myöskään ole välttämätöntä 
kilpaurheilun luonteen vuoksi.

Edellä sanotusta ei kuitenkaan vielä välttämättä seuraa sitä, että pelaaja-
sopimuksen muiden urheilulajien harjoittamista rajoittava määräys on mitätön. 
Nykyisellään kilpaurheilun harjoittaminen amatöörinä ammattilaisurheilusta pu-
humattakaan lienee yleensä siinä määrin vaativaa, että kahden tai useamman lajin 
samanaikainen täysipainoinen harjoittaminen ammattilaisena tai ammattilaisena 
ja amatöörinä on hankalaa, jollei mahdotonta. Tästä syystä ollaan hyvin lähellä 
tilannetta, jossa muun amatööri- tai ammattilaisurheilun harjoittamisesta voi-
daan lähtökohtaisesti olettaa aiheutuvan edellä tarkoitettua haittaa toisen lajin 
vastaavanlaiselle harjoittamiselle. Näin ollen on hyvinkin mahdollista, että pelaa-
jasopimuksiin otettu määräys, jolla muun kilpaurheilun samanaikainen harjoit-
taminen ilman sopijakumppanin lupaa on kategorisesti kielletty, voidaan katsoa 
edellä mainituista kilpailevan toiminnan harjoittamista koskevista näkökohdista 
huolimatta sallituksi.617 Poikkeuksen saattavat muodostaa lajit, joiden kilpailukausi 
ei osu päällekkäin, jollei niiden vaatiman kilpailukauden ulkopuolisen harjoittelun 
määrästä muuta johdu.

Tästäkään ei kuitenkaan seuraa rajoituksia muiden urheilulajien tavanomai-
selle harrastamiselle.618 Tavanomaista harrastustoimintaa on ainakin eri urheilu-
lajien harrastaminen kuntoilu- tai virkistystarkoituksessa omatoimisesti tai urhei-
luseuran jäsenenä sekä niiden kilpailutoimintaan osallistuminen harrastesarjoissa 
tai alemmilla sarjatasoilla ilman sitä koskevaa oikeudellisesti velvoittavaa sopi-
musta. Se ei tavallisesti haitanne pelaajasopimuksen perustamien velvoitteiden 
täyttämistä. Tällaista urheilun harjoittamista ei tosin lähtökohtaisesti ole rajoitettu 
myöskään pelaajasopimuksissa. Vastaavasti sopimuksen perusteella harjoitetta-
vaa kilpaurheilua sekä urheilemista ylimmillä kansallisilla sarjatasoilla ei voida 
pitää pelaajasopimuksessa tarkoitettuna tavanomaisena harrastustoimintana. 

615 Schön 2010, s. 108.

616 Ibid.

617 Ibid., s. 108–109.

618 Ibid., s. 109.
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Muulta harrasteluonteiselta urheilulta ei voitane edellyttää, että se edistää 
urheilijan suorituskykyä pelaajasopimuksen mukaisessa lajissa,619 kuten jääkiekon 
ja koripallon pelaajasopimuksissa on tehty. Sitä ei voida pitää välttämättömänä 
pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi tai ur-
heilijan loukkaantumisriskin rajoittamiseksi, eikä se vastaa joukkueurheilussa 
vallitsevaa käytäntöä. Vaikka asiasta olisi sovittu yksilöllisesti, urheilijalla tulee 
olla oikeus harjoittaa myös sellaista muuta urheilua, joka ei sinällään edistä pelaa-
jasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä, kunhan siitä ei aiheudu varsi-
naista haittaa pelaajasopimuksen täyttämiselle. Urheilijan sopijakumppani tuskin 
myöskään voisi ryhtyä tai käytännössä ryhtyisi toimenpiteisiin, vaikka urheilijan 
harjoittama muu urheilu ei parantaisikaan tämän suorituskykyä pelaajasopimuk-
sen tarkoittamassa lajissa, niin kauan kuin se ei haittaisi sopimusvelvoitteiden 
täysipainoista täyttämistä. Käytännössä myös jääkiekon ja koripallon pelaajasopi-
mukset kieltävät sellaisen muun urheilun harjoittamisen, joka heikentää urheilijan 
kykyä täyttää pelaajasopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska muun urheilun 
harjoittaminen edistänee poikkeuksetta urheilijan suorituskykyä, jos ei muuten, 
niin parantamalla ja ylläpitämällä tämän fyysistä kuntoa.

Työsuhteen aikainen kilpaileva toiminta on kiellettyä ainoastaan silloin, kun 
sitä on pidettävä työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena. Hyvän ta-
van vastaisuudesta ei ole kysymys mm. silloin, kun työnantaja on ollut tietoinen 
työntekijän harjoittamasta toiminnasta eikä ole sitä kieltänyt tai, kun työsuh-
teen osapuolet ovat erikseen sopineet, että työntekijä saa harjoittaa mainittua 
toimintaa työsuhteen aikana.620 Jos seura on siis palkannut urheilijan tietoisena 
tämän harjoittamasta muusta urheilusta, sen harjoittaminen ei ole lain kieltämä 
hyvän tavan vastainen kilpailuteko. Koska pelaajasopimuksissa on yleensä sovittu 
erikseen, että urheilijalla on oikeus osallistua maajoukkue- yms. arvo-otteluihin, 
ja seurat ovat velvollisia sallimaan sen, myöskään niihin osallistumista ei voida 
pääsääntöisesti pitää seurajoukkueen ja lajiliiton välisestä kilpailuasetelmasta 
huolimatta hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Pelaajan oikeutta osallistua 
pelaajasopimuksensa estämättä lajinsa maajoukkueen toimintaan voidaan päin-
vastoin pitää ennemminkin vakiintuneesta tavasta johtuvana pelaajasopimuksen 
oikeusvaikutuksena.621 Se on näet epäilemättä joukkueurheilijoiden ja seurojen 
edustajien tuntema ja velvoittavaksi kokema käytäntö, eikä sitä voida pitää koh-
tuuttomana sen perustaessa sopimuksen heikommalle osapuolelle oikeuksia. Se 
ei ole myöskään minkään pakottavan lain säännöksen vastainen. Seuroilla puo-
lestaan voidaan ajatella olevan velvoite antaa pelaajiaan maajoukkueen käyttöön 

619 Ibid.

620 HE 157/2000 vp, s. 79; Sarkko 1980, s. 106; Koskinen 2002, s. 4; Tiitinen – Kröger 2012, s. 333–334; Hie-
tala et al. 2016, s. 241 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 251.

621 Mahdollisesta pelaajan velvollisuudesta osallistua maajoukkueen toimintaan on sen sijaan sovittava erikseen.
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jo sen vuoksi, että ne ovat maajoukkuetta ylläpitävän lajiliiton jäseninä velvollisia 
noudattamaan sen sääntöjä ja määräyksiä ja pidättäytymään yhdistystä vahin-
goittavasta toiminnasta.

Amatööriurheilijoiden oikeutta harjoittaa muuta kuin pelaajasopimuksessa 
määriteltyä urheilua ei ole lailla nimenomaisesti rajoitettu. Toisaalta laista ei myös-
kään seuraa erityisiä rajoitteita mahdollisuudelle sopia muun urheilun harjoittami-
sen rajoittamisesta. Osapuolten sopimusvapautta rajaavat ainoastaan OikTL 36 § 
yleinen kohtuullisuussäännös ja OikTL 38 §, jonka mukaan kilpailevan toiminnan 
harjoittamista tai työsopimuksen solmimista sopijakumppanin kanssa kilpaile-
vaa toimintaa harjoittavan tahon kanssa rajoittava sopimus ei sido sitoumuksen 
antajaa siltä osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa hänen toimintavapauttaan.

Muun kuin pelaajasopimuksen täyttämistä välittömästi estävän tai hait-
taavan urheilun kieltämisestä voidaan siten lähtökohtaisesti sopia myös ama-
tööriurheilijan pelaajasopimuksessa. Näin ollen ja kun pelaajan velvollisuus olla 
osallistumatta lajin viralliseen kilpailutoimintaan muussa kuin sopimuskumppa-
nin hänelle kulloinkin osoittamassa joukkueessa on joukkueurheilussa vallitseva 
ja vakiintunut sekä kaikkia lajin viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvia ur-
heilijoita koskeva ja näiden tuntema toiminnan luonteesta johtuva käytäntö, sitä 
voidaan pitää pelaajasopimuksen oikeudellisesti velvoittavasta tavasta johtuvana 
oikeusvaikutuksena silloin, kun itse pelaajasopimuksesta ei muuta johdu. Tilanne 
voi olla toinen ainoastaan silloin, kun tämä johtaisi yksittäistapauksessa kohtuut-
tomuuteen. Tällainen tilanne ei kuitenkaan ole yleensä käsillä silloinkaan, kun 
amatöörisopimuksella on rajoitettu urheilijan oikeutta harjoittaa seuran kanssa 
kilpailevan toiminnan lisäksi myös sellaista muuta urheilua, jota ei voida pitää 
luonteeltaan kilpailevana. Amatöörisopimuksella on siten mahdollista rajoittaa 
esimerkiksi urheilijan oikeutta saman urheilulajin harjoittamiseen toisessa seu-
rassa laajemmin kuin ammattilaisten osalta. Ottaen huomioon, että rajoitusta 
voidaan perustella toiminnan perusluonteeseen liittyvillä syillä, eikä tällaista 
rajoitusta yleensä voida pitää pelaajan kannalta kohtuuttomana, siten ei yleensä 
voida pitää kohtuuttomana, vaikka pelaajan on käytännössä pakko sitoutua siihen 
voidakseen harjoittaa joukkueurheilua.

Pelaajasopimuksissa on saatettu poikkeuksellisesti kieltää kokonaan tietty-
jen sopimuksessa yksilöityjen urheilulajien harjoittaminen. Tarkasteltavina olleis-
ta pelaajasopimuksista tällainen mahdollisuus on huomioitu jääkiekon SM-Liigan 
ja koripallon pelaajasopimuksissa, joissa on saatettu kieltää pelaajalta kokonaan 
esimerkiksi moottoriurheilun, laskuvarjohypyn tms. urheilun harjoittaminen mu-
kaan lukien kyseisten lajien tavanomainen harrastustoiminta. Niihinkin tällainen 
totaalikielto sisältyy ainoastaan mahdollisuutena, joten se muodostaa poikkeuksen 
pelaajasopimusten muun urheilun rajoittamista koskevaan käytäntöön, eikä sitä 
näin ollen voida pitää välttämättömänä joukkueurheilun luonteeseen liittyvistä 
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erityisistä syistä eikä myöskään pelaajasopimukseen liittyvänä oikeusvaikutuk-
sena. 

Edellä mainitun tiettyjen lajien harjoittamisen kokonaan kieltävän määrä-
yksen kuten muidenkin edellä käsiteltyjen muun urheilun harjoittamista rajoitta-
vien sopimusehtojen tarkoituksena lienee alentaa urheilijan loukkaantumisriskiä 
ja pyrkiä varmistamaan pelaajasopimuksen asianmukainen täyttäminen. Silloin, 
kun kysymys ei ole pelaajasopimuksen täyttämistä välittömästi haittaavasta tai 
työnantajaa vahingoittavasta kilpailevasta toiminnasta, joudutaan kysymään, 
onko esim. liigakiekkoilijan oikeutta harrastaa vapaa-aikanaan vaikkapa kartin-
gia sallittua rajoittaa pelkästään siitä syystä, että urheilija saattaa loukkaantua ja 
tulla kyvyttömäksi täyttämään pelaajasopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Jos asiaa tarkastellaan puhtaasti urheilijan perusoikeutena turvatun henki-
lökohtaisen vapauden kannalta, vastaus näyttäytyy selkeänä. Rajoitusta ei voida 
hyväksyä. Tätä puoltaisi sekin edellä mainittu seikka, että tällainen totaalikielto 
on poikkeuksellinen, eikä sitä näin ollen voida pitää välttämättömänä joukkueur-
heilun luonteen vuoksi. Toisaalta kysymyksessä on osapuolten yksilöllisesti sopima 
ehto, jolla pyritään sinällään hyväksyttävään tavoitteeseen, urheilijan suoritusky-
vyn turvaamiseen ja tehdyn sopimuksen täyttämisen varmistamiseen. Ehto on 
myös epäilemättä tehokas keino mainittuun päämäärään pyrittäessä, eikä sillä 
kielletä kaikkea harrasteurheilua vaan ainoastaan tietyt yksilöidyt lajit, jolloin 
pelaajalle jää edelleen mahdollisuus muiden kuin sopimuksessa yksilöityjen lajien 
harjoittamiseen.

Arvioinnissa on huomioitava edelleen se, että seuran mahdollisuudet esim. 
loukkaantumisen takia pelikyvyttömäksi tulleen pelaajan korvaamiseen ovat 
huomattavasti rajoitetummat kuin useimmissa muissa töissä. Uusien pelaajien 
hankkimista ja käyttämistä rajoittavat ensinnäkin lajiliittojen pelaajasiirtoja kos-
kevat säännöt. Lisäksi seuran tosiasialliset mahdollisuudet pelaajan korvaamiseen 
ovat urheilijan suoritusvelvollisuuden korostuneen henkilökohtaisuuden vuoksi 
merkittävästi rajatummat kuin sellaisissa töissä, joissa työn suorittajan henkilö-
kohtaiset ominaisuudet eivät korostu samassa määrin. Tästä voi myös aiheutua 
seuralle ylimääräisiä kustannuksia uudelle pelaajalle mahdollisesti maksettavi-
en palkkioiden lisäksi myös rekrytointikustannusten ja pelaajan aikaisemmalle 
seuralle maksettavien siirtokorvausten vuoksi. Erityisen riskialttiiden urheilu-
lajien harjoittamisen rajoittamista voidaan näin ollen pitää sujuvuusperiaatteen 
mukaisena. Koska mahdollisuudet pelaajan korvaamiseen lienevät edelleen sitä 
rajoitetummat mitä tärkeämmästä pelaajasta on kysymys, edellä tarkoitetussa 
arvioinnissa lienee kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko kysymys seuran 
kannalta poikkeuksellisen tärkeässä roolissa olevasta avainpelaajasta vai ns. ri-
vipelaajasta. Sanotun perusteella mainitun kaltaista sopimusmääräystä ei voitane 
pitää hyvän tavan vastaisena tai kohtuuttomana siitä huolimatta, että se rajoittaa 
pelaajan henkilökohtaista vapautta. Tämä koskee erityisesti edellä tarkoitettuja 
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vaikeasti korvattavissa olevia avainpelaajia, joille suoritettavat palkkiot myös ovat 
yleensä muita pelaajia merkittävästi suurempia.

Siinäkin tapauksessa, ettei urheilijan oikeutta muun urheilun harjoittami-
seen olisi sopimuksessa lainkaan rajoitettu, tällä saattaa yksittäistapauksessa olla 
velvollisuus pidättäytyä muun urheilun harjoittamisesta. Lähtökohtana lienee kui-
tenkin pidettävä tällöin sitä, että kyseiseen toimintaan liittyvä loukkaantumisen 
vaara on olosuhteet huomioon ottaen niin ilmeinen, että menettelyä voidaan pitää 
tahallisena tai törkeän tuottamuksellisena. Koska pelaaja on lojaliteettivelvoitteen-
sa perusteella velvollinen huomioimaan käyttäytymisessään myös mahdollisesta 
loukkaantumisestaan seuralle aiheutuvan haitan, tämän velvollisuus edellä tar-
koitetusta riskialttiista toiminnasta pidättäytymiseen saattaa kuitenkin olla edel-
lä sanottua laajempi. Erityisesti edellä tarkoitetun avainpelaajan tulee tiedostaa 
mahdollisen loukkaantumisensa merkitys seuralleen ja pidättäytyä merkittävän 
loukkaantumisriskin sisältävästä toiminnasta jopa herkemmin kuin muiden pe-
laajien. Työtuomioistuimen ratkaisussa TT 2005-13 todetulla tavalla työntekijä 
ei ollut aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
loukattuaan olkapäänsä vapaa-aikanaan sorakuopalla moottoripyörällä tapah-
tuneen maastoajoharjoittelun yhteydessä. Kysymys oli oppisopimussuhteessa 
olleesta työntekijästä, joka oli loukkaantunut ja määrätty useammaksi viikok-
si sairauslomalle tämän kaaduttua monesta eri pyörästä rakennetulla katsasta-
mattomalla ja rekisteröimättömällä moottoripyörällä hiekkakuopalla sijainneella 
epävirallisella harjoitusradalla. Jos kysymys olisi ollut ammattilaisurheilijasta, 
ratkaisun lopputulos olisi saattanut olla edellä sanotun perusteella toinen, koska 
tämän velvollisuus ottaa huomioon menettelynsä mahdolliset haitalliset seura-
ukset on toiminnan luonteen ja tämän aseman vuoksi on selvästi korostuneempi 
oppisopimussuhteisella työntekijällä.

4.2.6 Uuden pelaajasopimuksen solmimisen rajoittaminen

Pelaajasopimuksella tai kilpailunjärjestäjän tms. sääntömääräyksillä ei voida ka-
tegorisesti estää ammattilaisurheilijaa käymästä pelaajasopimuksen voimassa 
ollessa tai kilpailukauden aikana sopimusneuvotteluja kolmannen tahon kanssa 
tai tekemästä sellaista uutta pelaajasopimusta,622 joka ei estä tai haittaa voimassa 
olevan sopimuksen täyttämistä. Pelkkää sopimusneuvotteluiden käymistä tai uu-
den pelaajasopimuksen solmimista edellisen sopimuksen voimassa ollessa ei voida 
pitää TSL 3:3.2:n tarkoittamana kilpailevana toimintana tai sellaisen kiellettynä 
valmisteluna.623 Tämän lisäksi PL 18 §:ssä turvattu ammatinharjoittamisen vapaus 

622 Rauste 1997, s. 120.

623 Koskinen 2002, s. 6.
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edellyttää, että työntekijällä on oikeus neuvotella ja tehdä työsopimus edellisen 
sopimuksen päättymisen jälkeen alkavasta työstä. Tätä puoltaa edelleen se, että 
ammattilaisurheilijoilla voidaan katsoa olevan pelaajasopimusten poikkeuksetto-
man määräaikaisuuden vuoksi erityinen tarve neuvotella uudesta sopimuksesta 
riittävän aikaisessa vaiheessa ennen edellisen pelaajasopimuksen päättymistä. Näin 
ollen jalkapallon pelaajasopimuksen osana noudatettavaa SPL:n kilpailusääntöjen 
määräystä, jonka mukaan pelaajaa, joka ryhtyy neuvottelemaan uudesta pelaa-
jasopimuksesta aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen edellisen sopimuksen 
päättymistä, voidaan rangaista kurinpitomenettelyssä, on pidettävä TSL 3:3.2:n 
vastaisena, ja siten mitättömänä. Vaikka tätä voidaankin perustella reilun pelin 
periaatteella ja sillä, että se varmistaa, että pelaaja tekee ulkopuolisista vaikutteista 
vapaana kaikissa tilanteissa parhaansa seuransa puolesta, sitä ei voida pitää tässä 
suhteessa välttämättömänä toiminnan luonteesta johtuvana pelaajasopimusten 
erityispiirteenä ottaen huomioon, että vastaavanlaista rajoitusta ei ole jalkapal-
lon lisäksi muissa joukkueurheilulajeissa. Se on siis ennemminkin poikkeus alan 
vallitsevasta sopimuskäytännöstä. Ottaen edelleen huomioon sen, että määräys 
sisältyy lajin kilpailumääräyksiin, joiden sisältöön pelaaja ei voi vaikuttaa, ja että 
pelaajasopimus on tehtävä kilpailusääntöjen mukaan kirjallisesti liittohallituksen 
hyväksymän mallin mukaisesti, jossa puolestaan viitataan kyseisiin sääntöihin, 
se on oikeudelliselta luonteeltaan yksipuolisesti laadittu vakioehto, joka rajoittaa 
sopimussuhteen heikomman osapuolen oikeuksia vahvemman osapuolen eduksi. 
Pelaajan on näin ollen hyväksyttävä määräys sellaisenaan voidakseen osallistua 
lajin kilpailutoimintaan, ja ammattilaisen kyseessä ollen, voidakseen harjoittaa 
ammattiaan. Tästä syystä kyseisenlaista määräystä on lähtökohtaisesti pidettävä 
kiellettynä, eikä sen vastaista menettelyä näin ollen voida pitää pelaajan sopi-
musrikkomuksena. Pelaajaan ei siten pääsääntöisesti voida kohdistaa sopimus-
rikkomuksen seuraamuksia tai työoikeudellisia tai kilpailusääntöjen mukaisia 
kurinpitotoimia sen johdosta, että tämä on solminut uuden pelaajasopimuksen 
tai aloittanut sopimusneuvottelut toisen seuran kanssa yli kuusi kuukautta ennen 
sopimuksensa päättymistä.

Amatööriurheilijan osalta on sen sijaan lähtökohtaisesti mahdollista rajoittaa 
tämän oikeutta käydä sopimusneuvotteluja ja solmia uusi pelaajasopimus ennen 
aikaisemman sopimuksen päättymistä. Näiden osalta ei ole olemassa TSL 3:3.2:a 
vastaavaa osapuolten sopimusvapautta rajoittavaa pakottavaa säännöstä. Tilan-
ne voi olla toinen lähinnä silloin, kun amatööriurheilija ryhtyy neuvottelemaan 
amatöörisopimuksen päättymisen jälkeen alkavasta ammattilaissopimuksesta, 
erityisesti, jos urheilija siirtyisi sen myötä toiseen sarjaan. Sopimusneuvottelujen 
käymistä ei ole tällaisessa tilanteessa tarpeen rajoittaa ainakaan edellä mainituis-
ta syistä, minkä lisäksi ammatinharjoittamisen vapauteen ja pelaajasopimusten 
poikkeuksettomaan määräaikaisuuteen liittyvät näkökohdat puoltavat sitä, että 
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pelaajalla tulee olla oikeus käydä sopimusneuvotteluja ja myös solmia uusi pelaa-
jasopimus hyvissä ajoin ennen edellisen sopimuksen päättymistä. 

Tietyissä yksittäistapauksissa neuvotteluja tai edellä tarkoitetun sopimuk-
sen tekemistä voidaan kuitenkin pitää urheilijan lojaliteettivelvollisuuden tai hy-
vän tavan vastaisina. Näin voi olla silloin, jos niiden voidaan todeta vaikuttavan 
haitallisesti voimassa olevan pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttä-
miseen.624 Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi pelaajan ryhtyessä sopi-
musneuvotteluihin tai solmiessa sopimuksen seuransa vastustajan kanssa kesken 
pudotuspelisarjan. Tällaiset neuvottelut voivat perustellusti horjuttaa työsuhteen 
osapuolten välistä luottamusta, eikä tilapäistä ja lyhytaikaista pidättäytymistä 
sopimusneuvotteluista tai sopimuksen solmimista vasta sarjan päätyttyä voitane 
pitää pelaajan kannalta kohtuuttomana. Eri asia on se, kuinka vakavana rikko-
muksena urheilijan menettelyä voidaan pitää, ja millaisia seuraamuksia urheili-
jaan voidaan sen johdosta kohdistaa. Esimerkiksi pelaajasopimuksen purkaminen 
pelkästään tällä perusteella ei käytännössä ole mahdollista. Pelaajan voidaan kui-
tenkin katsoa olevan lojaliteettivelvoitteensa perusteella velvollinen vähintäänkin 
ilmoittamaan sopijakumppanilleen alkamassa olevista neuvotteluista edellä ku-
vatussa tilanteessa.

Uuden sopimuksen tekeminen edellisen sopimuksen voimassa ollessa voi sen 
sijaan estyä pelaajasopimuksessa olevan optioehdon seurauksena.625 Jos pelaaja-
sopimukseen on otettu edellä tarkoitettu yksipuolinen optioehto, urheilija on si-
toutunut siihen, että sopimus jatkuu sopijakumppanin niin halutessa alkuperäisen 
sopimuskauden lisäksi vielä sopimuksessa sovitun optiokauden verran.626 Tällöin-
kin urheilijalla on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus käydä sopimusneuvotteluja 
toisen seuran kanssa, mutta sopimukseen hän ei voi sitoutua ennen kuin tietää, 
käyttääkö seura optionsa. Jos sen sijaan sopimuksen voimassaolon jatkuminen 
optiokauden verran edellyttää molempien hyväksyntää eli, ettei kumpikaan osa-
puoli esimerkiksi ole irtisanonut sitä tiettyyn määräaikaan mennessä, seuralla ei 
ole mahdollisuutta jatkaa sopimussuhdetta yksipuolisella päätöksellään. Tällöin 
optioehdosta sinällään ei koidu estettä pelaajan oikeudelle uuden pelaajasopimuk-
sen solmimiseen kolmannen tahon kanssa.

4.2.7 Pelaajan johdon ja valvonnan alaisuus

Sen lisäksi, että ammattilaisurheilija on velvollinen tekemään työnsä TSL 3:1:n 
tarkoittamalla tavalla huolellisesti, tällä on mainitun lainkohdan nojalla lisäksi 

624 Rauste 1997, s. 121 ja 142.

625 Schön 2010, s. 106.

626 Ibid., s. 106–107.
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velvollisuus noudattaa ”niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mu-
kaisesti työn suorittamisesta”. Urheilijan määräysvallan alaisuudesta on määräys 
myös pelaajasopimuksessa. Ammattilaisurheilija on kuitenkin mainitun säännök-
sen perusteella velvollinen noudattamaan työnantajan työn suorittamista koskevia 
määräyksiä myös silloin, kun asiasta ei ole sopimuksessa nimenomaista määräystä. 
Ammattilaisurheilija on näin ollen seuran määräysvallan alainen niin pelatessaan 
ja harjoitellessaan kuin osallistuessaan seuran ja sen yhteistyökumppanien mark-
kinointi- ja edustustilaisuuksiin.

Amatööriurheilijoita koskevaa vastaavaa säännöstä ei ole, mutta määräys-
vallan alaisuudesta sovitaan käytännössä poikkeuksetta näidenkin pelaajasopi-
muksissa. Nimenomaisen lain säännöksen puuttuessa voidaan kuitenkin kysyä, 
voivatko amatööriurheilijat olla seuran määräysvallan alaisia myös silloin, kun 
asiasta ei ole sovittu pelaajasopimuksessa. Yleisten velvoiteoikeudellisten sopi-
musten osaltahan peruslähtökohta on se, että suorittava osapuoli eli velallinen 
määrittää ensivaiheessa suorituksensa sisällön, jollei toisin ole sovittu, tai sopi-
muksen luonteesta muuta johdu. Velallinen ei näin ollen lähtökohtaisesti yleensä 
ole sopimusvelvoitteita täyttäessään sopijakumppaninsa oikeudellisen määräys-
vallan alainen.

Pelaajan määräysvallan alaisuus on joukkueurheilussa vakiintunut ja vallit-
seva toiminnan luonteesta johtuva käytäntö, johon voidaan liittää perusteltuja odo-
tuksia.627 Sitä ei myöskään voida pitää sinällään lain tai hyvän tavan vastaisena tai 
kohtuuttomana, vaikka sitä saatetaankin yksittäistapauksessa käyttää tällaisella 
tavalla. Sitä voidaan näin ollen pitää alalla noudatettavana toiminnan luonteesta 
johtuvana oikeudellisesti(kin) velvoittavana tapana. Tästä syystä pelaamista ja 
harjoittelua koskevan alisteisuuden voidaan ammattilaisurheilijoiden ohella kat-
soa velvoittavan oikeudellisesti myös amatööriurheilijoita ilman nimenomaista 
sopimusmääräystäkin ja seuraavan oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen tun-
nusmerkistön täyttävän sopimuksen solmimisesta.628

Siinäkin tapauksessa, ettei edellä esitettyä kantaa hyväksyttäisi, määräysval-
lan alaisuuden voidaan erityisten vastasyiden puuttuessa katsoa sisältyvän vähin-
tään hiljaisena välipuheena jokaiseen pelaajasopimukseen. Sanotun perusteella 
joukkueurheilija siis on tekemänsä pelaajasopimuksen perusteella pelatessaan ja 
harjoitellessaan lähtökohtaisesti sopijakumppaninsa määräysvallan alainen, jollei 
muuta näytetä sovitun.629

Myös amatööriurheilijan työntekovelvollisuuteen kuuluu pelaamisen ja 
harjoittelun ohella velvollisuus erilaisiin markkinointi- ja edustustilaisuuksiin 

627 Ibid., s. 111–112.

628 Ibid., s. 112.

629 Ibid.
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osallistumiseen. Kaikkiin tätä tutkimusta tehtäessä käytössä olleisiin pelaajaso-
pimuksiin on kirjattu, että pelaaja on velvollinen osallistumaan seuran johdon 
osoittamiin edustus- ja markkinointitilaisuuksiin tai, millä tarkoittanee käytän-
nössä kutakuinkin samaa, edustamaan seuraa kohtuullisessa määrin erilaisissa 
pr- ja markkinointitilaisuuksissa. Sanotun perusteella joukkueurheilussa on siis 
vallitsevana käytäntönä, että amatööriurheilijat ovat myös näiltä osin sopijakump-
paninsa määräysvallan alaisia. Määräysvallan alaisuuden ei kuitenkaan voida 
näiltä osin seuraavan välittömänä oikeusvaikutuksena edellä määritellyt pelaa-
jasopimuksen tunnusmerkit täyttävän sopimuksen solmimisesta.630 Pelaamisesta 
ja harjoittelemisesta sopiminen ei näet välttämättä edellytä edellä tarkoitetuista 
markkinointi- yms. tilaisuuksiin osallistumisesta sopimista, eikä siitä, että ama-
tööriurheilija on joukkueurheilun luonteen vuoksi pelatessaan ja harjoitellessaan 
sopijakumppaninsa määräysvallan alainen myöskään seuraa, että näin olisi myös 
markkinointivelvoitteiden osalta.

TSL 3:1:n perusteella työnantajalla on oikeus antaa ammattilaisurheilijalle 
määräyksiä työn suorittamisesta. Amatööriurheilijan osalta seuralla on puolestaan 
sopimukseen perustuva oikeus antaa sopimusvelvoitteiden täyttämistä koske-
via määräyksiä. Tästä on poikkeuksetta sovittu pelaajasopimuksessa ja se liittyy 
kiinteästi joukkueurheilun luonteeseen. Seuralla ei sen sijaan ole oikeutta antaa 
urheilijaa velvoittavia määräyksiä muista asioista kuin sopimusvelvoitteiden täyt-
tämisestä, kuten tämän käyttäytymisestä vapaa-aikana.631 Ammattilaisten ohella 
tämä koskee yhtälailla amatööriurheilijoita. Tosin urheilijan on vapaa-aikanaankin 
pidättäydyttävä pelaajasopimuksen nimenomaisen määräyksen, siihen vakioeh-
toina sisältyvien epäurheilijamaista käyttäytymistä koskevien sääntömääräysten 
ja lojaliteettivelvoitteensa perusteella käyttäytymisestä, joka voi aiheuttaa seuralle 
vahinkoa. Tämä ei kuitenkaan perusta seuralle oikeutta määrätä siitä, kuinka 
urheilija on velvollinen vapaa-aikaansa käyttämään. 

TSL 3:1:n on katsottu perustavan työnantajalle oikeuden antaa työntekijää 
velvoittavia määräyksiä ensinnäkin siitä, mitä tämän on suoritettava. Tämän pe-
rusteella työntekijän on noudatettava työnantajan antamia työsuorituksen sisältöä 
eli työn laatua, laajuutta ja suorittamistapaa sekä työnteon aikaa ja paikkaa kos-
kevia määräyksiä.632 TSL 1:9:n nojalla työnantajalla on lisäksi oikeus päättää siitä, 
kuka käyttää edellä tarkoitettua työnjohtovaltaa.633 Amatööriurheilijoita koskevaa 
seuran määräysvallan sisältöä määrittelevää säännöstä ei ole. Yleisluontoisen vel-
voitteen pelata ja harjoitella seuran ja sen valmennusjohdon määräysten mukai-

630 Ibid.

631 Tiitinen – Kröger 2012, s. 320.

632 KM 1969:A 25, s. 31; Sarkko 1980, s. 104; Kairinen 2009a, s. 220; Tiitinen – Kröger 2012, s. 320; Hietala 
et al. 2016, s. 234 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 232–233.

633 Kairinen 2009a, s. 220.
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sesti sekä osallistua seuran määräämiin muihin tilaisuuksiin voidaan kuitenkin 
epäilemättä katsoa sisältävän oikeuden määrätä työnteon sisällöstä, tavasta, ajasta 
ja paikasta, kun sitä ei ole erikseen sisällöllisesti rajoitettu. Tämä on tiettävästi 
myös käytännössä ollut seuran määräysvallan sisältö.

Seuran työnjohtovaltaa rajoittaa ammattilaisurheilijoiden osalta TSL 3:1:n 
määräys, jonka mukaisesti työntekijän on noudatettava työnantajan ”toimival-
tansa mukaisesti” antamia määräyksiä. Ammattimaisessa joukkueurheilussa tä-
män toimivallan laajuus määräytyy työehtosopimusten puuttuessa pakottavien 
ja tahdonvaltaisten lain määräysten, oikeusjärjestyksen yleisten periaatteiden ja 
pelaajasopimuksen sisällön mukaisesti.634 Seuralla ei siis ole toimivaltaa antaa esi-
merkiksi ammattiurheilijan perustuslailla suojattuja perusoikeuksia olennaisesti 
rajoittavia, oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden tai pakottavien työlainsäädän-
nön normien vastaisia työnjohtomääräyksiä tai määräyksiä, joiden johdosta pelaaja 
tulisi syyllistyneeksi rikokseen tms. sanktioituun tekoon.635 Työnjohtomääräykset 
eivät saa olla myöskään syrjiviä tai työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaati-
muksen vastaisia.636

Koska kohtuuttomuutta ja hyvän tavan vastaisuutta koskevat OikTL 36 § ja 
TSL 10:2:n säännökset ovat pakottavia, ja koska direktio-oikeutta käytettäessä on 
otettava huomioon mm. edellä mainitut yleiset velvoiteoikeudelliset periaatteet, 
oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on katsottu, etteivät työnjohtomääräykset 
saa olla myöskään kohtuuttomia tai hyvän tavan tai lojaliteettiperiaatteen vas-
taisia637. Myöskään amatööriurheilijalle annetut pelaajasopimuksen täyttämistä 
koskevat määräykset eivät luonnollisesti saa olla lain, oikeusjärjestyksen perus-
teiden tai yleisten oikeusperiaatteiden vastaisia.

Edellä sanotun lisäksi seuran määräysvaltaa rajoittaa keskeisesti myös itse 
pelaajasopimuksen sisältö. Sopimuksen sitovuuden periaatteen mukaisesti sopi-
japuolilla ei lähtökohtaisesti ole toimivaltaa muuttaa tehtyä sopimusta yksipuoli-
sesti ilman siihen oikeuttavaa sopimusehtoa tai muuta erityistä perustetta kuten 
lain säännöstä.638 Työnjohtovalta ei perusta työnantajalle kelpoisuutta muuttaa 
työsuhteen ehtoja, kuten mm. korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on va-
kiintuneesti katsottu.639 Seuran määräysvalta on siis jonkin verran yleistäen sa-

634 Tiitinen – Kröger 2012, s. 321 ja 323 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 234–235 ja 242.

635 Kairinen 2009a, s. 220–221 ja 225; Tiitinen – Kröger 2012, s. 323 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017 s. 242–243, 
s. 103.

636 Tiitinen – Kröger 2012, s. 322 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 242–243.

637 Tiitinen – Kröger 2012, s. 323 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 243.

638 Hemmo 2003, s. 7–21 ja 24–26 sekä Wilhelmsson 2008, s. 85–87. 

639 KKO 2017:26, kohta 11.
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nottuna sitä suppeampi mitä yksityiskohtaisempi itse sopimus on.640 Tämä koskee 
ammattilaisten ohella myöskin amatöörejä.

Seuralla on työnjohto-oikeutensa perusteella ensinnäkin oikeus määrätä, mi-
hin otteluihin urheilijan on osallistuttava. Se voi toisin sanoen päättää pelaavasta 
kokoonpanosta ja olla halutessaan nimeämättä urheilijaa siihen. Seuran oikeus 
joukkueen kokoonpanosta päättämiseen kuuluu keskeisenä osana joukkueurhei-
lun luonteeseen ja on varsin laaja. Esimerkiksi Urheilun oikeusturvalautakunnan 
ratkaisussa UOTL 24/2015 on todettu nimenomaisesti, että ”joukkuelajeissa viime 
kädessä valmentaja päättää joukkueen kokoonpanosta ja pelipaikoista” ja rat-
kaisussa UOTL 27/2016 vastaavasti, että ”joukkueurheilussa pelaajien arviointi 
ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluu tavallisesti joukkueen val-
mentajan toimivaltaan”. Pelaajalla ei ole subjektiivista oikeutta pelata otteluissa 
edes silloin, kun tämän voitaisiin taitojensa ja pelivireensä puolesta objektiivisesti 
arvioiden katsoa mahtuvan joukkueen pelaavaan kokoonpanoon.641 Kokoonpanon 
valitsemiseen samoin kuin joukkueen rakentamiseen vaikuttavat muutkin seikat 
kuin pelaajan taitotaso ja suorituskyky.642

Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisuissa UOTL 24/2015 ja 27/2016 
todetulla tavalla yksittäisen pelaajan pelitaitojen ohella kokoonpanon valintaan 
vaikuttavat myös muun muassa joukkueen muut pelaajat, joukkue kokonaisuutena 
sekä joukkueen pelitapa. Tavoitteena on muodostaa kuhunkin otteluun kokoon-
pano, joka kykenee parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Vastaavasti ratkaisus-
sa UOTL 26/2012 todetulla tavalla sovittujen joukkueen sisäisten pelisääntöjen 
noudattamatta jättäminen, huono harjoittelu tai yhteisestä tapahtumasta pois 
jääminen voivat olla peruste olla valitsematta pelaajaa kokoonpanoon. Vaikka 
kyseiset ratkaisut ovat koskeneet junioriurheilua, edellä mainittuja perusteita epäi-
lemättä käytettään ja voidaan käyttää kokoonpanon valitsemiseen myös huippu-
urheilussa. Seura voi siten lähtökohtaisesti halutessaan jättää pelaajan pelaavan 
kokoonpanon ulkopuolelle esimerkiksi kurinpidollisista syistä tai lepuuttaakseen 
tätä tai valmennuksen halutessa kokeilla uusia kokoonpanovaihtoehtoja tai raken-
taessa kokoonpanon tulevan vastustajan pelitavan mukaisesti643.

Seuran päätösvaltaa kuitenkin rajoittaa muun muassa YVL 8 §:n syrjintä-
kielto.644 Kokoonpanon valinta ei siis saa tapahtua esimerkiksi kansalaisuuden, 
henkilön alkuperän tai muun YVL 8 §:ssä tarkoitetun syrjivän henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Lain esitöiden mukaan alkuperällä tarkoitetaan mm. henkilön 

640 Tiitinen – Kröger 2012, s. 321 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 234–235.

641 Lavén 2011, s. 155 ja Mitten et al. 2017, s. 7.

642 Lavén 2011, s. 154–155.

643 Ibid., s. 155.

644 Valkonen – Koskinen 2018, s. 381.
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kansallista alkuperää.645 YVL:a sovelletaan lain 2 §:n mukaisesti lähtökohtaisesti 
kaikkeen yksityiseen toimintaan, joten edellä sanottu koskee myös amatööriur-
heilijoita. Seura ei siten voi vedota näiltä osin säännöissä mahdollisesti olevaan 
ulkomaalaiskiintiöön, jolla rajoitetaan joukkueen kokoonpanossa olevien ulko-
maalaisten pelaajien määrää. Tällaiset säännöt asettavat ulkomaalaistaustaiset 
pelaajat YVL 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla muita heikompaan asemaan välittö-
mästi kansalaisuuden tai kansallisen alkuperän perusteella ja ovat siten YVL 8 
§:n syrjintäkiellon vastaisia. Niitä ei voida myöskään perustella YVL 11 §:n tai 12 
§:n oikeuttamisperusteilla. YVL 11 §:n mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää 
silloin, kun se perustuu lakiin, tai kun sitä voidaan pitää perusteltuina perus- ja 
ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi. YVL 12 §:n 
mukaan erilainen kohtelu työssä on sallittua, kun se perustuu työtehtävien laatua 
ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin.

Ulkomaalaiskiintiöitä on perusteltu käytännössä mm. sillä, että niiden tar-
koituksena on säilyttää ”seuran perinteinen yhteys tiettyyn maahan”, uusien pelaa-
jien kouluttamisella maajoukkueen tarpeisiin sekä seurojen välisen urheilullisen 
tasapainon säilyttämisellä.646 Kysymys on siten käytännössä sujuvuusperiaatteen 
ja reilun pelin periaatteen mukaisista perusteista. Niillä ei pyritä perus- ja ihmis-
oikeuksien kannalta hyväksyttävään tavoitteeseen, eivätkä ne perustu työtehtävi-
en laadun tai niiden suorittamisen tekijälle asettamiin todellisiin ja ratkaiseviin 
vaatimuksiin. Ulkomaalaiskiintiöt eivät näin ollen ole perusteltuja YVL 11 tai 12 
§:ssä tarkoitetuista syistä. 

Seuran työnjohtovaltaa rajoittaa myös lojaliteettivelvollisuus. Sen perusteella 
seuran on huomioitava urheilijoiden oikeutetut edut työnjohtovaltaansa käyttä-
essään ja joukkueen pelaavasta kokoonpanosta päättäessään, vaikka urheilijalla 
ei sinänsä olekaan subjektiivista oikeutta pelata joukkueen virallisissa otteluissa. 
Otteluihin osallistuminen on tärkeää joukkueurheilijan kehittymisen ja suoritus-
kyvyn säilyttämisen kannalta ja vaikuttaa yleensä myös tämän mahdollisuuksiin 
harjoittaa kilpaurheilua jatkossa.647 Ammattilaisurheilijan kannalta kysymys on 
ammatinharjoittamisen edellytyksistä. Mahdollisuudella tehdä työtä on siten 
ammattilaisurheilijalle työn luonteen vuoksi usein selvästi suurempi merkitys 
kuin monissa muissa ammateissa toimiville työntekijöille. Amatööriurheilijan 
kannalta pelaajasopimuksen tekemisen nimenomaisena tarkoituksena lienee taas 
mahdollisuus harjoittaa urheilua ja kehittyä lajissaan. Tämä on todettu myös pe-
laajasopimuksia koskevassa oikeuskäytännössä. Esimerkiksi pelaajasopimuksen 

645 HE 19/2014, s. 66.

646 C-415/93 Bosman, kohdat 123–125.

647 Backman 2009, s. 28 ja Lavén 2011, s. 153–154 ja 158.
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purkamista koskevan ratkaisun CAS 2016/A/4560 Al Arabi SC Kuwait v. Papa 
Khalifa Sankaré & Asteras Tripolis FC perusteluissa todetaan nimenomaisesti, että

95 [--] It is generally accepted in jurisprudence [--] that personality rights 
apply to the world of sport. For athletes, personality rights encompass in 
particular the development and fulfilment of personality through spor-
ting activity, professional freedom and economic freedom. An athlete who 
is not actively participating in competitions depreciates on the market 
and reduces his future career opportunities. Athletes have therefore a 
right to actively practice their profession.
[--]
110 The Panel holds that among a player’s fundamental rights under an 
employment contract, is not only his right to a timely payment of his 
remuneration, but also a reasonable opportunity to compete with his 
fellow team mates in the team’s official matches.

Vaikka edellä mainittu ratkaisu perustuu Sveitsin lainsäädäntöön, sen il-
maiseman oikeusohjeen voidaan katsoa olevan voimassa jäljempänä tarkemmin 
kerrottavalla tavalla myös Suomen oikeudessa. Tätä voidaan perustella myös sillä, 
että lojaliteettiperiaatteella on pelaajasopimussuhteessa jopa tavanomaista koros-
tuneempi merkitys. Tämä puolestaan voi edellyttää, että pelaajalle annetaan aina-
kin jossain määrin mahdollisuus pelata virallisissa otteluissa. Pitkäkestoinen tai 
pysyvä pelaavan kokoonpanon ulkopuolelle sulkeminen johtaa herkästi pelaajan 
kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen, eikä pelaamisen mahdollistamista yleensä 
voitane pitää seuran kannalta kohtuuttomana, jollei kokoonpanoon nimeämättä 
jättämiselle voida esittää erityistä syytä. Jatkuessaan tämä myös synnyttäisi her-
kästi olettaman, että kokoonpanoon nimeämättä jättäminen johtuu tosiasiallisesti 
epäasiallisista syistä, varsinkin, jos pelaajalle ei anneta mahdollisuutta osallistua 
edes seuran toisen joukkueen otteluihin.

Seuran työnjohtovaltaa rajoittavat lisäksi OikTL 36 §:n ja TSL 10:2:n koh-
tuusperiaate sekä oikeuden väärinkäytön eli šikaanin kielto. Niiden perusteella 
seuran on pidättäydyttävä toimista, joita on pidettävä kohtuuttomina, tai joiden 
ainoana tarkoituksena on pelaajan vahingoittaminen. Ammattilaisurheilijoiden 
osalta seuran työnjohtovaltaa rajoittaa edelleen TSL 2:2:ssä ilmaistu työntekijöi-
den yhdenvertaisen kohtelun periaate, jonka mukaan työnantajan on kohdeltava 
palveluksessaan olevia ”työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole 
työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua”. Perusteetonta 
kokoonpanon ulkopuolelle sulkemista voidaan pitää — erityisesti sen jatkuessa 
pitkään — kohtuuttomana sekä šikaanikiellon, ja ammattilaisten osalta lisäksi 
työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vastaisena toimenpiteenä ja näin ollen seu-
ran taholta tapahtuneena sopimusrikkomuksena.
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Pelaajaa ei siten voida jättää valitsematta kokoonpanoon hyvän tavan vastai-
silla tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimer-
kiksi silloin, kun pelaavaan kokoonpanoon valitsematta jättäminen johtuu siitä, 
että pelaaja on solminut sopimuksen toisen seuran kanssa, tai kun seura pyrkii 
painostamaan pelaajaa meneillään olevissa sopimusneuvotteluissa648,  vaihtamaan 
seuraa tai suostumaan palkan alentamiseen649. Pelaajan lienee kuitenkin useim-
missa tapauksissa käytännössä hankala näyttää toteen, että kokoonpanoon valit-
sematta jättäminen on johtunut epäasiallisista syistä. Myös seuran tosiasiallinen 
päätäntävalta on näin ollen laaja. Ainakin teoriassa on kuitenkin mahdollista, että 
seuran katsottaisiin laiminlyöneen pelaajasopimuksesta sille johtuvia velvoitteita 
myös silloin, kun aikaisemmin pelaavaan kokoonpanoon säännöllisesti kuulunut 
pelaaja on suljettu kokoonpanon ulkopuolelle pidemmäksi aikaa ilman erityistä 
perustetta. Tällainen selittämätön muutos pelaajan asemassa voi näet synnyttää 
olettaman oikeuden väärinkäytöstä ja johtaa etenkin pitkään jatkuessaan lopulta 
pelaajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Tällöin pelaajalle voi syntyä lopulta 
jopa oikeus sopimuksen purkamiseen.

Pelaajasopimuksessa ei yleensä ole yksilöity tarkemmin pelaajan roolia jouk-
kueessa. Seuralla on siten työnjohtovaltansa perusteella oikeus päättää myös pe-
laajan roolista ja peliajasta otteluissa. Valmennusjohdolla on esimerkiksi oikeus 
muuttaa pelaajan pelipaikkaa ja se voi näin ollen mm. siirtää puolustajapelaajan 
hyökkääjäksi jne. Pelaaja ei siis yleensä voi vaatia itselleen tiettyä roolia tai vä-
himmäispeliaikaa, jollei tällaisesta ole poikkeuksellisesti sovittu. Sopimusneu-
vottelujen yhteydessä käytyjä keskusteluja pelaajalle suunnitellusta roolista ei 
useinkaan voida pitää luonteeltaan seuraa velvoittavina, eikä pelaaja siten voi 
esittää seuralle vaatimuksia niiden perusteella. Tämän tulevaan rooliin näet vai-
kuttavat mm. useat myöhemmin realisoituvat seikat, joista osapuolilla ei ole, eikä 
välttämättä sopimusta tehtäessä edes voi olla tietoa, kuten pelaajan ja joukkueen 
tuleva menestys, pelaajien välisen yhteistyön toimivuus, mahdolliset myöhem-
mät pelaajahankinnat, pelitapaan mahdollisesti tehtävät muutokset, valmentajien 
vaihdokset jne. Myöskään TSL 2:2 ei velvoita seuraa tarjoamaan palveluksessaan 
oleville ammattilaisurheilijoille tasapuolisesti peliaikaa otteluissa. Urheilullisen 
menestyksen tavoitteluun liittyen valmennusjohdolla tulee olla mahdollisuus valita 
kuhunkin otteluun sopivimpana pitämänsä kokoonpano, mikä johtaa usein siihen, 
ettei peliaika jakaudu tasaisesti pelaajien kesken. Tätä voidaan puolestaan pitää 
TSL 2:2:n tarkoittamana objektiivisesti hyväksyttävänä syynä pelaajien erilaiselle 

648 Lavén 2011, s. 155–156; Gardiner et al. 2012, s. 421 ja Leren 2012, s. 109.

649 CAS 2015/A/4286 Sebino Plaku v Wroclawski Klub Sportowy Slask Wroclaw S.A, kohta 103 ja CAS 
2014/A/3642 Erik Salkic v. Football Union of Russia (FUR) & Professional Football Club Arsenal, kohta 106.
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kohtelulle.650 Myös TSL 2:2 kuitenkin velvoittaa seuraa työnantajana pidättäyty-
mään pelaajan sulkemisesta kokoonpanon ulkopuolelle epäasiallisin perustein.

Seuran työnjohtovalta kattaa luonnollisesti myös joukkueen ja pelaajan har-
joittelun. Pelaajan on osallistuttava valmennusjohdon määräämiin harjoituksiin 
ja noudatettava sen laatimaa harjoitusohjelmaa. Toisaalta pelaajalla on myös oi-
keus osallistua seuran järjestämään harjoitteluun. Säännöllinen harjoittelu on 
välttämätöntä pelaajan suorituskyvyn säilymisen ja kehittymisen kannalta. Seura 
ei siten voi estää pelaajan harjoittelua ilman hyväksyttävää syytä. Epäasiallisin 
perustein tapahtuva harjoittelun estäminen muodostaa sopimusrikkomuksen. 

Ammattilaisurheilijoiden osalta tätä voidaan perustella TSL 2:1:n säännök-
sellä, joka asettaa työnantajalle velvollisuuden huolehtia siitä, että työntekijä voi 
suoriutua työstään, sekä pyrkiä ”edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä 
kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi”. Lain esitöissä ei ole avattu sitä, mitä 
tällä käytännössä tarkoitetaan, eikä tästä ole tiettävästi myöskään oikeuskäytän-
töä. Oikeuskirjallisuudessa tämän on kuitenkin katsottu perustavan työnantajalle 
jonkin asteisen yleisvelvoitteen huolehtia työntekijän työntekovalmiuksista sekä 
tarjota tälle ”mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä ja taitojensa mukaisesti myös 
aikaisempaa vaativampien ja vastuullisempien työtehtävien suorittamiseen”.651 
Joukkueurheilussa tämän voidaan katsoa edellyttävän sitä, että urheilijalle an-
netaan mahdollisuus harjoitella. Tätä on pidetty työnantajan yleisen lojaliteet-
tivelvoitteen ilmentymänä652 ja sen voidaan näin ollen katsoa sisältyvän myös 
amatööriurheilijan sopimuskumppanin lojaliteettivelvollisuuteen. Vastaavasti TSL 
2:2:n työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellyttää, ettei ammatti-
laisurheilijalta estetä harjoittelua ilman perusteltua syytä. 

Tälle saadaan tukea myös CAS:n oikeuskäytännöstä. Esimerkiksi ratkaisun 
CAS 2015/A/3922 Robson Vicente Gonçalves v. Hapoel Keter Tel Aviv FC todetaan 
näiltä osin, että 

84 It is indisputable that a professional football player such as the Appel-
lant relies on being able to play or at least to train on a professional level 
in order to keep up his level of play. If a club does not offer its players 
this possibility it, as an employer, infringes its contractual duty of care 
towards a player and also the personality rights of a player generally 
granted under Swiss law (see article 27 ff. Swiss Civil Code).653

650 HE 157/2000 vp, s. 69.

651 Tiitinen – Kröger 2012, s. 158–159.

652 Ibid., s. 160 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 123–124.

653 Samoin esim. CAS 2014/A/3525 Changchun Yatai Football Club Co. Ltd. v. Marko Ljubinkovic, kohdat 58 
ja 63–65.
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Tietyissä tilanteissa pelaaja voidaan kuitenkin määrätä harjoittelemaan yk-
sin. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun pelaaja ei ole riittävän 
hyvässä kunnossa tai, kun tämä on toipumassa loukkaantumisesta, tai siihen on 
muu perusteltu syy. Tämä ei ole seuran lojaliteettivelvoitteen tai TSL 2:2:n tasa-
puolisen kohtelun velvoitteen vastaista. Seuran on kuitenkin tällöinkin tarjottava 
urheilijalle valmennusta sekä tämän tarvitsemat asianmukaiset varusteet, välineet 
ja harjoitusolosuhteet. Jos pelaajalta sen sijaan estetään harjoittelu joukkueen 
kanssa ilman hyväksyttävää perustetta, ja erityisesti, jos kysymys on pysyvästä 
tai pitkäkestoisesta toimenpiteestä, seura menettelee CAS:n ratkaisukäytännös-
säkin vakiintuneen kannan mukaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Esimerkiksi 
ratkaisun CAS 2017/A/5465 Békéscsaba 1912 Futball v. George Koroudjiev perus-
teluissa todetaan nimenomaisesti

98. Indeed, the Panel points out that other CAS panels have ruled that not 
allowing a professional football player to train with his teammates could 
be — absent specific circumstances such as injury recovery —equivalent 
to a severe breach of said player’s personality rights by the club which 
employs him (and implicitly of the employment agreement concluded 
between the two) (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; CAS 2015/A/4322; 
CAS 2014/A/3579).

Ratkaisun CAS 2011/A/2428 I. v. CJSC FC Krylia Sovetov perusteluissa puo-
lestaan todetaan vastaavasti, että

30. [--] The Panel could see there could be circumstances when a club 
may deem it necessary for a player to train alone (for example if his 
fitness had dropped below the level of his team mates, if his body mass 
index was too high, if he was recovering from an injury, etc, but then 
only until his fitness had recovered, his body mass improved, his injury 
mended, etc.), but equally notes football is a team sport and that the 
majority of training would need to be as part of a team or squad and 
with a football. The Panel also determined that any instructions regarding 
training should be reasonable. However, ultimately the Panel could not 
go so far as to say there is a fundamental right for all players to always 
train together, the facts of each case must be considered.

Pelaajalla voidaan näin ollen perustellusti katsoa olevan oikeus osallistua 
myös valmentajan johdolla tapahtuvaan yhteisharjoitteluun, vaikka tämä voidaan 
toisinaan määrätä harjoittelemaan myös yksin. Seuralla ei liene yleensä perustet-
ta sulkea pelaajaa joukkueharjoitusten ulkopuolelle pelkästään sen vuoksi, ettei 
tämä mahdu joukkueen pelaavaan kokoonpanoon, tai ettei tämän suoritustaso 
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ole seuran näkemyksen mukaan riittävän hyvä.654 Seuralla ei siten ole oikeutta 
estää pelaajan harjoittelua yhdessä muun joukkueen kanssa ilman hyväksyttävää 
perustetta ainakaan pidemmäksi aikaa. Näiltä osin voidaan viitata mm. edellä 
mainittuihin ratkaisuihin CAS 2017/A/5465655 ja CAS 2015/A/4286 Sebino Plaku 
v Wroclawski Klub Sportowy Slask Wroclaw S.A, jossa pelaajalla katsottiin olleen 
oikeus purkaa pelaajasopimus, kun tämä oli laitettu harjoittelemaan pääosin yksin 
noin kuuden kuukauden ajaksi, vaikka harjoittelu tapahtui valmentajan johdolla, 
ja pelaajalla oli käytössään tarvittavat varusteet. Ratkaisun perusteluissa todetaan 
näiltä osin seuraavaa:

103. [--] the Panel is convinced that the Club punished the Player for not 
accepting a salary decrease with many months of individual training and 
a demotion to the second team, with no sporting justification whatsoever.
[--]
105. [--] The Player was subjected to approximately six months of indi-
vidual training and training with the reserves. It was clear to the Panel 
that there was never any intention of the Club to return the Player to 
the first team, this was a permanent demotion, as a punishment for 
refusing to take a pay cut.

106. The Panel noted that midway through, the Player even then appro-
ached the Club to say that he would take a pay cut in order to return to 
the first team, but this was ignored by the Club. It had no intention of 
this being a temporary move made on sporting grounds.

107. The Panel noted that on the one hand the Player did not have any 
express right to be a first team player, he was provided with a coach to 
oversee his training and some kit (albeit, his first team kit was taken off 
him) and he was provided with some team environment training each 
day with the second team (albeit, the majority of his training appeared 
to be alone and without a football); however, none of these factors which 
may go in favour of the Club come close to outweighing the appalling 
treatment the Player was subjected to and the Panel has no doubts in 
determining the Player had just cause to terminate this Contract due to 
the fault of the Club.

654 CAS 2014/A/3822 FC Dacia SRL v. Rohan Ricketts, kohta 91.

655 Kohdat 97–98 ja 105–107.
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Pelaajasopimuksissa ei yleensä ole nimenomaisesti määritelty joukkuetta, 
jossa urheilija on velvollinen pelaamaan, vaan tämän on pelattava hänelle kulloin-
kin osoitetussa joukkueessa. Tästä syystä ja koska seuran valmennusjohdolla on 
oikeus päättää joukkueen kokoonpanosta, urheilijalla on pääsääntöisesti velvol-
lisuus osallistua sopimuskumppaninsa määräyksestä pääasiallisen joukkueensa 
otteluiden ja harjoitusten sijasta tai ohella muidenkin sopijakumppanin organi-
saatioon kuuluvien joukkueiden, kuten toisella sarjatasolla pelaavan tai seuran 
juniorijoukkueen otteluihin ja harjoituksiin, sekä velvollisuus vaihtaa joukkuetta 
sopimuskumppanin niin määrätessä.656 Seuralla ei kuitenkaan ole tällöinkään 
oikeutta siirtää pelaajaa toiseen joukkueeseen syrjivillä tai muuten epäasiallisil-
la perusteilla. Pelaajan siirtäminen toiseen joukkueeseen esimerkiksi ulkomaa-
laiskiintiön ylittymisen vuoksi tai sen vuoksi, että tämä on kieltäytynyt seuran 
esittämästä palkan alentamisesta657  ei siten ole sallittua.

Jos sopimuksessa on sen sijaan yksilöity se joukkue, jossa urheilijan tulee 
pelata ja harjoitella, siirto seuran toiseen joukkueeseen merkitsisi olennaista muu-
tosta urheilijan pelaajasopimuksella sovittuihin työtehtäviin ja edellyttäisi näin 
ollen joko sopimuksen muuttamista tai pelaajan kutakin kertaa varten erikseen 
antamaa suostumusta.658 Urheiluseuran työnjohto-oikeuteen on näiltä osin otettu 
kantaa valmentajaa koskevassa ratkaisussa KKO 1993:69. Siinä korkein oikeus 
totesi, että seuran edustusjoukkueen valmentajan siirtäminen juniorijalkapal-
loilijoiden valmentajaksi ja juniorivalmentajien ohjaajaksi ja kouluttajaksi, olisi 
muuttanut olennaisesti tämän valmentajasopimuksessa määriteltyjä työtehtäviä ja 
merkinnyt valmentajan arvostuksen vähenemistä sekä ollut omiaan haittaamaan 
hänen vastaista toimintaansa valmennustehtävissä. Tästä syystä seuralla ei ollut 
oikeutta siirtää valmentajaa kyseisiin tehtäviin. Seura ei näin ollen voi määrätä 
myöskään urheilijaa pelaamaan muussa kuin pelaajasopimuksessa mahdollisesti 
määritellyssä joukkueessa. 

Sama on todettu myös CAS:n oikeuskäytännössä. Esimerkiksi ratkaisun CAS 
2017/A/5182 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Dernegi v. Ivan Sesar pe-
rusteluissa todetaan

53. [--] the [Player] was hired to play with the [Club’s] team with the 
status of a professional footballer according to the Contract, i.e. to play 
with the [Club’s] first team in the professional Turkish Super League, 
[--] the [Player] was informed that he was no longer considered part of 
the [Club’s] first team for the coming 2014/2015 season and was asked 

656 Schön 2010, s. 117.

657 CAS 2015/A/4286 Sebino Plaku v Wroclawski Klub Sportowy Slask Wroclaw S.A, kohdat 105–106.

658 Schön 2010, s. 117.
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to train alone and/or with the U21 team of the [Club]  [--] His exclusion 
from the team could have seriously prejudiced his career development, 
as it completely deprived him of the chance to put his talent on display 
thereby potentially increasing his market value. [--]

62 [--] The TFF regulation, assuming it had the alleged content, could 
not possibly allow clubs to remove foreign players from their first teams 
and order them to train with the U21 teams, on account of them excee-
ding the relevant quota. To hire and to maintain the football player as 
a professional footballer is a basic obligation assumed by any football 
club that is party to a professional footballer’s employment contract. 
Moreover, considering that the [Player] played in the [Club’s] first team 
during the first season of the Contract, it would be contrary to good faith 
and to the principle of pacta sunt servanda for the [Club] to knowingly 
sign more foreign players during the 2014 summer transfer window, as 
was claimed by the [Player] and not disputed by the [Club], and then 
invoke the latter agreements as being compulsory for the [Club] over 
the one signed with the Respondent

Pelaajaa ei voida myöskään suorittamaan jotakin aivan muuta kuin, mistä pe-
laajasopimuksessa on sovittu. Se merkitsisi olennaista muutosta urheilijan pelaa-
jasopimuksen mukaiseen toimenkuvaan ja siis sopimuksen sisältöön.659 Pelaaja on 
sitoutunut pelaajasopimuksessa pelaamaan ja harjoittelemaan sekä osallistumaan 
seuran ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin. Lisäksi mahdollisuudella 
harjoittaa urheilua on urheilijalle suuri merkitys. Tätä ei siten voida määrätä ilman 
suostumustaan pelaajasopimuksen mukaisista tehtävistä olennaisesti poikkeaviin 
tehtäviin, kuten esimerkiksi valmennus-, huolto- ja joukkueenjohdollisiin tehtä-
viin, koska niitä ei voida pitää urheilijan pääasialliseen toimenkuvaan välittömästi 
liittyvinä tehtävinä660.

Pelaajaa ei myöskään voida siirtää seuran yksipuolisin päätöksin toiseen 
seuraan, jollei tällaisesta mahdollisuudesta ole sovittu. Ammattilaisurheilijoiden 
osalta asiasta on säädetty TSL 1:7:ssä, jossa todetaan nimenomaisesti, ettei työ-
sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia saa siirtää kolmannelle ilman 
työsuhteen toisen osapuolen suostumusta. Amatööriurheilijan osalta tämä perus-
tuu puolestaan siihen, että sopimuksen toisen osapuolen vaihtuminen tai sopi-
mukseen perustuvan urheilijan suorituksiin kohdistuvan oikeuden siirtäminen 
toiselle merkitsisi urheilijan suoritusvelvollisuuden ja siten sopimuksen muutta-

659 Kairinen 2009a, s. 226; Tiitinen – Kröger 2012, s. 321 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 237.

660 Ibid.



187

mista. Mahdollisuudella pelata ja harjoitella tietyssä seurassa voi lisäksi olla ja 
usein onkin merkitystä pelaajan menestyksen ja kehittymisen kannalta jopa siinä 
määrin, että se on ollut ratkaiseva tekijä tämän päättäessä sopimuksen solmi-
misesta, ja joukkueurheilussa vallitseva käytäntö on, ettei pelaajaa voida siirtää 
toiseen seuraan ilman tämän suostumusta. Urheilija ei näin olen ole velvollinen 
tekemään suoritusta muulle kuin alkuperäiselle sopimuskumppanilleen, jollei 
toisin ole sovittu.661 Urheilijan pysyvä tai tilapäinen siirto kolmannen osapuolen, 
kuten esimerkiksi toisella sarjatasolla pelaavan urheilijan sopijakumppanin kanssa 
ns. farmiyhteistyötä tekevän, taikka samalla sarjatasolla pelaavan toisen urhei-
luseuran joukkueeseen edellyttää siis joko itse pelaajasopimuksessa tai erikseen 
annettua suostumusta.662 Sen ei siten voida katsoa liittyvän oikeusvaikutuksena 
pelaajasopimuksen tunnusmerkistön täyttävään pelaajasopimukseen.

Seuralla on luonnollisesti oikeus päättää työnjohtovaltansa nojalla myös työn 
suorittamistavasta eli antaa pelaajalle tämän urheilusuoritusta koskevia määrä-
yksiä. Kuten edellä todettiin, tämä on myös joukkueurheilulle tunnusomainen 
piirre. Tämän perusteella seura ja sen nimittämä joukkueen valmennusjohto on 
ensinnäkin oikeutettu päättämään urheilijaa velvoittavasti mm. harjoittelutavasta, 
harjoitusten ajankohdasta ja paikasta sekä niissä tehtävistä harjoitteista.663 Urhei-
lijan on näin ollen osallistuttava valmennusjohdon määräämiin joukkueen yhtei-
siin harjoituksiin ja suoritettava niissä valmennusjohdon määräämät harjoitteet 
sen määräämällä tavalla. Toisaalta seuralla on mahdollisuus määrätä urheilijalle 
myös henkilökohtainen harjoitusohjelma, jota tämä on velvollinen noudattamaan, 
vaikka siitä ei olisi erikseen sovittu pelaajasopimuksessa. Ammattilaisurheilijoiden 
osalta tätä velvollisuutta rajoittavat kuitenkin mm. työaika- ja vuosilomalakien 
säännökset. Ammattilaisurheilijaa ei näin ollen voida velvoittaa omaehtoiseen 
harjoitteluun esimerkiksi vuosilomansa aikana. Tällaisen ohjelman tosiasiallinen 
velvoittavuus lienee kuitenkin hyvinkin korkea.

Amatööriurheilijoiden osalta velvoitetta rajoittaa puolestaan kohtuusperi-
aate. Pelaajaa ei siten voida velvoittaa harjoittamaan urheilua kohtuuttomissa 
määrin tai kohtuuttomana pidettävällä tavalla tai ajankohtina. Vastaavanlaisia 
konkreettisia rajoja kuin ammattilaisurheilijoilla ei amatööriurheilijoiden osal-
ta kuitenkaan ole, mutta työlainsäädännön työ- ja lepoaikoja koskevia normeja 
voidaan tällöinkin käyttää apuna kohtuuttomuusarvioinnissa. Kohtuuden rajat 
ylittynevät viimeistään siinä vaiheessa, kun joukkueen pelaajille laajemmin al-
kaa aiheutua konkreettisesti todennettavissa olevaa terveyshaittaa pelaamisesta 
ja harjoittelusta. Käytännössä tällaisia tilanteita tai ainakaan niitä koskevia eri-

661 Schön 2010, s. 118.

662 Ibid., s. 117.

663 Ibid., s. 113.
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mielisyyksiä ei kuitenkaan esiinny, koska seurankaan intressissä ei ole rasittaa 
pelaajia liikaa, ja toisaalta, koska pelaajat itse ovat valmiit hyväksymään kovankin 
harjoittelu- ja pelirytmin kehittyäkseen lajissaan.

Valmennusjohdolla on oikeus antaa ottelutapahtuman aikana urheilijoille 
yksityiskohtaisia pelisuoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä, joita niin ammat-
tilaisten kuin amatöörienkin on noudatettava.664 Jättäessään tahallaan ja ilman 
hyväksyttävää syytä noudattamatta valmennusjohdon työnjohtovaltansa puit-
teissa antamia määräyksiä, urheilija syyllistyy sopimusrikkomukseen. Toiminnan 
luonteen vuoksi pelisuoritusta koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ei 
kuitenkaan käytännössä kovin helposti johda siihen, että urheilijan katsottaisiin 
laiminlyöneen määräysten noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä. Niiden nou-
dattaminen saattaa näet estyä urheilijasta johtumattomista syistä tämän joutuessa 
sovittamaan toimintansa kulloiseenkin pelitilanteeseen. Tältä ei näin ollen voida 
edellyttää annettujen määräysten orjallista noudattamista eikä se olisi joukkueen 
edun mukaistakaan.665 Lisäksi kilpaurheiluun kuuluu erottamattomana osana 
myös mahdollisuus epäonnistumiseen.

Määräysten noudattamatta jättämisen katsominen sopimusrikkomukseksi 
edellyttää siten, että urheilijan voidaan katsoa pyrkineen vahingoittamaan jouk-
kuetta, tai noudattaneen kolmannen osapuolen tälle antamia pelisuoritusta koske-
via ohjeita seuran määräysten sijasta. Tämän osoittaminen on kuitenkin yleensä 
erittäin hankalaa. Urheilijaan ei siis yleensä tosiasiallisesti voida kohdistaa oi-
keudellisia toimenpiteitä silloinkaan, kun tämä on jättänyt tarkoituksellisesti ja 
ilman hyväksyttävää syytä noudattamatta valmentajien pelisuoritusta koskevia 
määräyksiä,666 ja menetellyt siten velvoitteidensa vastaisesti. Käytännössä val-
mennusjohdon pelisuoritusta koskevien määräysten noudattamatta jättäminen 
tarkoittaa kuitenkin yleensä sitä, että urheilijan rooli ja peliaika pienenee, tai että 
tämä jätetään kokonaan pelaavan kokoonpanon ulkopuolelle.667

Joukkueurheilijan asema poikkeaa siten näiltä osin toiminnan luonteen 
vuoksi valtaosasta muiden alojen työntekijöistä ja muiden työntekosopimusten 
suoritusvelvollisten asemasta. Niissä työn suorittaja ei yleensä voi tehokkaasti 
vedota ohjeiden noudattamatta jättämisen perusteeksi siihen, että tilanne edel-
lytti hänestä toisenlaista toimintatapaa. Toisin kuin joukkueurheilijan pelitilan-
teessa tämän ei tarvitse päättää toimintatavasta ja ohjeiden noudattamisesta vä-
littömästi, vaan tällä on yleensä mahdollisuus selvittää, edellytetäänkö ohjeiden 
noudattamista myös muuttuneessa tilanteessa. Niihin ei myöskään yleensä liity 
samanlaista epäonnistumisen mahdollisuutta kuin kilpaurheiluun. Näiden osalta 

664 Ibid., s. 114.

665 Ibid.

666 Ibid.

667 Schön 2010, s. 114 ja Gardiner at al. 2012, s. 394.
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ohjeiden noudattamatta jättäminen ja sen oikeudettomuus on myös yleensä koh-
talaisen helposti todettavissa. 

Harjoitustilanteissa ohjeiden vastainen menettely voidaan sen sijaan todeta 
huomattavasti helpommin, koska niihin ei yleensä liity samanlaisia suoritukseen 
vaikuttavia pelaajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia tekijöitä kuin 
otteluihin. Tästä syystä seuran antamien harjoittelua koskevien määräysten nou-
dattamatta jättäminen muodostaa käytännössä selvästi helpommin sopimusrik-
komuksen kuin työnjohtomääräysten noudattamatta jättäminen otteluissa.

Vastustajan tarkoituksellinen vahingoittaminen on joukkuelajeissa usein ri-
kolliseksi katsottu teko.668 Niissäkin tapauksissa, joissa rikoksen tunnusmerkistö 
ei täyty, se on reilun pelin periaatteen ja hyvän tavan vastainen teko. Urheilija ei 
näin ollen ole velvollinen noudattamaan esimerkiksi valmennusjohdon antamaa 
vastustajan tarkoituksellista vahingoittamista koskevaa määräystä. Häneen ei 
siten voida kohdistaa oikeudellisia seuraamuksia sen vuoksi, että hän on jättänyt 
noudattamatta tällaista määräystä.

Urheilijaa ei myöskään voida velvoittaa noudattamaan määräystä, jonka seu-
rauksena tämän terveydelle aiheutuisi tavanomaista suurempaa vaaraa669. OikTL 
36 § ja TSL 10:2:n säännökset huomioon ottaen urheilijaa ei näin ollen voitaisi 
määrätä esim. käyttämään dopingaineita siinäkään hypoteettisessa tapauksessa, 
ettei seura itse olisi sitoutunut dopingsääntöihin, eikä urheilija olisi sitoutunut pe-
laajasopimuksessa pidättäytymään dopingista. Tästä saattaisi aiheutua vakavaa 
vaaraa urheilijan terveydelle, ja sitä voitaisiin siis pitää hyvän tavan vastaisena 
ja urheilijan kannalta kohtuuttomana. 

Avainpelaajan loukkaantuminen tai sairastuminen erityisesti kauden rat-
kaisuhetkillä, kuten pudotuspeleissä tai karsintaotteluissa tai välittömästi niiden 
alla, voi tarkoittaa vakavaa takaiskua seuran menestymismahdollisuuksille ky-
seisellä kaudella. Tällaisissa tilanteissa seuralle voi syntyä tarve peluuttaa pelaa-
jaa loukkaantumisesta huolimatta, jollei tämä ole tullut sen seurauksena täysin 
pelikyvyttömäksi. TSL 2:11:stä on kuitenkin todettavissa, ettei työntekijällä ole 
työntekovelvoitetta ollessaan työkyvytön. Säännöksen mukaan työntekijällä on 
oikeus sairausajan palkkaan ollessaan ”sairauden tai tapaturman vuoksi esty-
nyt tekemästä työtään”. Tämän lisäksi työkyvyttömän urheilijan määrääminen 
pelaamaan tai harjoittelemaan normaalisti voisi vaarantaa tämän terveyden ja 
mahdollisesti myös urheilu-uran. Tätä taas ei voida pitää urheilijan kannalta koh-
tuullisena tai hyvän tavan mukaisena. Myöskään amatööriurheilijalta ei näin ollen 
voida edellyttää pelaamista ja harjoittelua tämän ollessa pelikyvytön. Seura ei siten 
voi määrätä sairauden tai tapaturman vuoksi pelikyvytöntä urheilijaa pelaamaan 

668 Ks. esim. KKO 1997:129.

669 Kairinen 2009a, s. 222 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 242.
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otteluissa tai harjoittelemaan tavalla, josta aiheutuu haittaa tämän terveydelle. 
Tämä puolestaan saattaa johtaa tilanteeseen, jossa seura vaatii pelaajaa pelaamaan 
ja pelaaja puolestaan kieltäytyy siitä terveydellisiin syihin vedoten. Ongelmaksi 
muodostuu tällöin käytännössä se, voidaanko loukkaantumisen tai sairastumisen 
tosiasiassa katsoa estävän pelaamisen. Viimekädessä kysymys on lääketieteel-
lisestä arviosta. Koska seura ei voi jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla 
pakottaa pelaajaa luontoissuoritukseen eli pelaamaan tämän tahdon vastaisesti, 
ja koska erimielisyys on yleensä ratkaistava nopeasti, pelaajasopimuksissa on 
pääsääntöisesti sovittu siitä, että osapuolet sitoutuvat noudattamaan tällaisessa 
erimielisyystilanteessa osapuolten yhdessä hyväksymän erikoislääkärin arviota 
pelaajan pelikyvystä. Tällöin seuran työnjohtovallan laajuus määräytyy käytän-
nössä kyseisen lääkärin arvion perusteella.

Silloinkin, kun pelaaja on terveydellisistä syistä kykenemätön suoriutumaan 
kaikista työtehtävistään, seuralla on kuitenkin oikeus määrätä urheilija sellaisiin 
pelaajasopimuksen mukaisiin tehtäviin, joihin hänen työkykynsä riittää. Jos pe-
laaja ei siis ole kokonaan työkyvytön, eli kun tämä on esimerkiksi kykenemätön 
pelaamaan ja harjoittelemaan, muttei osallistumaan seuran markkinointi- ja si-
dosryhmätilaisuuksiin, seura voi määrätä tämän niihin, jollei toisin ole sovit-
tu. Samoin urheilijalta voidaan edellyttää esimerkiksi harjoittelua tämän jäljellä 
olevan työkyvyn rajoissa. Tätä ei sen sijaan voida määrätä pelaajasopimuksen 
mukaisista tehtävistä olennaisesti poikkeaviin eli esimerkiksi edellä mainittuihin 
valmennus- tai huoltotehtäviin silloinkaan, kun tämä on loukkaantumisen takia 
kykenemätön pelaamaan ja harjoittelemaan, mutta pystyisi hoitamaan em. teh-
täviä, jollei pelaajasopimuksesta yksittäistapauksessa muuta johdu.

Työnjohtovaltansa nojalla urheiluseuralla on oikeus määrätä siitä, mitä va-
rusteita ja asusteita ammattiurheilijan on käytettävä pelatessaan ja harjoitelles-
saan ja osallistuessaan seuran lukuun muihin tilaisuuksiin.670 Myös amatöörien 
osalta seuralla on pelaajasopimuksen perusteella lähtökohtaisesti oikeus päättää 
siitä, mitä varusteita ja asusteita urheilijan on urheillessaan käytettävä, edellyt-
täen, että ne ovat liiton tai liigan sääntöjen mukaisia.

Sen sijaan se, miltä osin ja missä laajuudessa seuralla on oikeus määrätä 
amatööriurheilijan urheillessa käyttämistä asusteista ja varusteista ilman tätä 
koskevaa sopimusmääräystä, ei ole yhtä selvää. Seuralla voidaan kuitenkin kat-
soa olevan tällaisessakin tilanteessa määräysvalta ainakin urheilijoiden peliasun 
osalta.671 Yhtenäisen peliasun käyttäminen ei ole luonteenomaista pelkästään huip-
putason kilpaurheilulle, vaan sitä edellytetään myös esimerkiksi lasten harrasteur-
heilussa. Otteluiden läpivieminen näet edellyttää, että eri joukkueisiin kuuluvat 

670 Ks. myös Järvensalo 1999, s. 32–33; Rauste 1999, s. 66–67; Halila 2006, s. 217 ja Halila – Hemmo 2008, 
s. 297.

671 Rauste 1999, s. 66 ja Halila 2006, s. 217.
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pelaajat voidaan erottaa toisistaan.672 Siksi siitä määrätään joukkueurheilulajien 
säännöissä ja siksi se muodostaa tiettävästi joukkueurheilussa vallitsevan ja va-
kiintuneen käytännön, joka epäilemättä on myös kaikkien alan toimijoiden tunte-
ma ja hyväksymä. Yhtenäisen peliasun käyttäminen on siis käytännön sanelema 
asia ja sitä voidaan näin ollen perustella sujuvuusperiaatteella.673 Seura voi siten 
määrätä esimerkiksi amatöörikoripallojoukkueen pelaajat käyttämään seuran 
pelipaitaa, -housuja ja -sukkia. Tämän lisäksi seura voi edellyttää, että urheilija 
käyttää lajin säännöissä määriteltyjä varusteita, kuten säärisuojia ja kypärää, ja 
että ne ovat sääntöjen mukaisia. Velvoitteen tarkoituksena on suojella urheilijaa 
loukkaantumisilta, eikä sitä voida pitää urheilijan kannalta kohtuuttomana, vaan 
olevan ennemminkin tämän omassakin intressissä. 

Muilta osin seuran oikeus määrätä amatööriurheilijan varusteista edellyttä-
nee erillistä sopimusmääräystä.674 Sitä ei näet voitane johtaa oikeusvaikutuksena 
toiminnan luonteesta johtuvista käytännön tarpeista. Seura ei näin ollen voi edel-
lyttää esimerkiksi, että urheilijan pelikengät ovat tiettyä merkkiä, jollei tästä ole 
tavalla tai toisella sovittu pelaajasopimuksessa. Se ei ole tarpeen eri joukkueiden 
pelaajien erottamiseksi tai esimerkiksi pelaajan suojelemiseksi loukkaantumisilta.

Sen sijaan muissa kuin peli- ja harjoitustapahtumissa amatööriurheilijaa ei 
voitane velvoittaa käyttämään sopijakumppaninsa tai tämän yhteistyökumppanin 
määräämää asua ja varusteita, jollei toisin ole sovittu. Pelaajasopimukseen luon-
nollisena ainesosana kuuluva urheilijan määräysvallan alaisuus koskee nimittäin 
muun sopimuksen puuttuessa lähtökohtaisesti vain urheilemista, eikä siitä, että 
urheilija on pelaajasopimuksen mukaan velvollinen pelaamaan ja harjoittelemaan 
seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti, ja sen ohella osallistumaan mui-
hin tälle määrättyihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, voi seurata, että tällä olisi 
myös velvollisuus käyttää hänelle osoitettuja varusteita ja asusteita. Amatööriur-
heilijoidenkin pelaajasopimuksissa näytetään kuitenkin sovittavan käytännössä 
poikkeuksetta urheilijan velvollisuudesta käyttää seuran määräämiä varusteita 
ja asusteita. Tämän lisäksi seuran urheilijalle hankkimat varusteet muodostavat 
osan urheilijan seuraltaan saamasta vastikkeesta, eikä amatööriurheilijoilla liene 
yleensä käytännössä merkittäviä mahdollisuuksia henkilökohtaisten varustesopi-
musten tekemiseen. Tämä siis tuskin aiheuttaa käytännössä ongelmia kovinkaan 
usein. Pelaajasopimuksesta sekä lajiliiton ja liigan säännöistä saattaa näin ollen 
käytännössä koitua rajoituksia urheilijan mahdollisuudelle käyttää valitsemiaan 
asusteita ja varusteita ja sitä kautta tämän mahdollisuudelle tehdä henkilökohtai-

672 Halila – Norros 2017, s. 173.

673 Ibid.

674 Ks. myös Rauste 1999, s. 66.
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sia varuste- yms. sopimuksia silloinkin, kun sopimuksessa ei ole nimenomaisesti 
rajoitettu urheilijan oikeutta tällaisten sopimusten tekemiseen.

4.2.8 Dopingista pidättäytyminen

Urheilussa kiellettyjen aineiden käyttämisestä saattaa olla haittaa urheilijan ter-
veydelle.675 Tämän lisäksi suorituskyvyn keinotekoinen parantaminen on urhei-
lussa noudatettavan reilun pelin periaatteen vastaista. Näistä syistä urheilussa 
on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa tiettyjen suorituskykyyn vaikuttavien ainei-
den käyttöä, ja urheilija onkin sitoutunut pelaajasopimuksessaan poikkeuksetta 
noudattamaan voimassa olevia dopingmääräyksiä ja olemaan käyttämättä niissä 
kiellettyjä aineita. Edellä mainittuihin velvoitteisiin liittyen urheilija on sitoutunut 
myös osallistumaan kiellettyjen aineiden käyttöä selvittäviin testeihin. Ilman sitä 
velvollisuus pidättäytyä kiellettyjen aineiden käyttämisestä jäisi helposti käytän-
nössä merkityksettömäksi.

Dopingmääräyksillä ja niitä koskevilla pelaajasopimuksen ehdoilla rajoite-
taan urheilijan perustuslailla turvattua henkilökohtaista vapautta ja yksityisyyden 
suojaa. Huume- ja dopingtestejä koskevilla määräyksillä puututaan lisäksi tämän 
ruumiilliseen koskemattomuuteen.676 Koska pelaaja ei voi osallistua urheilutoimin-
taan kyseisiin velvoitteisiin sitoutumatta, tällä ei ole käytännössä mahdollisuutta 
olla hyväksymättä niitä. Jotta kyseisiä määräyksiä voitaisiin pitää oikeudellisesti 
hyväksyttävinä, niiden täytyy siten olla tehokas ja välttämätön keino jonkin hy-
väksyttävän päämäärän toteuttamiseksi, eivätkä ne saa rajoittaa yksilön oikeuksia 
enempää kuin kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä.677

Urheilijan terveyden suojelua ja reilun pelin periaatteen noudattamisen var-
mistamista voidaan epäilemättä pitää hyvän tavan ja urheilijan edun mukaisena 
ja siten hyväksyttävänä päämääränä. Velvollisuutta noudattaa dopingsääntöjä ja 
pidättäytyä urheilussa kiellettyjen aineiden käyttämisestä voidaan pitää myös 
välttämättöminä mainittujen tavoitteiden kannalta, eikä niillä rajoiteta urheilijan 
perusoikeuksia enempää kuin tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Lie-
vempiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi tuskin on olemassa. Ne ovat epäilemättä 
myöskin tehokas keino urheilijan suojaamiseksi dopingaineiden aiheuttamilta 
terveyshaitoilta sekä reilun pelin periaatteen noudattamisen varmistamiseksi. 
Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että dopingrikkomukset voidaan käytännössä 
todeta eli, että urheilija voidaan tarvittaessa testata ilman ennakkoilmoitusta,678 

675 HE 17/2001 vp, s. 16–17 ja Kinnunen 2003, s. 5.

676 Källström 2001, s. 92–93; Hakala 2004, s. 19–20 ja Viertola 2008, s. 181.

677 Källström 2001, s. 92–93.

678 Ibid.
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ja että dopingrikkomuksiin liittyy tehokas sanktiojärjestelmä679. Tästä syystä myös 
edellä mainitut huume- ja dopingtesteihin osallistumista koskevat määräykset 
ovat käytännössä välttämättömiä edellä mainittujen päämäärien saavuttamiseksi.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvussa on määräyk-
set työntekijöille suoritettavista huumetesteistä. Lain 12 §:n mukaan mainittuja 
säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta ammattilaisurheilijoihin. Kyseiset säännökset 
eivät sopisi yhteen dopingvalvontaa koskevien sääntö- yms. määräysten ja Suomen 
kansainvälisten velvoitteiden kanssa.680 Mainitusta laista ei näin ollen koidu rajoit-
teita ammattilaisurheilijoiden testaamiselle, vaan myös näiden osalta noudatetaan 
edellä kuvattuja sääntöjä. Ammattilaisurheilijoiden oikeudellinen asema poikkeaa 
siten urheilutoiminnan erityispiirteiden vuoksi muista työntekijöistä. Sen sijaan 
ammattilaiset ja amatöörit ovat tässä suhteessa samassa asemassa.

Sanotun perusteella ja kun pelaajasopimusten määräyksiä dopingsääntöjen 
noudattamisesta, dopingista pidättäytymisestä sekä huume- ja dopingtesteihin 
osallistumisesta voidaan pitää myös urheilijan edun mukaisena, niitä ei voida 
pitää kohtuuttomina tai hyvän tavan vastaisina, vaikka ne ovat luonteeltaan pe-
laajasopimussuhteen heikomman osapuolen oikeuksia rajoittavia yksipuolisesti 
laadittuja vakioehtoja, eikä urheilija saa niihin sitoutumisesta muuta vastiketta 
kuin oikeuden osallistua lajin kilpailutoimintaan681. Kun velvollisuutta kulloinkin 
voimassa olevien dopingsääntöjen noudattamiseen voidaan lisäksi pitää joukkue-
urheilussa vallitsevana ja vakiintuneena yksiselitteisenä käytäntönä, pelaajalle 
syntyy siis velvollisuus noudattaa lajin dopingmääräyksiä, eli pidättäytyä niiden 
kieltämästä suorituskyvyn keinotekoisesta parantamisesta ja osallistua doping-
testeihin, vaikka siitä ei olisi pelaajasopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Sitä 
voidaan näin ollen pitää pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksena ja pelaajan do-
pingsääntöjen vastaista menettelyä sopimusrikkomuksena silloinkin, kun asiasta 
ei ole pelaajasopimuksessa erillistä määräystä. Sen sijaan pelaajan sitouttaminen 
dopingsääntöihin liittyvään kurinpitojärjestelmään edellyttää nimenomaista so-
pimusmääräystä tai muuta vastaavaa perustetta, kuten jäljempänä tarkemmin 
kerrotaan.

Pelaajasopimuksissa on lisäksi määräykset pelaajan velvollisuudesta antaa 
seuralle käyttämäänsä lääkitystä koskevia tietoja tai vaihtoehtoisesti pidättäytyä 
lääkitsemästä itseään muuten kuin lääkärin antamien määräysten mukaisesti. 
Määräys on otettu sopimukseen todennäköisesti siksi, että urheilija on doping-
sääntöjen mukaan ankarassa vastuussa siitä, etteivät hänen nauttimansa ruoka, 
juoma, ravinnonlisät, lääkkeet jne. sisällä urheilussa kiellettyjä aineita682. Erityi-

679 C-519/04 Meca-Medina & Majcen, kohta 44.

680 HE 162/2003, s. 47 ja Viertola 2008, s. 182.

681 Halila 2006, s. 298 ja 302. 

682 Tarasti 1998, s. 5 ja Tarasti 2001, s. 155–158.
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sesti silloin, kun kysymys on normaaliin ravintoon kuulumattomista ravinnonli-
sistä tai lääkkeistä, urheilijan vastuu on korostunut ja tältä on edellytetty aktiivisia 
toimia sen varmistamiseksi, ettei tämän elimistöön joudu niiden nauttimisen 
seurauksena urheilussa kiellettyjä aineita.683 Nämäkään eivät kuitenkaan vapauta 
urheilijaa kokonaan vastuusta esimerkiksi epäpuhtaan tuotteen aiheuttamasta 
dopingrikkomuksesta.684

Yksittäisen urheilijan mahdollisuudet varmistua siitä, etteivät tämän käyt-
tämät lääkkeet tms. valmisteet sisällä urheilussa kiellettyjä aineita ovat monesti 
kuitenkin rajalliset. Käytännössä esimerkiksi sen toteaminen, että tietty tuote 
todella sisältää vain ainesosaluettelossa mainittuja aineita, on usein mahdoton-
ta, koska kontaminaatiomahdollisuuden totaalinen poissulkeminen edellyttäisi 
jokaisen tuote-erän etukäteistä laboratoriotestausta. Edellä mainittu velvoite on 
omiaan pienentämään etenkin epähuomiossa tapahtuvan dopingrikkomukseen 
syyllistymisen riskiä. Koska urheilijaa voidaan rangaista toimintakiellolla myös 
edellä tarkoitetun tahattoman dopingrikkomuksen johdosta, kyseisen määräyk-
sen voidaan katsoa olevan myös urheilijan intressissä. Toisaalta sen ottaminen 
sopimukseen merkitsee sitä, että urheilijan katsotaan yleensä menetelleen vä-
hintäänkin tuottamuksellisesti, jos hän on jättänyt noudattamatta sitä, ja tullut 
syyllistyneeksi sen johdosta dopingsääntöjen vastaiseen menettelyyn.

Urheilijan velvollisuudet antaa sopijakumppanilleen käyttämäänsä lääki-
tystä yms. koskevia tietoja tai lääkitä itseään vain lääkärin ohjeiden mukaisesti, 
ovat pelaajan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta rajoittavina ongelmallisia. 
Henkilön käyttämää lääkitystä koskevat tiedot ovat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 4 artiklan 15 kohdassa tar-
koitettuja terveystietoja, joiden käsittely, eli esimerkiksi kerääminen ja kysely, 
on asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla kiellettyä lukuun ottamatta artiklan 2 
kohdassa mainittuja poikkeuksia. Käsittelykiellosta poikkeaminen on sallittua 
esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksensa 
terveystietojensa käsittelyyn tiettyyn tarkoituksen. Asetuksen johdanto-osan 112 
kappaleen mukaan asetuksessa tarkoitettuja poikkeuksia on sovellettava erityi-
sesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat tarpeen mm. ”urheilussa esiintyvän dopingin 
vähentämiseksi ja/tai lopettamiseksi”.

Edellä sanotun perusteella velvollisuutta antaa sopijakumppanille käytettä-
vää lääkitystä, piristeitä, ravinnonlisiä jne. koskevia tietoja ei voida katsoa sinäl-
lään kohtuuttomaksi tai hyvän tavan vastaiseksi. Vaikka sitä koskeva määräys 
sisältyy pelaajasopimuksen vakioehtoihin, se helpottaa merkittävästi urheilijan 
edellä mainitun kohtalaisen ankaran selonottovelvollisuuden täyttämistä, ja ra-

683 Ibid. Ks. myös UOTL 1/2006 Sohlman.

684 Suomen antidopingsäännöstö 2021, kohta 10.5 kommentti 49.
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joittaa urheilijan oikeuksia merkittävästi vähemmän kuin velvoite pidättäytyä 
muusta kuin lääkärin määräämästä lääkityksestä.

Velvollisuus lääkitä itseään vain lääkärin ohjeiden mukaisesti on puolestaan 
ongelmallinen ensinnäkin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 § kan-
nalta. Sen nojalla potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä tämän kanssa ja 
tällä on myös oikeus kieltäytyä tietystä hoidosta eli esimerkiksi tietystä lääkärin 
esittämästä lääkityksestä. Lain 2 § 1 momentin 1 kohdan mukaan potilaalla tarkoi-
tetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena 
olevaa henkilöä. Urheilijaan sovelletaan potilaslakia esimerkiksi tämän käyttäessä 
lääkäripalveluita. Sopimusehdolla rajoitetaan siten urheilijan oikeuksia potilaana.

Potilaslain 6 §:ssä tai muuallakaan laissa ei ole säädetty sen pakottavuudesta. 
Sillä kuitenkin turvataan potilaan oikeus päättää henkilökohtaiseen koskematto-
muuteensa puuttumisesta,685 joten sitä voidaan pitää luovuttamattomana henki-
löoikeutena. Potilas ei näin ollen voi tehokkaasti luopua tälle kyseisellä säännök-
sellä turvatuista oikeuksista. Edellä mainittua pelaajasopimuksen ehtoa on siten 
pidettävä pakottavan säännöksen vastaisena ja siten pätemättömänä niiltä osin 
kuin sillä on rajoitettu pelaajan oikeutta päättää hoidostaan lääkityksen osalta.

Siinäkin tapauksessa, ettei näin olisi, urheilijan velvollisuutta lääkitä itse-
ään vain lääkärin ohjeiden mukaisesti ei voitane pitää välttämättömänä kilpailun 
tasapuolisuuden varmistamiseksi ja urheilijan terveyden suojelemiseksi, ja sen 
voidaan siten katsoa menevän pidemmälle kuin kyseinen tavoite edellyttää. Tämä 
on todettavissa jo siitä, että joissakin lajeissa on katsottu tältä kannalta riittäväksi, 
että urheilija antaa seuralle käyttämäänsä lääkitystä tms. koskevia tietoja. Tämän 
johdosta ja ottaen huomioon potilaslain edellä mainitun säännöksen ilmaisema 
periaate sekä se, että kyseinen sopimusmääräys on luonteeltaan vakioehto, joka 
pelaajan on hyväksyttävä sellaisenaan voidakseen harjoittaa urheilua, se voidaan 
katsoa herkästi urheilijan kannalta kohtuuttomaksi tai hyvän tavan vastaiseksi 
siitä huolimatta, että se helpottaa urheilijalle dopingsäännöistä johtuvien velvoit-
teiden noudattamista. Tällöin pelaajaan ei voida kohdistaa sopimusrikkomuksen 
seuraamuksia pelkästään sen perusteella, että tämä lääkitsee itseään ilman tai 
vastoin lääkärin ohjeita tai kieltäytyy lääkärin hänelle määräämästä lääkehoi-
dosta. Toisaalta, jos urheilija tulisi tällöin syyllistyneeksi dopingrikkomukseen 
tai tämän toipuminen pelikuntoiseksi pitkittyisi, tämän menettelyä voidaan pitää 
tavanomaista moitittavampana.

Tarkasteltaessa asiaa urheiluoikeudellisten periaatteiden näkökulmasta, voi-
daan todeta, että pelaajan velvollisuus antaa seuralle käyttämäänsä lääkitystä 
koskevia tietoja tai lääkitä itseään vain lääkärin ohjeiden mukaisesti, ei ole vält-
tämätöntä kilpailun tasapuolisuuden ja siten reilun pelin turvaamiseksi. Tämä 

685 HE 185/1991 vp, s. 3 ja 16.
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päämäärä tulee turvatuksi jo sitä kautta, että urheilijat ovat velvollisia noudatta-
maan lajin dopingsääntöjä. Se ei ole välttämätöntä myöskään kilpailutoiminnan 
käytännön toteuttamisen tai joukkueurheilun toimintaedellytysten eli sujuvuuspe-
riaatteen kannalta tai sen varmistamiseksi, että yksilöt voivat vapausperiaatteen 
mukaisesti harjoittaa urheilua. Sanotun perusteella, ja kun alan sopimuskäytäntö 
on näiltä osin epäyhtenäinen, urheilijan velvollisuus antaa käyttämäänsä lääkitystä 
koskevia tietoja ja velvollisuus lääkitä itseään vain lääkärin ohjeiden mukaisesti, 
eivät voi olla pelaajasopimuksen oikeusvaikutus. Näistä jälkimmäinen ei voi olla 
myöskään pelaajasopimuksen tilapäinen ainesosa.

4.2.9 Kurinpito

Urheilija tulee sidotuksi urheilulajin sääntöihin686 sekä urheilun perustaviin eetti-
siin periaatteisiin ja sitä kautta mm. dopingsääntöihin jo pelkän toimintaan osal-
listumisen perusteella. Tämän on siten pidättäydyttävä esimerkiksi sopupelistä ja 
muusta kilpailumanipulaatiosta, omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä, urhei-
lussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttämisestä, erotuomarin koskemat-
tomuuden loukkaamisesta tai vastustajan tarkoituksellisesta vahingoittamisesta, 
omaa ja seuran mainetta vahingoittavasta käyttäytymisestä sekä muusta selvästi 
epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, vaikka pelaajasopimuksessa ei olisi asiasta 
erikseen sovittukaan. Tätä edellyttävät myös reilun pelin periaate ja sopimusoikeu-
dellinen lojaliteettiperiaate. Sen sijaan urheilijan sidonnaisuus urheilun kurinpito-
järjestelmään ei voi syntyä pelkän kilpailuun osallistumisen tai pelaajasopimuksen 
tekemisen kautta sinänsä.687 Vaikka toimiva seuraamusjärjestelmä on välttämätön 
sääntöjen tehokkuuden kannalta, urheilijaan kohdistuvat kurinpitorangaistukset 
kohdistuvat merkittävällä tavalla tämän oikeusasemaan688 rajoittamalla mm. tä-
män henkilökohtaista vapautta, ja kun on kysymys ammattilaisurheilijasta, myös 
tämän oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä.689 Tästä syystä oi-
keuskirjallisuudessa ja urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on 
katsottu, että urheilija voi tulla sidotuksi urheilun kurinpitojärjestelmään aino-
astaan sellaisen sopimuksen tai yhdistyksen nimenomaisten sääntömääräysten 
perusteella, joissa on määritelty riittävän tarkkarajaisesti ja yksityiskohtaisesti 
ensinnäkin ne teot, joista urheilijaa voidaan rangaista, ja toiseksi seuraamukset, 

686 Halila – Norros 2017, s. 299.

687 Kurinpidolla tarkoitetaan seuraavassa vain sitä osaa järjestelmästä, joka koskee muita kuin yksittäisen otte-
lutapahtuman yhteydessä määrättyjä ja vaikutukseltaan siihen rajoittuvia ottelukohtaisia seuraamuksia. Ks. 
Riitesuo 2001, s. 11.

688 Halila 2006, s. 299.

689 Ks. myös UOTL 1/2008 Karalahti.
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joita sääntöjä rikkovalle voidaan määrätä.690 Ratkaisussa UOTL 17/2008 SAJL 
urheilun oikeusturvalautakunta totesi nimenomaisesti, ettei liitolla ollut kurin-
pitovaltaa muutoksenhakijoita kohtaan, koska nämä eivät olleet kilpailuun osal-
listuessaan urheiluseuran jäseniä eivätkä lunastaneet kilpailijalisenssiä, eivätkä 
kurinpitosäännöt näin ollen sitoneet näitä. Kantaa voidaan pitää perusteltuna. 
Urheilijalle ei näin ollen voida määrätä kurinpitoseuraamuksia ilman, että hä-
net on erikseen sitoutettu kurinpitojärjestelmään, vaikka tällä on jo pelkästään 
pelaajasopimuksensa perusteella velvollisuus pidättäytyä edellä kuvatusta kurin-
pitosäännöissäkin kielletystä menettelystä, ja vaikka niiden vastaista menettelyä 
voidaan pitää sopimusrikkomuksena.

Sanotun perusteella pelaajan sidonnaisuus kurinpitojärjestelmään ei voi seu-
rata oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen tunnusmerkistön täyttävän sopimuk-
sen solmimisesta ja sitä on siten pidettävä pelaajasopimuksen tilapäisenä aines-
osana. Toisaalta myös sääntöjen kautta tapahtuva sitouttaminen on huipputason 
joukkueurheilussa poikkeuksellista, kun urheilijat eivät yleensä ole asianomaisten 
yhdistysten jäseniä.691 Tästä syystä, ja koska urheilun kuten muidenkin sääntely-
järjestelmien ja siten esimerkiksi edellä mainittujen dopingsääntöjen tehokkuus 
edellyttää, että niihin liittyy käytännössä toimiva seuraamusjärjestelmä,692 pelaa-
jasopimuksiin sisältyy poikkeuksetta määräys, jolla urheilija on sitoutettu lajin 
kurinpitosääntöihin ja –menettelyyn.

Urheilijan sopijakumppanilla on jo edellä kuvatun urheilijaan kohdistuvan 
määräysvaltansa perusteella tietty oikeus pelaajiin kohdistuvaan kurinpitoon. Se 
voi esimerkiksi jättää urheilijan kurinpidollisista syistä valitsematta pelaavaan ko-
koonpanoon. Tässä ei kuitenkaan ole kysymys järjestöllisestä kurinpidosta, vaan 
direktiovallan käyttämisestä. Sen sijaan kolmannella osapuolella ei ole mahdol-
lisuutta pelaajasopimuksen osapuolia velvoittavien kurinpitoseuraamusten mää-
räämiseen ilman näiden ja erityisesti pelaajan suostumusta.693

Ammattilaispelaajien osalta kurinpitovallan siirtämisestä kolmannelle on 
käytännössä pakko sopia pelaajasopimuksessa, koska TSL 1:7:n mukaan seura 
ei voi siirtää sille kuuluvia oikeuksia kolmannelle ilman pelaajan suostumusta. 
Järjestöllinen kurinpito edellyttää siten välttämättä pelaajan myötävaikutusta. 
Tästä myös on lähtökohtaisesti mahdollista sopia pelaajasopimuksen osapuol-
ten keskinäisellä sopimuksella,694 koska työ- tai muussa pelaajasopimussuhdetta 
sääntelevässä lainsäädännössä ei ole rajoitettu pelaajasopimusten osapuolten kel-

690 Halila 2006, s. 299 ja 373 ja UOTL 1/2008 Karalahti. Ks. myös Riitesuo 2001, s. 20, jossa on kuitenkin to-
dettu, että sidottuisuus voisi syntyä myös konkludenttisen sopimuksen kautta.

691 Riitesuo 2001, s. 20, 49 ja 54 ja Halila – Norros 2017, s. 301.

692 C-519/04 Meca-Medina & Majcen, kohta 44 ja Halila 2006, s. 361.

693 Halila 2006, s. 373 ja Halila – Norros 2017, s. 301–302.

694 Halila 2006, s. 372 ja 399.
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poisuutta sopia urheilijan sitoutumisesta lajin kurinpitosääntöihin, eikä kurinpi-
tovallan siirtämisestä kolmannelle niin kauan kuin pysytään oikeusjärjestyksen 
perusteiden, hyvän tavan ja kohtuuden asettamissa rajoissa. 

Edellä tarkoitetun sopimuksen perusteella niin pelaaja kuin seurakin695 tu-
levat sidotuiksi kilpailunjärjestäjän eli yleensä lajiliiton urheilijaan kohdistuvaan 
kurinpitovaltaan. Kurinpitosäännöissä rangaistavaksi määritelty menettely ja sen 
perusteella urheilijalle määrättävät kurinpitoseuraamukset eivät kuitenkaan saa 
olla sellaisia, että ne rajoittavat olennaisesti tämän perusoikeuksia, koska sopi-
mus tai sen soveltaminen yksittäistapauksessa eivät saa johtaa oikeusjärjestyk-
sen perusteiden tai hyvän tavan vastaiseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen.696 
Kurinpitorangaistusten sisältöä ja kurinpitovaltaa rajoittaa tässä suhteessa ns. 
suhteellisuusperiaate, jonka mukaisesti perusoikeuksien rajoituksen eli tässä ta-
pauksessa kurinpitoseuraamuksen tulee olla sopusoinnussa sillä saavutettavan 
edun kanssa.697 Jollei mainittu vaatimus yksittäistapauksessa täyty, kurinpito-
sääntöihin sitouttavaa ehtoa tai sen perusteella urheilijalle määrättyä kurinpito-
rangaistusta voidaan sovitella tai jättää jopa kokonaan soveltamatta OikTL 36 § 
tai TSL 10:2:n nojalla.698

Näin ollen, vaikka joukkueurheilun kilpailutoimintaa hallinnoivilla lajiliitoil-
la on yhdistysautonomiansa puitteissa oikeus määritellä esimerkiksi rangaistavan 
käyttäytymisen muodot ja niiden seuraamukset, tätä vapautta kuitenkin rajoitta-
vat käytännössä hyvän tavan vastaisten oikeusvaikutusten voimaan saattamisen 
kielto sekä edellä mainitut kohtuullistamissäännökset, ja ammattilaisurheilijoiden 
osalta lisäksi TSL:n pakottavat säännökset, koska urheilijoiden sitouttaminen jär-
jestelmään tapahtuu OikTL:n ja TSL:n soveltamisalaan kuuluvilla sopimuksilla. 
Kohtuusperiaatteen merkitystä näiltä osin korostaa edelleen se, että kysymys on 
yksipuolisesti laadittuihin vakioehtoihin perustuvista sopimussuhteen heikom-
man osapuolen oikeuksia rajoittavista määräyksistä, joiden sisältöön tämä ei voi 
vaikuttaa, vaan jotka tämän on hyväksyttävä sellaisenaan voidakseen harjoittaa 
kilpaurheilua. 

Tästä aiheutuu rajoituksia ensinnäkin kurinpitosääntöjen sisällölle. Niillä 
ei voida rajoittaa kohtuuttomasti urheilijan toimintavapautta varsinkaan muissa 
kuin kilpailutoimintaan välittömästi liittyvissä yhteyksissä. Se estää kokonaan 
tiettyjen rangaistuslajien kuten vapausrangaistusten käyttämisen,699 koska tämä 
puuttuisi urheilijan henkilökohtaiseen vapauteen, joka on perustuslailla turvattu 
luovuttamaton henkilöoikeus, ja olisi siten hyvän tavan vastaista. Lisäksi se edel-

695 Ibid., s. 373.

696 Ibid., s. 399 ja 403.

697 Ibid. s. 399 ja Halila – Norros 2017, s. 167.

698 Halila 2006, s. 402.

699 Riitesuo 2001, s. 255 ja 260.
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lyttää, etteivät käytettävät rangaistukset ole mielivaltaisia700. Niin rangaistavan 
käyttäytymisen muotojen kuin niistä määrättävien kurinpitorangaistustenkin tu-
lee siis olla edellä jo todetulla tavalla etukäteen riittävällä tarkkuudella yksilöityjä. 
Toisaalta rangaistussäännökset eivät kuitenkaan saa olla liian yksilöityjä. Myös 
vakioidut kurinpitorangaistukset ovat oikeudellisesti ongelmallisia. Ne eivät huo-
mioi lainkaan esimerkiksi urheilijan syyllisyyden astetta ja tälle rangaistuksesta 
aiheutuvia seuraamuksia ja ovat näin ollen helposti ristiriidassa suhteellisuuspe-
riaatteen kanssa.701 Kurinpitosäännöissä tulisikin määritellä joko rangaistuksen 
enimmäismäärä tai enimmäis- ja vähimmäismäärä, joiden asettamissa rajoissa 
rangaistus yksittäistapauksessa määrättäisiin.702

Kohtuusperiaate rajoittaa myös säännöissä määriteltyjen rangaistusten vä-
himmäis- ja enimmäismääriä. Pelkästään se, että säännöissä on määritelty ran-
gaistavat teot, rangaistuslajit ja niiden määrät, ei näin ollen riitä, vaan myös seu-
raamusten vähimmäis- ja enimmäismäärien tulee olla kohtuullisia. Esimerkiksi 
elinikäiset tai hyvin pitkät määräaikaiset pelikiellot ovat edellä sanotun valossa 
kyseenalaisia.703 Toisaalta suhteellisuusperiaate rajoittaa kurinpitosääntöjen so-
veltamista. Silloinkaan, kun säännöt mahdollistavat yksittäistapauksen erityis-
piirteiden huomioimisen rangaistusta määrättäessä, eikä säännöissä määriteltyjä 
rangaistusmääriä sinänsä voida pitää kohtuuttomina, myöskään urheilijalle nii-
den rajoissa käytännössä määrättävä kurinpitorangaistus ei saa olla kohtuuton. 
Rangaistuksen tulee toisin sanoen olla kohtuullinen myös kyseisen tapauksen 
olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen. Tämä on ollut myös urheilun oi-
keusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä vakiintunut kanta. Sen mukaan ku-
rinpitorangaistuksen tulee olla yksittäistapauksessa kohtuullinen mm. urheilijan 
ikä, tahallisuus, aiemmat rikkomukset ja tälle teosta koituvat muut seuraamukset 
sekä itse kurinpitorangaistuksesta aiheutuvat seuraamukset huomioon ottaen.704

700 Ibid.

701 Rauste 1997, s. 716–717 ja Riitesuo 2001, s. 283.

702 Rauste 1997, s. 717.

703 Halila – Norros 2017, s. 171.

704 Ks. esim. UOTL 5/2003 Collin; UOTL 6/2003 Hirsimäki; UOTL 4/2004 Westerberg; UOTL 1/2005 Yan-
dango; UOTL 3/2005 Uotila (Ään.) ja UOTL 5/2005 Liimo.
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4.3 Sopimusrikkomusten seuraamukset

4.3.1 Oikeus luontoissuoritukseen
Sopimusoikeuden yleisten oppien mukaan sopimusvelkojan oikeussuojakeinoihin 
kuuluu ensinnäkin oikeus vaatia luontois- eli sopimuksen mukaista suoritusta 
viime kädessä siten, että velallinen velvoitetaan suorituksen tekemiseen tuomiois-
tuimen toimesta, minkä jälkeen ulosottoviranomaiset huolehtivat sen täytäntöön-
panosta laissa säädetyin täytäntöönpanokeinoin.705 Luontoissuoritusvelvollisuus ei 
kuitenkaan koske kaikenlaisia velvoitteita, vaan sitä on rajoitettu mm. siten, ettei 
tietyn tyyppisten velvoitteiden osalta voida lainkaan vaatia luontoissuoritusta.706 
Luontoissuoritusvastuun ulkopuolelle on rajattu kokonaan mm. tietyt luonteel-
taan henkilökohtaiset velvoitteet, kuten työsuoritusta koskevat velvoitteet. Niiden 
luontoistäytäntöönpano loukkaisi velallisen henkilökohtaista vapautta,707 eikä se 
olisi tarkoituksenmukaista myöskään velkojan kannalta. Sitä ei siis voida pitää 
kohtuullisena.708 

Sanotun perusteella luontoissuoritusvelvollisuus ei koske pelaajasopimus-
suhteessa lainkaan pelaajan työntekovelvoitetta. Tämä on todettu myös esimer-
kiksi ratkaisun CAS 2006/A/1157 Club Atlético Boca Juniors v. Genoa Cricket and 
Football Club S.p.A perusteluissa, joiden mukaan

17. [--] Boca’s case essentially is that F. should be required to play for 
Boca, and should not be permitted to play for another club during the 
period of the disputed extension of the contract. Such a submission foun-
ders on a long and consistent line of CAS jurisprudence, as well as the 
jurisprudence of many municipal systems of law, that will not require 
a person to perform a contract for personal services against his or her 
will (see for instance CAS 2006/A/1100).

Pelaamis- ja harjoitteluvelvoitettaan tai mainos- ja markkinointitilaisuuksiin 
osallistumisvelvoitettaan rikkovaa joukkueurheilijaa ei näin ollen voida velvoittaa 
täyttämään edellä mainittuja velvollisuuksiaan sopimuksessa määritellyllä taval-
la709 olipa sitten kysymys ammattilaisesta tai amatööristä. Pelaajasopimus ei eroa 
tässä suhteessa muista työntekoa koskevista sopimuksista. Pelaajaa ei myöskään 
voida velvoittaa vastoin tämän tahtoa osallistumaan dopingtestiin, koska myös sil-
lä puututtaisiin urheilijan henkilökohtaiseen vapauteen tavalla, jota ei voida pitää 

705 Taxell 1972, s. 184 ja 187–188 sekä Hemmo 2003, s. 192–193 ja 195.

706 Taxell 1972, s. 188 ja 191 sekä Hemmo 2003, s. 195.

707 Pekkanen 1966, s. 33–34; Taxell 1972, s. 191 ja Hemmo 2003, s. 195–196.

708 Taxell 1972, s. 191.

709 Ks. myös CAS 2006/A/1100 E. v. Club Gaziantepspor, kohta 30 ja Halila – Hemmo 2008, s. 284.
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hyväksyttävänä. Seuran on näin ollen turvauduttava edellä mainittujen velvoit-
teiden rikkomisen johdosta muihin sopimusoikeudellisiin oikeusturvakeinoihin 
kuin luontoissuoritusvaatimukseen.

Sen sijaan luontoissuoritusvelvollisuus tulee kysymykseen esimerkiksi niiltä 
osin kuin on kysymys seuran yksinoikeudesta urheilijasta edustusasussa otettuun 
kuvaan tai urheilijan velvoitteesta pidättäytyä seuran yhteistyökumppanien kilpai-
lijoiden kanssa tehtävistä sponsorisopimuksista. Urheilija voidaan siis velvoittaa 
pidättäytymään esimerkiksi seuran yksinoikeutta loukkaavasta kuvansa käytöstä 
viime kädessä sakon uhalla.

4.3.2 Suorituksesta pidättäytyminen

Vastikkeellisissa oikeustoimissa kuten joukkueurheilijan pelaajasopimuksessa 
on kysymys suoritusten vaihtamisesta. Vastikkeellisen oikeustoimen osapuolten 
suoritukset ovat toistensa edellytyksiä.710 Tästä syystä kaikkien vastikkeellisten 
oikeustointen osapuolilla on lähtökohtaisesti oikeus pidättäytyä joko kokonaan tai 
osittain omasta suorituksestaan vastapuolen laiminlyötyä suorituksen tekemisen 
tai tehtyä virheellisen suorituksen.711 

Voimassa olevan TSL:n sekä sitä edeltäneen vuoden 1970 TSL:n esitöissä 
on todettu nimenomaisesti, että palkka maksetaan tehdystä työstä ja ettei työn-
antajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta työn jäädessä tekemättä työntekijästä 
johtuvasta syystä.712 Työntekijän pidättäytymisoikeudesta ei sen sijaan ole todet-
tu mitään ja vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa asiasta on esitetty vaihtelevia 
kantoja.713 Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa aihetta ei sen sijaan ole käsitelty.

Bruunin mukaan työntekijän pidättäytymisoikeutta puoltavat mm. työnte-
kijän suojelun periaate ja edellä mainitut pidättäytymisoikeutta koskevat yleiset 
periaatteet sekä se, että pidättäytymisoikeus on omiaan painostamaan työnantajaa 
velvollisuuksiensa täyttämiseen ja palkanmaksun laiminlyönnin kyseessä ollen 
suojaamaan työntekijää suuremman tappion syntymiseltä.714 Työntekijän pidättäy-
tymisoikeuden puolesta puhuu myös se, ettei työntekijällä useinkaan ole reaalista 
mahdollisuutta purkaa työsopimustaan työnantajan sopimusrikkomuksen vuoksi, 
tai purkaminen on ainakin työntekijän kannalta epäedullista.715 

Pidättäytymisoikeutta vastaan puhuvina argumentteina Bruun mainitsee 
puolestaan työntekijän mahdollisuuden muiden oikeudellisten keinojen käyttöön, 

710 Taxell 1972, s. 237.

711 Ibid., s. 237 ja 239.

712 KM 1969:A 25, s. 44 ja HE 157/2000 vp, s. 76.

713 Ks. tästä Bruun 1975, s. 63–64.

714 Ibid., s. 66 ja 116.

715 Ibid., s. 57, 65 ja 116.
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kuten palkkaturvaan työnantajan laiminlyötyä palkanmaksuvelvollisuutensa sekä 
sen, ettei TSL:ssa tai sen esitöissä ole lainkaan mainittu työntekijän pidättäyty-
misoikeutta, vaikka muista tämän käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista on 
lakiin otettu määräykset.716 Palkkaturva on kuitenkin käytettävissä palkkaturva-
lain 6 § mukaisesti ainoastaan silloin, kun maksulaiminlyönti johtuu työnantajan 
maksukyvyttömyydestä,  eikä työntekijän pidättäytymisoikeutta ole toisaalta lailla 
myöskään rajoitettu. Palkkaturvalain 8.1:n 4 kohdan mukaan palkkaturva voidaan 
edelleen evätä, jos ”työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun 
hänen on palkanmaksuun liittyvien laiminlyöntien perusteella täytynyt tietää, 
ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan”. Käytännössä oikeus 
palkkaturvaan on evätty siitä hetkestä, kun työntekijälle on täytynyt tulla selväksi, 
että työnantaja on maksukyvytön ja viimeistään noin kolmen kuukauden palkatta 
työskentelyn jälkeen.717 Bruun pitääkin ensin mainittuja pidättäytymisoikeuden 
puolesta puhuvia perusteita selvästi painavampina kuin edellä mainittuja sitä vas-
taan puhuvia perusteita ja toteaa, että myös työntekijällä on oikeus suorituksesta 
pidättäytymiseen sopijakumppanin laiminlyödessä velvoitteitaan edellyttäen, että 
laiminlyönti on ns. ’selvä ja riidaton’.718

Mielestäni kanta on perusteltu. Käytännössä työntekijällä on oikeus pi-
dättäytyä suorituksestaan ainakin silloin, kun työnantaja on työntekijän tieten 
muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön suoriutumaan palkanmaksusta. Tällöin 
työntekijällä ei voi olla oikeutta palkkaturvaan. Tilanne on sama myös silloin, 
kun palkkaturvasta on jo maksettu työntekijälle lain 9.1:n mukainen enimmäis-
määrä 15.200 euroa. Tämän jälkeen työntekijä ei enää voi saada palkkaturvasta 
suoritusta maksamatta jääneille palkoilleen. Työntekijällä on lisäksi oikeus pidät-
täytyä työstä myös silloin, kun työnantaja ei voi esittää perusteltua syytä palkan 
maksamatta jättämiselle.

Työntekijän pidättäytyessä työnteosta edellä tarkoitetun työnantajan selvän 
sopimusrikkomuksen perusteella, työnteko estyy käytännössä työnantajasta joh-
tuvasta syystä siitä huolimatta, että sen välittömänä perusteena on työntekijän 
työstä kieltäytyminen.719 Työnantajalla on näin ollen työnteon estymisestä huoli-
matta TSL 2:12.1:n nojalla palkanmaksuvelvollisuus siihen saakka kunnes laimin-
lyöty velvoite on täytetty edellyttäen, että työntekijä on työnantajan käytettävissä, 
eli käytännössä valmis aloittamaan työnteon velvoitteen tultua täytetyksi. Jollei 
työntekijällä olisi työstä pidättäytymisen ajalta oikeutta palkkaansa, pidättäyty-
misoikeuteen liittyvä painostusfunktio jäisi helposti vähäiseksi,720 eikä työnteki-

716 Ibid., s. 67–68.

717 HE 219/2009 vp, s. 12.

718 Bruun 1975, s. 55 ja 69–70. 

719 Ibid., s. 123–124.

720 Ibid., s. 125.
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jällä olisi käytännössä useinkaan mahdollisuutta suorituksesta pidättäytymiseen 
tämän toimeentulon ollessa riippuvainen työskentelystä.

Pidättymisoikeuden samoin kuin muidenkin velvoiteoikeudelliseen oikeus-
suhteeseen liittyvien oikeuksien käyttämistä rajoittavat mm. kohtuus- ja loja-
liteettiperiaatteet. Rikkomuksen kohteeksi joutuneella ei siten välttämättä ole 
kaikissa tilanteissa oikeutta suorituksesta pidättäytymiseen. Näin on silloin, kun 
suorituksen tekemistä ei voida pitää rikkomuksen kohteeksi joutuneen kannalta 
kohtuuttomana ottaen huomioon yhtäältä rikkomuksen syy ja merkitys hänen 
kannaltaan ja toisaalta suorituksesta pidättymisen merkitys rikkojan kannalta.

Suorituksesta pidättyminen on lähtökohtaisesti mahdollista myös pelaaja-
sopimussuhteessa. Seura voi siten pidättäytyä palkanmaksusta esimerkiksi siltä 
ajalta, jolta urheilija on laiminlyönyt pelaamis- ja harjoitteluvelvoitteensa, tai ollut 
estynyt täyttämästä sitä omaan vastuupiiriinsä kuuluvan seikan vuoksi.721 Seuralla 
ei ole palkanmaksuvelvollisuutta esimerkiksi urheilijan kieltäydyttyä pelaamasta 
ja harjoittelemasta ilman hyväksyttävää syytä722 tai tämän laiminlyötyä velvolli-
suutensa pidättäytyä pelikykyään ja -vireyttään haittaavasta toiminnasta ja tultua 
tästä syystä pelikyvyttömäksi. TSL 2:11:ssä ja toisinaan pelaajasopimuksissakin 
nimenomaisesti todetulla tavalla palkanmaksuvelvoitetta ei ole myöskään silloin, 
kun pelaaja on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallisesti tai törkeällä huoli-
mattomuudella.

Seuralla on luonnollisesti oikeus pidättäytyä palkanmaksusta myös siltä ajal-
ta, jonka urheilija on estynyt osallistumasta otteluihin tälle dopingrikkomuksen 
tai muun epäurheilijamaisen käyttäytymisen perusteella määrätyn peli- tai ur-
heilun toimintakiellon vuoksi,723 jollei rikkomus ja sitä kautta pelaajalle määrät-
ty seuraamus ole seurausta siitä, että pelaaja on noudattanut seuran antamia 
ohjeita. Koska urheilija ei kuitenkaan ole tällöin estynyt harjoittelemasta, seura 
ei voi pidättää palkkaa kokonaisuudessaan,724 jollei sopimusta pureta sopimus-
rikkomuksen johdosta.

Urheilijan ollessa pelikiellon takia estynyt täyttämästä osaa työntekovelvoit-
teestaan, saattaa olla hankala arvioida, paljonko työnantaja on oikeutettu pidät-
tämään pelaajan palkasta. Pelaajalle maksettava palkkio näet muodostaa koko-
naiskorvauksen kaikista tämän velvoitteista harjoittelu, markkinointitilaisuuksiin 
osallistuminen sekä henkilöoikeuksien käyttöoikeuden luovutus mukaan lukien. 
Pelikielto ei estä pelaajaa täyttämästä muita sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, 
mutta estää tätä pelaamasta virallisissa otteluissa, eli täyttämästä seuran näkö-
kulmasta tärkeintä velvoitettaan. Luultavasti tästä syystä jääkiekon ja nykyisin 

721 Ks. myös Kairinen 2009a, s. 402.

722 Rauste 1997, s. 133.

723 Halila 2006, s. 371–372.

724 Ibid.
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myös koripallon pelaajasopimuksissa on sovittu, että seuralla on oikeus pidättää 
kurinpitomenettelyssä kahden tai sitä useamman ottelun mittaiseen pelikieltoon 
määrätyn pelaajan palkasta sopimuksessa määritelty määräosa.725 Sopimusten 
mukaan pidätettävä määrä lasketaan pelaajan peruspalkan ja luontoisedut sisäl-
tävästä kausipalkasta bonuksia huomioimatta. Ottaen huomioon, että yhden otte-
lun pelikielloista ei tehdä lainkaan pidätyksiä pelaajan palkasta, sekä pidemmän 
pelikiellon osalta palkasta pelikiellossa oltua ottelua kohden pidätettävä määrä 
suhteessa sarjan kokonaisottelumäärään, pidätettävän määrän tuskin voidaan 
todeta ylittävän sitä osaa pelaajan palkasta, jonka voidaan katsoa kohdistuvan 
sarjaotteluissa pelaamiseen. Siinä tapauksessa, että pidätettävä määrä ylittäisi 
määrältään sen, minkä voidaan katsoa olevan korvausta otteluissa pelaamisesta, 
tällaista sopimusehtoa olisi pidettävä palkan pidättämisen sijasta sopimussakko-
na, ja siten mitättömänä.726

Myös urheilijalla saattaa olla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan seu-
ran laiminlyötyä oman suoritusvelvollisuutensa. Niin ammattilaisella kuin ama-
töörillä on epäilemättä oikeus pidättäytyä suorituksestaan ja olla osallistumatta 
otteluihin ja harjoituksiin esimerkiksi, jos seura on jättänyt vakuuttamatta tämän 
pelaajasopimuksessa sovitulla tavalla urheilussa sattuvan tapaturman varalta, 
koska loukkaantuminen saattaa johtaa erityisesti tällaisessa tapauksessa urhei-
lijan kannalta kohtuuttomiin seuraamuksiin.727 Palkanmaksuvelvoitteen laimin-
lyönnin perusteella pelaajalla ei sen sijaan välttämättä ole lojaliteettivelvoitteensa 
takia kaikissa tapauksissa oikeutta pidättäytyä omasta suorituksestaan. Edellä 
palkkaturvasta sanottu huomioiden pelaajalla kuitenkin lienee kiistatta oikeus 
pidättäytyä kokonaan tai osittain suorituksestaan silloin, kun hän on tietoinen 
seuran kyvyttömyydestä maksaa palkkoja pitkällä tähtäimellä, tai kun palkka-
turvasta on jo maksettu enimmäismäärä palkkasaatavia. Sen sijaan silloin, kun 
pelaaja tietää laiminlyönnin johtuvan seuran tilapäisestä maksukyvyttömyydes-
tä ja tämä on oikeutettu palkkaturvaan, rikkomuksella voitaneen katsoa olevan 
pelaajan kannalta siinä määrin vähäinen merkitys, ettei tällä ole oikeutta pidät-
täytyä suorituksestaan. 

Harkitessaan suorituksesta pidättäytymistä urheilijan on otettava lojaliteet-
tivelvoitteensa perusteella huomioon myös sopimuskumppaninsa oikeutetut edut. 

725 Jääkiekon SM-Liigan ja Mestiksen pelaajasopimukset, kohta 8.2, jonka mukaan seuralla on oikeus pidättää 
1/180 tai, jos kysymyksessä on toinen tai useampi kerta, 1/120 pelikiellossa oltua ottelua kohden. Koripallon 
pelaajasopimuksen kohdan 8.2 mukaan pelaajan palkasta pidätettävät määrät ovat 1/120 ja 1/60. Palkasta 
pidätettävä määrä vastaa jääkiekossa 0,56 tai 0,83 % ja lentopallossa 0,83 tai 1,67 % pelikauden palkasta 
pelikiellossa ollutta ottelua kohden. Jääkiekon SM-Liigassa pelataan runkosarjassa 60 ottelua ja Mestiksessä 
50 ottelua. Korisliigassa puolestaan pelataan runkosarjassa 32 ottelua. Näiden päälle tulevat vielä mahdolli-
set pudotuspeli- tai karsintaottelut.

726 Schön 2008, s. 97–98.

727 Rauste 1997, s. 135 ja 152.
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Urheilijan suoritusvelvollisuuden korostuneen henkilökohtaisen luonteen ja jouk-
kueurheilun edustusoikeusjärjestelmän vuoksi seuran mahdollisuudet korvata 
pelaamisesta kieltäytynyt urheilija toisella ovat hyvin rajoitetut. Lisäksi pelaajan 
lojaliteettivelvoite saattaa edellyttää, ettei tämä pidättäydy kaikesta toiminnasta 
silloinkaan, kun tällä sinällään on oikeus pidättäytyä suorituksestaan. Tällä saat-
taa siten olla palkanmaksuvelvoitteen rikkomisesta huolimatta velvollisuus osal-
listua seuran kannalta erityisen tärkeisiin otteluihin ainakin, jos rikkomuksella 
ei ole tämän kannalta olennaista merkitystä.728 Jos palkanmaksuvelvoite on sen 
sijaan laiminlyöty niin olennaisesti, että urheilijalla olisi sen perusteella oikeus 
purkaa sopimuksensa, tätä ei kuitenkaan enää voitane velvoittaa osallistumaan 
edes edellä mainittuihin erittäin tärkeisiin otteluihin, vaikka tämä päättäisi olla 
purkamatta sopimustaan.729

Myöskään amatööripelaaja ei voine pidättäytyä pelaamasta ainakaan jouk-
kueen kannalta merkittävimmissä otteluissa vähäisen esimerkiksi seuran tila-
päisestä maksukyvyttömyydestä johtuvan kulukorvausten maksamatta jäämisen 
vuoksi. Viivästyneen määrän ollessa pelaajan kannalta merkittävä ja erityisesti, 
kun maksukyvyttömyyttä ei voida pitää vain tilapäisenä, pelaajalla sen sijaan on 
oikeus pidättäytyä osallistumatta otteluihin. Tämä oikeus pelaajalla luonnollisesti 
on myöskin, jollei hän kykene kohtuudella suoriutumaan aiheutuvista kuluista.

Pelkästä harjoittelusta pelaajalla voi sen sijaan olla oikeus pidättäytyä vä-
häisemmänkin rikkomuksen vuoksi. Pelaajalla saattaa esimerkiksi olla oikeus 
pidättäytyä harjoittelusta palkanmaksu- tai kulukorvausten maksuvelvoitteen 
laiminlyönnin perusteella, vaikka tällä ei olisikaan oikeutta pidättäytyä pelaa-
masta virallisissa otteluissa. Tämä saattaa olla pelaajan kannalta myöskin tarpeen 
korvaavan toimeentulon hankkimiseksi.

Silloinkaan, kun urheilijalla olisi sopimusrikkomuksen johdosta oikeus pidät-
täytyä työsuorituksestaan, tällä ei ole oikeutta heikentää tahallaan suoritustaan 
osallistuessaan peleihin ja harjoituksiin730 tai seuran ja sen yhteistyökumppani-
en markkinointitilaisuuksiin. Suorituksen tahallista heikentämistä on nimittäin 
pidettävä seuran kannalta vahingollisempana kuin pelkkää suorituksesta pidät-
täytymistä. Lisäksi se horjuttaa vakavalla tavalla seuran luottamusta pelaajaan, 
ja on myös urheilussa noudatettavan seuraa ja pelaajaa velvoittavan reilun pelin 
periaatteen vastaista. Tästä syystä se on myös pelaajan lojaliteettivelvoitteen ja 
hyvän tavan vastaista. Jos urheilija siis päättää esimerkiksi seuran palkanmak-
suvelvoitteen laiminlyönnistä huolimatta osallistua joukkueensa otteluun, tämän 
on pyrittävä siinä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.731

728 Ibid., s. 135.

729 Ks. myös Bruun 1975, s. 70–71.

730 Rauste 1997, s. 135 ja 140.

731 Ibid.
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4.3.3 Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkaminen on ankarin sopimusrikkomuksen varalta sopijapuolten 
käytössä oleva oikeussuojakeino.732 Purkamisen seurauksena sopimussuhde päät-
tyy yleensä välittömin vaikutuksin.733 Tästä syystä purkamiskynnys onkin asetet-
tu yleisessä sopimusoikeudessa kohtalaisen korkealle ja sopimuksen purkamista 
on pidetty viimesijaisena sopimusrikkomuksen seuraamuksena734. Purkaminen 
edellyttää olennaista sopimusrikkomusta.735 Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan 
yleisesti kaikkia tilanteita, joissa sopimusta ei ole täytetty asianmukaisesti riip-
pumatta siitä, mikä siihen on ollut syynä.736 Sopimusrikkomuksen syynä voi näin 
ollen olla niin toisen sopijapuolen sopimuksenvastainen menettely tai laiminlyönti, 
tämän vahingonvaarapiiriin kuuluva olosuhdemuutos kuin täysin tästä riippuma-
ton syy, ja myös sopimuksen purkaminen voi tulla kysymykseen muunkin kuin 
toisen sopijapuolen moitittavan menettelyn perusteella.737 Olennaisuuden arvioi-
minen tapahtuu kokonaisarviointina, jossa on otettava huomioon sopimusrikko-
muksen syyn lisäksi mm. se, miten keskeisen velvoitteen täyttämättä jäämisestä 
on kysymys, ja kuinka olennainen merkitys sillä on sopimusvelkojan kannalta, ja 
toisaalta sopimusvelallisen mahdollisen syyllisyyden aste ja purkamisen merkitys 
tämän kannalta.738 Sopimusrikkomuksen kohteeksi joutuneella sopijapuolella voi 
olla oikeus sopimuksen purkamiseen, jos tältä ei voida olosuhteet kokonaisuutena 
huomioon ottaen kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.739

Työsopimuksen purkaminen edellyttää puolestaan TSL 8:1:ssä tarkoitettua 
”erittäin painavaa syytä”. TSL 8:1.1:n sanamuodon mukaan ”[t]ällaisena syynä 
voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyön-
tiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 
edes irtisanomisajan pituista aikaa”. TSL 8:1.2:n mukaan työntekijä on puolestaan 
oikeutettu purkamaan työsopimuksen, ”jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työso-
pimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan 
niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa”.

732 Tiitinen – Kröger 2012, s. 654.

733 Taxell 1972, s. 204 ja 235; Hemmo 2003, s. 364; Kairinen 2009a, s. 303; Hietala et al. 2016, s. 480; Äimälä 
– Kärkkäinen 2017, s. 382 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 480 ja 653.

734 Hemmo 2007, s. 349 ja Wuolijoki 2016, s. 233.

735 Taxell 1972, s. 211–212 ja Hemmo 2003, s. 350.

736 Taxell 1972, s. 171–177.

737 Ibid., s. 172, 175, 205,206 ja 214 sekä Hemmo 2003, s. 350 ja 357–359.

738 Taxell 1972, s. 214–216, 222 ja 226–227 sekä Hemmo 2003, s. 359.

739 Taxell 1972, s. 208–209, 214–215 ja Hemmo 2003, s. 349 ja 355–359.
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Vuoden 1970 työsopimuslain esitöiden mukaan työsopimuksen purkami-
seen oikeuttavana syynä pidetään ensinnäkin toisen osapuolen niin vakavaa 
sopimusrikkomusta, laiminlyöntiä, epäasiallista käyttäytymistä tai menettelyä, 
ettei työsuhteen jatkamiselle enää ole edellytyksiä.740 Sellaisena pidetään myös 
sopimuskumppanin vahingonvaarapiiriin kuuluvaa muutosta, kuten työntekijän 
työntekoedellytysten häviämistä tai niin olennaista heikentymistä, ettei toiselta 
voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.741 Vuoden 2001 työso-
pimuslailla ei ollut tarkoitus muuttaa työsuhteen päättämisperusteiden asiallista 
sisältöä, joten edellä mainittuja perustelulausumia voidaan edelleen pitää rele-
vanttina tulkinta-aineistona.742 Muiden velvoiteoikeudellisten sopimusten tapaan 
purkamisperusteen täyttymistä harkitaan myös työsuhteessa kokonaisarviolla, 
jossa otetaan huomioon ”muun muassa kunkin sopimussuhteen erityispiirteet ja 
sopijapuolten asema kussakin sopimussuhteessa”.743

Vaikka edellä TSL 8:1:stä sanottu koskeekin sinällään vain työsuhteisia am-
mattilaisurheilijoita, niin myös amatöörisopimuksen purkaminen on epäilemättä 
mahdollista edellä mainittujen perusteiden vallitessa. Taxellin mukaan TSL:n 
mukaiset purkuperusteet voidaan ymmärtää sopimusoikeudellisen olennaisuus-
kriteerin ilmentymiksi.744 Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että amatööriurhei-
lijan pelaajasopimuksen purkuperusteet olisivat kaikilta osin samat kuin TSL:n 
mukaiset ammattilaissopimuksen purkamiseen oikeuttavat perusteet. Korkein 
oikeus onkin todennut työsuhteen purkamista koskeneessa ratkaisussaan KKO 
2012:89, että työnantajan oikeus työsopimuksen purkamiseen on ”sopimusoi-
keuden yleistä lähtökohtaa rajatumpi”.745 Tämän lisäksi työsopimusta, toisin kuin 
yleisen sopimusoikeudellisen sääntelyn varaan jäävää muuta työntekosopimusta, 
ei voida purkaa lainkaan sopijapuolen omassa vahingonvaarapiirissä tapahtunei-
den muutosten tai sopijapuolista täysin riippumattoman syyn, kuten ylivoimaisen 
esteen perusteella. Tätä voidaan perustella mm. työsuhteessa tehtävän ansiotyön ja 
työntekijän erityisellä suojelutarpeella. Yleisellä tasolla voidaan näin ollen todeta, 
että amatöörisopimuksen purkaminen on lähtökohtaisesti mahdollista kevyem-
millä perusteilla kuin ammattilaissopimuksen. Arviointi on kuitenkin tehtävä 
aina tapauskohtaisesti kunkin yksittäisen pelaajasopimuksen erityispiirteet ja 
olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen.

Edellä mainittu korkeimman oikeuden ratkaisu koski työnantajan purkuoi-
keutta. Saman lähtökohdan voidaan kuitenkin katsoa koskevan myös työsuhteen 

740 KM 1969:A 25, s. 54–55.

741 Ibid.

742 HE 157/2000, s. 96.

743 Ibid., s. 110.

744 Taxell 1972, s. 211.

745 Perustelujen kohta 9. Ks. myös Kairinen 2012, s. 173.
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heikomman osapuolen, työntekijän, oikeutta työsopimuksen purkamiseen. Työnte-
kijän purkuoikeutta koskevassa TSL 8:1.2:n säännöksessä, toisin kuin työnantajan 
purkuoikeutta koskevassa 1 momentissa, ei tosin ole mainittu, että purkaminen 
edellyttää erittäin painavaa syytä, mutta se vastaa muilta osin sanamuodoltaan 1 
momentin säännöstä. Kummatkin edellyttävät työsuhteeseen olennaisesti vaikut-
tavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista, ettei toiselta osapuolelta voida koh-
tuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Lain sanamuodon lisäksi tätä johtopäätöstä voidaan perustella lain esitöil-
lä, joissa purkuperusteita on käsitelty pääasiassa yhteneväisesti tekemättä eroa 
työnantajan ja työntekijän purkuperusteiden välille.746 Perusteluissa on kuitenkin 
todettu näiltä osin myös, että työntekijän purkuoikeutta arvioitaessa on otettava 
huomioon, ettei tämä tarvitse perustetta irtisanomiseen. Sitä, mitä tällä on tar-
koitettu, ja miten se mahdollisesti käytännössä vaikuttaa purkuperusteen arvi-
ointiin, ei kuitenkaan ole sen tarkemmin avattu. Sille ei näin ollen voitane antaa 
lain esitöiden muu sisältö huomioon ottaen ratkaisevaa merkitystä. Myöskään 
oikeuskirjallisuudessa työnantajan ja työntekijän purkuperusteelta edellytettä-
vän painavuuden välille ei ole tehty eroa.747 Tiitinen ja Kröger ovat päinvastoin 
todenneet nimenomaisesti, että ”[k]umpikin sopijapuoli voi purkaa työsopimuksen 
samankaltaisin edellytyksin”.748 Tätä puoltaa myös työsuhteen osapuolten korostu-
nut lojaliteettivelvollisuus, joka velvoittaa osapuolia huomioimaan toiminnassaan 
toisen osapuolen oikeutetut intressit. Näin ollen voidaan todeta, että ammattilais-
urheilija voi purkaa pelaajasopimuksen vastaavanlaisilla perusteilla kuin seura, 
ja että ammattilaisen oikeus sopimuksen purkamiseen on jonkin verran rajoite-
tumpi kuin amatöörin. 

Ammattilaisen ja amatöörin oikeusasemat poikkeavat näiltä osin myös siten, 
että TSL 8:2:n nojalla työsopimus on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun so-
pijapuoli sai tiedon TSL 8:1:n purkuperusteen täyttymisestä, tai jos purkaminen 
on estynyt pätevän syyn vuoksi, 14 päivän kuluessa esteen päättymisestä. Ama-
töörien osalta vastaavaa pakottavaa määräaikaa ei sen sijaan ole, vaan sopimus 
on purettavissa selvästikin edellä mainittua määräaikaa myöhemmin. Sopimus-
oikeudessa ei ole pidetty selvänä edes sitä, onko purkuperusteeseen vedottava 
kohtuullisessa ajassa siitä, kun peruste on tullut sopimusrikkomuksen kohteeksi 
joutuneen sopijapuolen tietoon, vai voidaanko siihen vedota miten pitkän ajan 
kuluttua tahansa.749 Käytännössä lienee kuitenkin niin, että mitä kauemmin so-
pimusrikkomuksen kohteeksi joutunut osapuoli viivyttelee, sitä todennäköisem-
mäksi käy, ettei sopimusrikkomusta voida enää pitää olennaisena. Ajan kulumista 

746 HE 157/2000, s. 110.

747 Tiitinen – Kröger 2012, s. 653–656 ja Hietala et al. 2016, s. 481 ja 485.

748 Tiitinen – Kröger 2012, s. 480.

749 Hemmo 2007, s. 353.
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voidaan näet pitää indsiona siitä, ettei sopimusrikkomuksella ole ollut velkojalle 
sellaista merkitystä, etteikö tältä voitaisi kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista. Tästä syystä lienee katsottava, että purkuperusteeseen on amatööri-
sopimuksen kyseessä ollen osalta vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on 
tullut toisen sopijapuolen tietoon. Se, mitä milloinkin on pidettävä kohtuullisena, 
määräytyy tapauskohtaisesti.

Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen pääasiassa jalkapallon am-
mattilaissopimuksia koskevassa ratkaisukäytännössä on katsottu vakiintuneesti, 
että pelaajasopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa sopimus perustellusta syys-
tä (just cause), eli sellaisen toisen sopijapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen 
(material breach) perusteella, jonka johdosta toiselta ei voida olosuhteet koko-
naisuutena huomioiden kohtuudella edellyttää sopimuksen jatkamista.750 Tämä 
edellyttää yleensä, että sopimusrikkomus on pitkäkestoinen tai toistuva, ja että 
sopimusrikkomuksen kohteeksi joutunut on ennen sopimuksen purkamista huo-
mauttanut sopijakumppaniaan rikkomuksesta ja varannut tälle mahdollisuuden 

750 CAS 2017/A/5465 Békéscsaba 1912 Futball v. George Koroudjiev, kohdat 88–94; CAS 2017/A/5182 Akhisar 
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Dernegi v. Ivan Sesar, kohdat 49–52; CAS 2017/A/5180 Club Antalyaspor 
v. Sammy Ndjock & Club Minnesota United, kohdat 55–57; CAS 2017/A/5111 Debreceni Vasutas Sport Club 
(DVSC) v. Nenad Novakovic, kohdat 102 ja 104; CAS 2017/A/5056 Ittihad FC v. James Troisi & Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) & CAS 2017/A/5069 James Troisi v. Ittihad FC, kohta 66; 
CAS 2016/A/4846 Amazulu FC v. Jacob Pinehas Nambandi & FIFA & National Soccer League South Afri-
ca, kohta 175; CAS 2016/A/4693 Al Masry Sporting Club v. Jude Aneke Ilochukwu, kohdat 99–100; CAS 
2016/A/4623 & 4624 Joshua Simpson & BSC Young Boys v. Manisaspor, kohta 125; CAS 2016/A/4606 Al-
Arabi Sports Club Co. For Football v. Houssine Kharja, kohdat 113–114; CAS 2016/A/4560 Al Arabi SC Ku-
wait v. Papa Khalifa San karé & Asteras Tripolis FC, kohdat 91–94; CAS 2016/A/4403 Al Ittihad Football 
Club v. Marco Antonio de Mattos Filho, kohta 98; CAS 2016/A/4384 Rizespor Futbol Yatirimlari AS v. David 
Alberto Depetris & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), kohta 112; CAS 2015/A/4046 
& 4047 Damián Lizio & Bolivar Club v. Al-Arabi SC, kohdat 97–99; CAS 2015/A/4042 Gabriel Fernando Atz 
v. PFC Chernomorets Burgas, kohta 63; CAS 2015/A/3922 Robson Vicente Gonçalves v. Hapoel Keter Tel 
Aviv FC, kohdat 79–83; CAS 2014/A/3757 AFC Astra v. Kevin Hatchi, kohta 56; CAS 2014/A/3706 Chris-
tophe Grondin v. Al-Faisaly Football Club, kohdat 75–76 ja 78–81; CAS 2014/A/3643 Club Promotora del 
Pachuca S.A. de C.V. v. Facundo Gabriel Coria & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
kohdat 76–80; CAS 2014/A/3684 Leandro da Silva v. Sport Lisboa e Benfica & CAS 2014/A/3693 Sport 
Lisboa e Benfica v. Leandro da Silva, kohta 80; CAS 2014/A/3579 Anorthosis Famagusta FC v. Emanuel 
Perrone, kohdat 66–71; CAS 2013/A/3407 Green Gully Soccer Club v. Pedro Henrique Coelho de Oliveira, 
kohdat 72 ja 79–80; CAS 2013/A/3165 FC Volyn v. Issa Ndoye, kohta 79; CAS 2013/A/3091 FC Nantes v. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Al Nasr Sports Club & CAS 2013/A/3092 Ismaël 
Bangoura v. Al Nasr Sports Club & FIFA & CAS 2013/A/3093 Al Nasr Sports Club v. Ismaël Bangoura & FC 
Nantes, kohdat 186, 188–189 ja 191; CAS 2009/A/1952 Azovmash Mariupol Basketball Club v. Panagiotis 
Liadelis, kohta 17; CAS 2009/A/1897 PAS Giannina 1966 Football Club v. Derek Décamps, kohdat 29–32; 
CAS 2007/A/1210 Ittihad Club v. Sergio Dario Herrera, kohta 15 ja CAS 2006/A/1100 E. v. Club Gaziantep-
spor, kohta 11.
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oikaista menettelyään.751 Kertaluonteinen sopimusrikkomus voi oikeuttaa sopi-
muksen purkamiseen, jos se on riittävän vakava (of a certain severity), eli toinen 
osapuoli on rikkonut pelaajasopimuksen keskeisiä ehtoja siten, ettei toiselta voida 
objektiivisesti arvioiden enää edellyttää sopimussuhteen jatkamista esimerkiksi 
sopimussuhteen jatkamisen edellytyksenä olevan luottamuksen rikkoutumisen 
vuoksi tai, kun on selvää, ettei toinen osapuoli tule täyttämään velvoitteitaan.752  
CAS:n ratkaisukäytännön mukaan purkuperusteen täyttymistä arvioidaan sup-
peasti ja pelaajasopimuksen purkamiseen tulisi turvautua vasta viimeisenä kei-
nona.753

Tärkein pelaajasopimuksen purkamista koskeva CAS:n ratkaisu on ratkai-
su CAS 2006/A/1180 Galatasaray SK v. Frank Ribéry & Olympique de Marseille, 
johon on viitattu sen antamisen jälkeen suurimmassa osassa pelaajasopimuksen 
purkamista koskevassa CAS:n ratkaisussa. Sen perusteluissa todetaan:

21. Early termination of the Contract cannot be based on every breach of 
obligation by the contract partner. Rather, the breach of contract must 
have a certain seriousness in order to justify “just cause”.
[--]

751 CAS 2017/A/5465, kohta 94; CAS 2017/A/5242 Esteghlal Football Club v. Pero Pejic, kohdat 68–69; 
CAS 2017/A/5111, kohdat 101–102; CAS 2017/A/5056 & 5069, kohta 65; CAS 2016/A/4846, kohta 174; 
CAS 2016/A/4623 & 4624, kohta 124; CAS 2016/A/4560, kohta 89; CAS 2016/A/4384, kohta 110; CAS 
2015/A/4322 Dubaï Cultural Sports Club v. André Alves Dos Santos, kohta 65; CAS 2015/A/4220 Club 
Samsunspor v. Aminu Umar & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), kohta 71; CAS 
2015/A/4217 Zamalek FC v. Ricardo Alves Fernandes, kohta 45–46; CAS 2015/A/4083 Hønefoss Ballklubb v. 
Heiner Mora Mora & Belén FC, kohta 115–117; CAS 2015/A/4046 & 4047, kohdat 94–96; CAS 2015/A/4042, 
kohta 62; CAS 2015/A/3993 Patrick Leugueun Nkenda v. AEL Limasol FC, kohta 8.10; CAS 2015/A/3922, 
kohta 80; CAS 2014/A/3854 AFC Astra v. Nikola Michellini & Fédération Internationale de Football Asso-
ciation (FIFA), kohdat 117–118; CAS 2014/A/3757, kohta 55–56 ja 59; CAS 2014/A/3706, kohta 82; CAS 
2014/A/3684 & 3693, kohta 80; CAS 2014/A/3643 Club Promotora del Pachuca S.A. de C.V. v. Facun-
do Gabriel Coria & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), kohta 77; CAS 2014/A/3584 
Elaziğspor Kulübü Derneği v. Hervé Germain Tum, kohdat 66–67; CAS 2013/A/3426 Zamalek SC v. Man-
uel Agogo, kohdat 140 ja 160; CAS 2013/A/3407, kohdat 79 ja 81; CAS 2013/A/3398 FC Petrolul Ploiesti v. 
Aleksandar Stojmirovic, kohdat 56–57; CAS 2013/A/3332 Football Club Volyn Lutsk v. P., kohta 66–69; CAS 
2013/A/3331 Football Club Volyn Lutsk v. M, kohdat 66–68; CAS 2013/A/3309 FC Dynamo Kyiv v. Gerson 
Alencar de Lima Júnior & SC Braga, kohta 95; CAS 2013/A/3165, kohdat 78 ja 80; CAS 2013/A/3091, 3092 & 
3093, kohdat 187 ja 192; CAS 2011/A/2375 FK Dac 1904 a.s. v. Zoltan Vasas, kohta 34 ja CAS 2009/A/1897, 
kohdat 32–33.

752 CAS 2017/A/5465, kohta 94; CAS 2017/A/5111, kohta 103; CAS 2017/A/5056 & 5069, kohta 66; CAS 
2016/A/4846, kohta 175; CAS 2016/A/4693, kohdat 104–106; CAS 2016/A/4623 & 4624, kohta 125; CAS 
2016/A/4560, kohta 93; CAS 2016/A/4384, kohta 112; CAS 2015/A/4042, kohta 63; CAS 2015/A/3922, ko-
hdat 81 ja 83; CAS 2014/A/3706, kohdat 81 ja 83; CAS 2014/A/3684 & 3693, kohta 80; CAS 2014/A/3579, 
kohta 71; CAS 2013/A/3407, kohta 80; CAS 2011/A/2579 Sønderjysk Elitesport A/S v. Bosun Ayeni,  kohta 
9.17 ja CAS 2006/A/1100, kohta 11.

753 CAS 2017/A/5182, kohdat 52 ja 54; CAS 2016/A/4846, kohta 175; CAS 2016/A/4623 & 4624, kohta 125; 
CAS 2016/A/4606, kohta 118; CAS 2016/A/4384, kohta 112; CAS 2015/A/4046 & 4047, kohta 93; CAS 
2015/A/4042, kohta 63; CAS 2015/A/3922, kohdat 82–83; CAS 2014/A/3822 FC Dacia SRL v. Rohan Rick-
etts, kohta 90; CAS 2014/A/3684 & 3693, kohta 80; CAS 2014/A/3643, kohta 80; CAS 2014/A/3579, kohta 
69; CAS 2014/A/3584, kohta 67; CAS 2014/A/3579, kohta 71; CAS 2013/A/3436 UMM Salal Sport Club v. 
Mario Melchiot, kohta 120 ja CAS 2009/A/1897, kohta 31.
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25. The RSTP 2001 do not define when there is “just cause” to terminate 
a contract. In its established legal practice, CAS has therefore referred 
to Swiss law in order to determine the purport of the term “just cause”. 
Pursuant to this, an employment contract which has been concluded 
for a fixed term, can only be terminated prior to expiry of the term of 
the contract if there are “valid reasons” or if the parties reach mutual 
agreement on the end of the contract (see also ATF 110 I 167; WYLER 
R., Droit du travail, Berne 2002, p. 323 and STAEHELIN/VISCHER, 
Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 
Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Zurich 1996, marg. 
no. 17 ad Art. 334, p. 479). In this regard Art. 337 para. 2 of the Code of 
Obligations (CO) states – according to the translation into English by the 
Swiss-American Chamber of Commerce: “A valid reason is considered 
to be, in particular, any circumstances under which, if existing, the 
terminating party can in good faith not be expected to continue the 
employment relationship”. According to Swiss case law, whether there 
is “good cause” for termination of a contract depends on the overall 
circumstances of the case (ATF 108 II 444, 446; ATF 2 February 2001, 
4C.240/2000 no. 3 b aa). Particular importance is thereby attached to 
the nature of the breach of obligation. The Swiss Federal Supreme Court 
has ruled that the existence of a valid reason has to be admitted when 
the essential conditions, whether of an objective or personal nature, 
under which the contract was concluded are no longer present (ATF 
101 Ia 545). In other words, it may be deemed to be a case for applying 
the clausula rebus sic stantibus (ATF 5 May 2003, 4C.67/2003 no. 2). 
According to Swiss law, only a breach which is of a certain severity 
justifies termination of a contract without prior warning (ATF 127 III 
153; ATF 121 III 467; ATF 117 II 560; ATF 116 II 145 and ATF 108 II 444, 
446). In principle, the breach is considered to be of a certain severity 
when there are objective criteria which do not reasonably permit an 
expectation that the employment relationship between the parties be 
continued, such as a serious breach of confidence (ATF 2 February 2001, 
4C.240/2000 no. 3 b aa; ATF 5 May 2003, 4C.67/2003 no. 2; WYLER 
R., op. cit., p. 364 and TERCIER P., Les contrats spéciaux, Zurich et al. 
2003, no. 3402, p. 496). Pursuant to the established case law of the 
Swiss Federal Supreme Court, early termination for valid reasons must, 
however, be restrictively admitted (ATF 2 February 2001, 4C.240/2000 
no. 3 b aa; ATF 127 III 351; WYLER R., op. cit., p. 364 and TERCIER 
P., op. cit., no. 3394, p. 495). [kursivoitu tässä]
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CAS:n oikeuskäytännössä vakiintuneet Sveitsin siviililain (Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch) artiklaan 337 perustuvat pelaajasopimuksen purkuperusteet ovat 
huomattavan samanlaiset kuin edellä selostetut TSL 8:1:n mukaiset työsopimuk-
sen purkuperusteet. SZGB artiklassa 337 säädetään työsopimuksen purkuperus-
teista seuraavasti

IV. Fristlose Auflösung
1. Voraussetzungen
a. aus wichtigen Gründen
1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer 
jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; [--]
2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vor-
handensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. [--]

Vaikka työsopimuksen purkaminen edellyttää SZGB 337 artiklan sanamuo-
don mukaan painavaa syytä, kun TSL 8:1 puolestaan edellyttää erittäin painavaa 
syytä, työsopimuksen purkamisen edellytyksenä on niiden kummankin mukaan 
se, ettei sopimuksen purkavalta osapuolelta voida olosuhteet kokonaisuutena huo-
mioon ottaen kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Tämän lisäk-
si sopimuksen purkamista on pidetty CAS:n ratkaisukäytännössä samoin kuin 
Suomen velvoiteoikeudessa viimesijaisena oikeussuojakeinona, minkä voidaan 
katsoa koskevan myös ainakin työnantajan oikeutta työsopimuksen purkamiseen 
TSL 8:1:n nojalla. CAS:n ratkaisukäytäntö perustuu siten olennaisesti samoil-
le lähtökohdille kuin TSL 8:1:n mukaiset työsopimuksen purkuperusteet ja sen 
”sisällöllistä velvoittavuutta”754 voidaan siten pitää suhteellisen korkeana pelaa-
jasopimuksen purkuperusteita arvioitaessa. Sitä voidaan näin ollen hyödyntää 
tulkinta-aineistona. Lisäksi, koska purkuperusteen olemassaolo ratkaistaan vii-
me kädessä kokonaisarviolla, jossa otetaan huomioon kunkin sopimussuhteen 
erityispiirteet ja sopijapuolten asema sekä muutoinkin kaikki asiaan vaikuttavat 
seikat eli olosuhteet kokonaisuudessaan, pelaajasopimussuhteen erityispiirteet on 
mahdollista ja tulee huomioida päättämisharkinnassa relevanteilta osin.

Edellä jo useampaan kertaan todetulla tavalla pelaajasopimuksen erityis-
piirteenä voidaan pitää sen korostuneen henkilökohtaista luonnetta ja urheilutoi-
minnan pelaajan suorituskyvylle ja henkilökohtaisille ominaisuuksille asettamia 
vaatimuksia. Pelaajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat seuran kannalta erit-
täin merkityksellisiä. Ne ovat olleet keskeisessä asemassa, kun pelaajia on valittu 
seuran joukkueisiin, ja seuran kannalta on tärkeää, että ne vähintäänkin säilyvät 

754 Siltala 2003, s. 276 ja Huovila 2005, s. 22
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aikaisemmalla tasolla ja mielellään kehittyvät paremmiksi. Pelaajien henkilö-
kohtaisten ominaisuuksien merkityksen korostuminen tarkoittaa myös sitä, että 
näiden korvaaminen toisilla pelaajilla voi olla käytännössä hankalaa tai jopa mah-
dotonta. Tätä rajoittavat osaltaan myös joukkueurheilun edustusoikeusjärjestelmä 
sekä rajoitetut siirtoajat. Tästä syystä esimerkiksi pelaajan pelikykyä ja suoritus-
tasoa vaarantavalla tai suoranaisesti heikentävällä menettelyllä voidaan katsoa 
olevan pelaajan sopimuskumppanin kannalta tavanomaista suurempi merkitys.

Seuran kannalta on olennaista myös se, että se voi luottaa siihen, että ur-
heilija pyrkii pelatessaan ja harjoitellessaan aina parhaaseen mahdolliseen suori-
tukseen, koska urheilija ei ole velvollinen saamaan aikaan tiettyä tulosta, ja koska 
ulkopuolisen on toiminnan luonteen vuoksi usein hankala tai jopa mahdotonta 
todeta, onko urheilija todella täyttänyt työntekovelvoitteensa ja tehnyt parhaan-
sa. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia pelaajan käyttäytymiselle. Pelaajan tulee 
pidättäytyä toiminnasta, joka saattaa perustellusti horjuttaa seuran luottamusta 
tämän lojaliteettiin, ja toisaalta pyrittävä omalla toiminnallaan ylläpitämään tätä 
luottamusta. Luottamuksen horjuminen johtaa herkästi siihen, ettei seura käy-
tännössä voi käyttää pelaajaa otteluissa, ja edelleen siihen, ettei seuralta voida 
kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Pelaajille puolestaan on hyvin merkityksellistä, että heillä on mahdollisuus 
kehittyä urheilijoina. Kilpaurheilussa pyritään tyypillisesti saavuttamaan mah-
dollisimman korkea suoritustaso, minkä lisäksi myös urheilijan mahdollisuus 
harjoittaa urheilua, ja ammattilaisurheilijan tai sellaiseksi aikovan kyseessä ollen 
mahdollisuus ansaita elantonsa urheilemalla, on yleensä riippuvainen siitä, miten 
hyvin urheilija kykenee säilyttämään suorituskykynsä ja parantamaan sitä. Tämä 
edellyttää mm. säännöllistä harjoittelua ja pelaamista.755 Näin ollen mahdollisuus 
tehdä sopimuksessa tarkoitettua työtä eli harjoitella mahdollisimman laadukkaas-
ti ja pelata mahdollisimman suuressa roolissa ovat usein urheilijan näkökulmasta 
mahdollisten palkkioiden ohella tai jopa niiden sijasta erittäin merkittäviä asioita. 
Ammattilaiselle mahdollisuus työskentelyyn on siten yleensä selvästi merkityk-
sellisempää kuin useimmille muille työntekijöille.

Joukkueurheilun luonteesta johtuen yksittäisen urheilijan menestykseen ja 
kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi myös mm. valmennus ja joukkueen muut 
pelaajat. Tästä syystä mahdollisuus pelata ja harjoitella tiettyjen joukkuetoverei-
den kanssa tietyn valmentajan johdolla voi olla urheilijan kannalta hyvin tärkeää. 
Nämä seikat ovat saattaneet olla jopa ratkaiseva tekijä, kun pelaaja on valinnut 
itselleen seuraa. Pelaajalle ei siten ole yhdentekevää, missä joukkueessa ja kenen 
kanssa hän pelaa ja mikä hänen roolinsa siinä on.

755 Schön 2010, s. 142.
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Sanotun perusteella sopimuksen osapuolten välinen suhde ja sitä kautta 
näiden keskinäinen luottamus ja lojaliteetti saavat pelaajasopimussuhteessa ta-
vanomaista korostuneemman merkityksen. Osapuolten on näin ollen kiinnitettä-
vä toiminnassaan ja erityisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan täyttäessään 
normaalia suuremmassa määrin huomiota toisen sopijapuolen oikeutettuihin in-
tresseihin. Tästä syystä tätä luottamusta horjuttaviin osapuolten rikkomuksiin on 
suhtauduttava tavanomaista ankarammin.

Toisaalta lojaliteettivelvoitteen korostuminen tarkoittaa sitä, että osapuolten 
on kiinnitettävä toisen sopijapuolen intresseihin normaalia suurempaa huomiota 
myös harkitessaan niitä toimenpiteitä, joihin ne sopimusrikkomuksen perusteella 
ryhtyvät. Pelaajasopimuksen osapuolten on näin ollen sopimuksen purkamista 
harkitessaan kiinnitettävä korostuneesti huomiota myös purkamisesta toiselle 
osapuolelle aiheutuviin haittoihin. Tätä taustaa vasten CAS:n oikeuskäytännössä 
vakiintunutta tulkintaa, jonka mukaan purkuperusteita on sovellettava suppeasti, 
ja pelaajasopimuksen purkamiseen tulisi turvautua vasta viimeisenä keinona, voi-
daan pitää perusteltuna. Ammattilaisurheilijoiden osalta tätä voidaan perustella 
myös sillä, että oikeus työhön on PL 18 §:ssä turvattu perusoikeus, ja että työstä 
erottamisen perusteista on säädettävä laissa, mikä puolestaan edellyttää, ettei 
työsuhteen päättämisperusteita tulkita ainakaan laajentavasti.

Näiltä osin on huomioitava erityisesti pelaajan mahdollisuus siirtyä toiseen 
seuraan sopimuksen päätyttyä ja vastaavasti seuran mahdollisuus korvata pelaa-
jasopimuksensa purkanut pelaaja toisella. Käytännössä tämä näkökulma saanee 
merkitystä niissä tilanteissa, joissa seura on purkamassa sopimusta. Pelaajat ni-
mittäin yleensä pidättäytynevät oman etunsa vuoksi sopimuksen purkamisesta, 
jollei näillä ole mahdollisuutta siirtyä toiseen seuraan. Siirtoikkunan kiinni ollessa 
pelaajalla ei ole mahdollisuutta siirtyä toiseen seuraan eikä seuralla hankkia pe-
laajasopimuksensa purkaneen pelaajan tilalle toista pelaajaa, mikä voi vaikuttaa 
osapuolten purkukynnystä korottavasti. Toisaalta se, että siirtoikkunan sulkeu-
tuminen on lähellä, saattaa vaikuttaa kokonaisarvioinnissa myös purkukynnystä 
alentavasti. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi pelaajan harkitessa sopi-
muksen purkamista kyseisen pelikauden siirtotakarajan ollessa umpeutumassa, 
jos päätöstä tehtäessä ei ole nähtävissä, että olosuhde, jonka vuoksi sopimuksen 
purkamista harkitaan, tulisi korjautumaan.

Kaikissa tarkasteltavina olevissa pelaajasopimuksissa on osapuolten purku-
oikeutta koskevia määräyksiä. Yleensä niissä on viitattu joko edellä mainittuun 
yleiseen sopimusoikeudelliseen purkuperusteeseen tai työsopimuslaissa tarkoi-
tettuihin työsopimuksen purkuperusteisiin. Vaikka sopimuksessa itsessään on 
mahdollista sopia sen purkamisen edellytyksistä, osapuolten sopimusvapautta 
rajoittavat työsopimuslain ja oikeustoimilain säännökset. TSL 8:1:n työsopimuk-
sen purkamista koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta, joista ei voida TSL 
13:6 ja 7:n nojalla poiketa edes valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisellä 
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työehtosopimuksella. Pelaajasopimuksen määräyksillä ei siten ole mahdollista 
laajentaa seuran oikeutta tai supistaa pelaajan oikeutta sopimuksen purkamiseen 
siitä, mitä se on edellä mainitun TSL:n säännöksen mukaisesti. Työsopimuksella 
voidaan sen sijaan poiketa lain pakottavistakin määräyksistä työntekijän eduksi.756 
Sopimuksella on näin ollen mahdollista laajentaa työntekijän tai supistaa työnan-
tajan purkuoikeutta. Jääkiekon SM-Liigan pelaajasopimuksiin sisältyvä määräys 
pelaajan oikeudesta purkaa sopimuksensa NHL- tai KHL-seuraan siirtymisen 
vuoksi on siten sallittu. Samoin osaan tarkasteltavana olevista sopimuksista sisäl-
tyvä määräys, jonka mukaan pelaajalla on oikeus sopimuksen purkamiseen seuran 
alemmalle sarjatasolle putoamisen tai sarjapaikan menetyksen perusteella. Niillä 
ei poiketa edellä mainitusta TSL 8:1:stä työntekijän vahingoksi.

Amatöörisopimusten osalta osapuolten sopimusvapautta rajoittaa näiltä osin 
ainoastaan OikTL 36 §:n sovittelusäännös. Amatöörisopimukseenkaan ei kui-
tenkaan ole käytännössä mahdollista ottaa pelaajan purkuoikeutta rajoittavaa 
määräystä. OikTL 36 §:n on katsottu rajoittavan mm. sellaisten sopimusehtojen 
käyttöä, joilla rajoitetaan olennaisesti heikomman sopijapuolen käytössä olevia 
oikeussuojakeinoja ja vahvemman osapuolen vastuuta tahallisesta tai törkeällä 
huolimattomuudella aiheutetusta sopimusrikkomuksesta.757 Tällainen määräys 
on katsottava tyyppikohtuuttomaksi ja hyvän tavan vastaiseksi erityisesti silloin, 
kun kysymys on alan sopimuskäytännöstä poikkeavasta vakioehdosta, joka sopi-
mussuhteen heikomman osapuolen on hyväksyttävä käytännössä sellaisenaan. 
Näin ollen esimerkiksi Korisliigan pelaajasopimukseen aikaisemmin sisältynyt 
määräys, jonka mukaisesti pelaajalla oli oikeus purkaa pelaajasopimus ainoastaan 
yhteisymmärryksessä seuran kanssa, on mitätön niin ammattilaisten kuin ama-
töörien osalta. Ottaen huomioon, että tämänkaltainen määräys poikkeaa jouk-
kueurheilussa vallitsevasta sopimuskäytännöstä, sitä ei myöskään voida pitää toi-
minnan luonteen kannalta välttämättömänä. Sen sijaan edellä mainitun kaltaiset 
pelaajan purkuoikeutta laajentavat sopimusmääräykset ovat luonnollisesti myös 
amatöörien osalta sallittuja. Ne eivät rajoita pelaajasopimussuhteen heikomman 
osapuolen oikeuksia eivätkä ole tästä syystä kohtuuttomia.

4.3.4 Seuran oikeus sopimuksen purkamiseen

4.3.4.1 Harhaanjohtaminen sopimusta tehtäessä

Sopijapuolella on oikeus sopimuksen purkamiseen toisen osapuolen johdettua tätä 
sopimusta tehtäessä tietoisesti harhaan sellaisesta seikasta, jonka tämän piti tietää 

756 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 54.

757 Saarnilehto – Annola 2018, s. 178–179.
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vaikuttavan vastapuolen sopimuksen solmimista koskevaan päätökseen.758 Tämä 
koskee niin ammattilaisurheilijoiden kuin amatöörienkin pelaajasopimussuhteita.

Pelaajasopimuksen osapuolten tiedonantovelvollisuuden laajuuteen vaikut-
taa mm. sopimusten korostuneen henkilökohtainen luonne ja pelaajasopimuksen 
osapuolten korostunut lojaliteettivelvoite. Pelaajan suorituskyvyllä on toiminnan 
luonne huomioon ottaen seuran kannalta erityisen suuri merkitys, minkä pelaa-
jatkin luonnollisesti tiedostavat. Pelaajan on siten ilmoitettava sopimusneuvotte-
luissa seuralle oma-aloitteisesti kaikki sellaiset tiedossaan olevat seikat, joiden hän 
tietää vaikuttavan kykyynsä suoriutua sopimusvelvoitteistaan, lukuun ottamatta 
seikkoja, jotka ovat muutoinkin seuran tiedossa.

Koskisen mukaan työntekijällä ei kuitenkaan ”ole velvollisuutta kertoa työn-
antajalle [--] sellaisista terveydentilaansa koskevista asioista, joilla vain saattaa 
olla merkitystä tulevan työn kannalta”.759 Hän perustelee kantaansa sillä, ettei 
työnhakija voi työhönottovaiheessa tietää tulevaa työtään niin tarkasti, että voisi 
arvioida, mitkä seikat mahdollisesti vaikuttavat hänen työkykyynsä.760 Joukkue-
urheilijoiden osalta tilanne on kuitenkin toinen. Nämä ovat poikkeuksetta tietoisia 
tulevien tehtäviensä luonteesta ja sen terveydentilalleen ja fyysiselle suoritusky-
vylleen asettamille vaatimuksista ja niiden merkityksestä seuran kannalta. Tämän 
voidaan katsoa puoltavan tavanomaista laajempaa tiedonantovelvollisuutta ja kat-
tavan myös seikat, joiden pelaaja epäilee vaikuttavan suorituskykyynsä. Toisaal-
ta pelaajan ei voitane edellyttää kykenevän arvioimaan ainakaan omatoimisesti 
kaikkien terveydellisten seikkojen vaikutusta suorituskykyynsä, minkä lisäksi 
myös seuralla voidaan katsoa olevan korostunut selonottovelvollisuus urheilijan 
terveydentilan ja suorituskyvyn osalta, ja tästä syystä myös oikeus kysyä tämän 
terveydentilatietoja tavanomaista laajemmin761. Tästä syystä pelaajalle usein suo-
ritetaankin lääkärintarkastus ennen sopimuksen voimaantuloa tämän siirtyessä 
uuteen seuraan.

Tämä on todettu myös CAS:n oikeuskäytännössä. Esimerkiksi ratkaisun 
CAS 2008/A/1589 MKE Ankaragücü Spor Külübü v. J. perusteluissa todetaan 
näiltä osin

29. The Panel accepts that, for a contract to be repudiated the employee’s 
attitude during the negotiations must have been in bad faith, meaning 
that he deliberately hid an important information on his health status 
to his future employer. One should expect from a football club to be 

758 Taxell 1972, s. 207–208 ja 219 sekä HE 157/2000, s. 109.

759 Koskinen 2005, s. 10.

760 Ibid.

761 Ibid., s. 9.
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cautious on the health status of a potential employee, hence the onus is 
quite high in this context.
[--]
32. [--] a professional football club must actively deal with the matter 
and submit professional players to medical tests before entering into 
any employment agreement.

33. In the present case, the [Club] did not prove that it proactively ques-
tioned the Player on his health status. Although the Panel does consider, 
on the one hand, that the Player could have spontaneously talked about 
his disease, the Panel believes, on the other hand, that the fact that at 
the moment of the negotiations the Player had been granted a TUE and 
that he had all medical and practical confirmations that his disease did 
not impact on his sport performances, there was no reason for the Player 
to consider that this information had a material impact on the object of 
the Employment Agreement, namely his employment by the [Club]. The 
reaction of the medical representative of the [Club], i.e. the preparation 
of the TUE form, does confirm this further. The Panel does therefore 
not consider that the Player’s attitude, in the particular circumstance, 
justifies a termination ex tunc of the Employment Agreement, since the 
Player did not act in bad faith and did not hide any information that 
would have prevented him to perform the Employment Agreement.

Sanotun perusteella seura voi purkaa sopimuksen pelaajan salattua tahallaan 
sellaisen seikan, jonka tämän on täytynyt ymmärtää vaikuttavan olennaisesti 
seuran päätökseen sopimussuhteeseen ryhtymisestä.762 Jos pelaaja on siis esimer-
kiksi salannut seuraltaan sellaisen terveydentilaansa liittyvän seikan, jonka vuoksi 
hän tietää olevansa muutoin kuin vain tilapäisesti kykenemätön suoriutumaan 
sopimusvelvoitteistaan, seuralla on yleensä oikeus purkaa sopimus harhaanjoh-
tamisen perusteella.763 Samoin on silloin, kun pelaaja on salannut sellaisen terve-
ydentilaansa koskevan seikan, jonka hän on tiennyt alentavan olennaisesti suori-
tuskykyään, vaikka se ei sinänsä tekisikään häntä kokonaan kykenemättömäksi 
suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan, tai pelaajan vastattua totuudenvastaisesti 
seuran nimenomaiseen terveydentilaa koskevaan kysymykseen. Huippu-urheilun 
yksilön fyysisille ominaisuuksille asettamat vaatimukset ovat poikkeuksellisen 
korkeat ja työtehtävistä suoriutuminen edellyttää yleensä täyttä fyysistä suori-
tuskykyä, mikä pelaajan on myös tullut ymmärtää. Toisaalta olennaisen tervey-

762 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 477.

763 Rauste 1997, s. 145 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 661.
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dentilaa koskevan seikan salaaminen tai epärehellisyys horjuttavat olennaisesti 
myös osapuolten välistä luottamusta.

Koska purkaminen kuitenkin edellyttää tarkoituksellista harhaanjohtamis-
ta sopimuksen solmimisen kannalta merkityksellisten seikkojen osalta, ja koska 
myös seuralla on aktiivinen selonottovelvollisuus pelaajan terveydentilasta, pe-
laajasopimusta ei käytännössä voida purkaa sellaisten sinänsä pelaajan tiedossa 
olleiden terveydellisten seikkojen perusteella, joiden hänen ei voida osoittaa kä-
sittäneen vaikuttavan muutoin kuin tilapäisesti pelikykyynsä. Pelaajalla ei ole vel-
vollisuutta kertoa sopimuskumppanilleen sellaisista terveydentilaansa koskevista 
seikoista, jotka eivät vaikuta hänen pelikykyynsä tai käytettävyyteensä otteluissa, 
taikka muiden pelaajasopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseen. Nämä 
seikat eivät saa vaikuttaa seuran sopimuksen solmimista koskevaan päätökseen, 
joten ne eivät myöskään ole sen kannalta tässä suhteessa merkityksellisiä. Eri-
lainen kohtelu ei tällöin perustu YVL 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla työtehtävien 
laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin. 
Tätä tukee myös edellä mainittu CAS:n ratkaisu.

Pelaajasopimus voidaan purkaa myös pelaajan salattua muun kuin terve-
ydentilaansa koskevan seikan, jonka hän on tiennyt vaikuttavan olennaisesti 
pelaajasopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseen. Seura voi purkaa 
sopimuksen tällä perusteella esimerkiksi, kun urheilija on salannut olevansa muus-
ta kuin terveydellisestä syystä kykenemätön täyttämään sopimusvelvoitteitaan. 
Tällainen syy voi olla esimerkiksi sellainen seikka, joka estää tämän pelaamisen 
virallisissa otteluissa, kuten pelaajalle määrätty pitkäaikainen urheilun toimin-
takielto, tai seikka, joka estää pelaajan rekisteröimisen seuraan, kuten voimassa 
oleva pelaajasopimus toisen seuran kanssa.

4.3.4.2 Työntekovelvoitteen laiminlyöminen

Seuralla on oikeus pelaajasopimuksen purkamiseen myös urheilijan työntekovel-
voitteen olennaisten rikkomusten perusteella.764 Työntekovelvoitteen rikkomisena 
voidaan pitää ensinnäkin pelaajan laiminlyöntiä osallistua tälle kulloinkin osoitetun 
tai pelaajasopimuksessa määritellyn joukkueen otteluihin ja harjoituksiin tai seu-
ran tai sen yhteistyötahojen markkinointitilaisuuksiin ilman hyväksyttävää syytä. 

Vuoden 1970 TSL:n mukaan työsopimuksen purkaminen työntekijän työn-
tekovelvoitteen laiminlyönnin johdosta edellytti pääsääntöisesti varoituksen an-
tamista. Tuolloisen työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan ”[t]
yönantaja voi, mikäli asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin, purkaa 
sopimuksen erityisesti [--] kun työntekijä tahallaan tai huolimattomuudesta jät-
tää työvelvoitteensa täyttämättä ja varoituksesta huolimatta jatkaa laiminlyönti-

764 Rauste 1997, s. 136–137 ja Shön 2010, s. 137.
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ään”. Oikeuskäytännössä, esimerkiksi ratkaisussa KKO 2000:50, katsottiin, että 
”[p]urkaminen on [työtehtävien laiminlyönnin perusteella] sallittua yleensä vain, 
jos työntekijän viaksi jää tahallisuus tai tuottamus ja jos hän varoituksesta huo-
limatta jatkaa laiminlyöntiään” ja että ”työsopimuksen purkaminen edellyttää 
normaalitilanteessa sitä, että työntekijä on vielä varoituksen jälkeenkin jatkanut 
velvoitteidensa laiminlyöntiä”.

Nykyisin voimassa olevassa laissa ei enää ole nimenomaista säännöstä va-
roituksen antamisesta ennen työsopimuksen purkamista työntekovelvoitteen lai-
minlyönnin perusteella. Purkamisoikeus syntyy, kun työvelvoitteen laiminlyönti 
on luonteeltaan niin vakava, ettei työnantajalta ”voida kohtuudella edellyttää so-
pimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa” eli, kun sopimuksen 
jatkamisedellytykset ovat käytännössä hävinneet765. Sopimuksen purkamiseen 
oikeuttavien työntekijän laiminlyöntien ja sopimusrikkomusten tulee toisin sa-
noen olla paitsi tahallisia tai tarkoituksellisia myös olosuhteet kokonaisuutena 
huomioon ottaen työsuhteen jatkamisedellytysten kannalta vakavia.766

Lain esitöiden mukaan lakiin tehdyillä kielellisillä ja 1970TSL 43 §:n 2 mo-
mentin esimerkkiluettelon poistolla ei kuitenkaan ollut ”tarkoitus muuttaa purka-
misperusteita koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä”.767 Käytännössä sopimuk-
sen purkaminen tulee nykyisinkin kysymykseen yleensä vasta, kun laiminlyönti on 
ollut toistuvaa, ja pelaajaa on mahdollisesti lisäksi ensin huomautettu tai varoitettu 
laiminlyönneistä. Purkuperusteen näet edellytetään olevan irtisanomisperustetta 
painavampi ja työsopimuksen irtisanominen työntekovelvoitteen laiminlyönnin 
johdosta edellyttää pääsääntöisesti moitittavan menettelyn toistumista työnteki-
jälle annetun varoituksen jälkeen. Yksittäinen rikkomus on harvoin niin vakava, 
että seuralla olisi oikeus purkaa sopimus sen perusteella,768 vaikka työntekijän 
voitaisiin katsoa rikkoneen velvoitteitaan tietoisesti.

Ammattilaisurheilijan pelaajasopimuksen purkamisesta urheilijan työnteko-
velvoitteen laiminlyönnin vuoksi on annettu kaksi korkeimman oikeuden ratkai-
sua. Tapauksessa KKO 1993:40 antamassaan ratkaisussa korkein oikeus katsoi, 
että seuralla oli oikeus ammattilaiskoripalloilijan pelaajasopimuksen purkami-
seen, kun pelaaja oli tälle annetuista huomautuksista huolimatta jättänyt use-
amman kerran osallistumatta joukkueen harjoituksiin, kieltäytynyt menemästä 
kentälle yhdessä harjoitusottelussa ja jättänyt yhden harjoitusottelun kesken sekä 

765 Kairinen 2009a, s. 310; Tiitinen – Kröger 2012, s. 656; Hietala et al. 2016, s. 485 ja Äimälä – Kärkkäinen 
2017, s. 487

766 KM 1969:A 25, s. 55; Rauste 1997, s. 138; Kairinen 2009a, s. 310; Tiitinen – Kröger 2012, s. 662; Hietala et 
al. 2016, s. 485 ja Äimälä - Kärkkäinen 2017, s. 383 ja 486.

767 HE 157/2000 vp, s. 109.

768 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 491–492.
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jättänyt noudattamatta annettuja ohjeita ja rikkonut tällä tavalla työntekovelvoi-
tettaan tahallisesti.

Työsuhteista jalkapalloilijaa koskevassa ratkaisussaan KKO 2000:50 kor-
kein oikeus puolestaan katsoi, ettei pelaajasopimuksen purkamiseen ollut TSL:n 
mukaista perustetta, kun pelaaja oli laiminlyönyt osallistua yksiin harjoituksiin, 
yhteen harjoitusten jälkeiseen kokoukseen ja yhteen otteluun, eikä seura ollut va-
roittanut pelaajaa työvelvoitteen laiminlyönnistä ennen sopimuksen purkamista. 
Kyseisessä tapauksessa pelaajan viaksi voitiin lukea tahallisena rikkomuksena ai-
noastaan harjoitusten jälkeisestä kokouksesta pois jääminen. Poissaoloa ottelusta 
ja harjoituksista ei sen sijaan katsottu tahallisiksi.

Vaikka ratkaisut ovat kumotun vuoden 1970 lain ajalta, niitä voidaan pitää 
edelleen voimassa olevana oikeutena. Kuten edellä todettiin, lakimuutoksella ei 
ollut tarkoitus muuttaa aikaisemman lain aikaista vakiintunutta oikeuskäytäntöä. 
Kyseiset ratkaisut tukevat näin ollen sitä, että ammattilaisurheilijan pelaajaso-
pimuksen purkaminen edellyttää yleensä, että pelaaja on jatkanut sopimusrik-
komuksiaan tälle annetusta huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta. Tätä 
tukee edelleen sopimusoikeudessa yleisenä periaatteena noudatettava reklamaa-
tiovelvollisuus, joka edellyttää, että sopimusrikkomuksen kohteeksi joutunut 
pääsääntöisesti huomauttaa rikkomuksesta kohtuullisessa ajassa, ja varaa näin 
suoritusvelvolliselle ennen sopimuksen purkamista mahdollisuuden täyttää vel-
voitteensa.769

Ratkaisussa KKO 2000:50 oli kysymys nimenomaan siitä, oliko työnan-
tajalla ollut oikeus purkaa pelaajasopimus työvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi 
varoitusta antamatta. Ratkaisunsa perusteluissa korkein oikeus totesi hovioike-
uden ratkaisun perusteluihin viitaten, että ”pelaajasopimuksen tarkoituksesta 
johtuvat [pelaajan] velvoitteet voidaan ottaa huomioon harkittaessa, voidaanko 
yhdistykseltä kohtuuden mukaan vaatia työsuhteen jatkamista pelaajan laimin-
lyöntien johdosta”. Hovioikeuden ratkaisun perusteluissa todettiin näiltä osin, että 
pelaajan työntekovelvollisuuden laiminlyöntiin tuli suhtautua ankarasti, koska tä-
män suoritusvelvollisuudella oli pelaajasopimuksen luonne ja tarkoitus huomioon 
ottaen tavanomaista suurempi merkitys. Pelaajasopimuksen ja joukkueurheilun 
erityispiirteet otettiin siis huomioon purkuperusteen täyttymistä koskevassa ko-
konaisarvioinnissa.

Korkein oikeus kuitenkin päätyi tuomiossaan siihen, etteivät pelaajasopi-
muksen erityispiirteet oikeuttaneet ”poikkeamaan säännöstä, jonka mukaan 
työsopimuksen purkaminen edellyttää normaalitilanteessa sitä, että työntekijä 
on vielä varoituksen jälkeenkin jatkanut velvoitteidensa laiminlyöntiä” eli siitä, 
miten työntekovelvoitteen laiminlyöntiä on normaalisti arvioitava. Ammattilais-

769 Wuolijoki 2016, s. 226 ja 238.
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urheilijan asema ei siis eroa näiltä osin olennaisesti muiden työsuhteisten työnte-
kijöiden oikeusasemasta. Pelaajan menettelyn moitittavuutta korostavat kuitenkin 
urheilusuorituksen korostuneen henkilökohtainen luonne sekä se, että pelaajan 
poissaolo vaikuttaa joukkueurheilun luonteen vuoksi yleensä aina joukkueen ko-
konaissuoritukseen ottelussa, eikä pelaaja myöskään yleensä ole kovinkaan hel-
posti korvattavissa toisella.

Tälle saadaan tukea myös edellä mainitusta CAS:n vakiintuneesta oikeuskäy-
tännöstä. Näiltä osin voidaan viitata myös ratkaisuun CAS 2010/A/2059 FK Dac 
1904 a. s. v. Dritan Stafsulaj, jossa seuralla ei katsottu olleen oikeutta sopimuk-
sen purkamiseen varoitusta antamatta pelaajan jätettyä osallistumatta kaksiin 
harjoituksiin ja yhteen seuran reservijoukkueen harjoitusotteluun.770 Ratkaisus-
sa CAS 2013/A/3436 UMM Salal Sport Club v. Mario Melchiot seuralla ei puo-
lestaan katsottu olleen oikeutta purkaa sopimusta ilman edeltävään varoitusta, 
kun pelaaja oli ollut luvattomasti poissa viisi päivää harjoituskauden aikana.771 
Pelaajasopimuksen purkaminen saattaa näin ollen tulla vain poikkeuksellisesti 
kysymykseen jo ensimmäisen laiminlyönnin jälkeen ilman edeltävää varoitusta 
tai huomautusta. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, kun luvaton pois-
saolo on pidempikestoinen. TSL 8:3:n nojalla seuralla on oikeus käsitellä ammat-
tilaispelaajan työsuhdetta purkautuneena tämän oltua poissa työstä vähintään 
seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana hyväksyttävää syytä poissaololleen. 
Seuralla voi kuitenkin olla oikeus sopimuksen purkamiseen TSL 8:1:n nojalla ly-
hyemmänkin luvattoman poissaolon perusteella, jos laiminlyöntiä voidaan pitää 
kokonaisuutena arvioiden vakavana. 

Seuralla voi olla oikeus sopimuksen purkamiseen pelaajan kertaluontoisen 
rikkomuksen perusteella, kun joukkueen avainpelaaja jää ennalta ilmoittamatta ja 
ilman hyväksyttävää syytä tahallaan pois joukkueen kannalta erityisen tärkeästä 
ottelusta, kuten karsinta- tai pudotuspeliottelusta. Tällaisella laiminlyönnillä on 
työnantajan kannalta huomattavasti suurempi merkitys kuin ns. rivi- tai vain 
joukkueen harjoitusrinkiin kuuluvan pelaajan yksittäisestä harjoituksesta tai ta-
vanomaisesta runkosarjapelistä pois jäämisellä. Tähän viitattiin myös ratkaisussa 
KKO 2000:50, jossa korkein oikeus kiinnitti hovioikeuden ratkaisun perustelui-
hin viitaten huomiota mm. siihen, että kysymys oli ammattilaispelaajasta, joka 
oli ”hankittu seuraan vahvistamaan joukkuetta”. Jos kyseisessä tapauksessa olisi 
lisäksi ollut tuottamuksellisen laiminlyönnin sijasta kysymys tahallisesta luvat-
tomasta poissaolosta tärkeästä ottelusta, lopputulos olisi luultavasti ollut toinen.

Amatööriurheilijoiden osalta purkuperuste täyttynee yleensä edellä sanot-
tua helpommin. Yleinen sopimusoikeudellinen purkuperuste on TSL 8:1:ssä sää-

770 Perustelujen kohdat 33–37.

771 Perustelujen kohdat 120–121.
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dettyä työsopimuksen purkuperustetta laajempi eikä sopimuksen purkamisella 
yleensä ole amatöörille samanlaista merkitystä kuin ammattilaisurheilijalle, jonka 
toimeentulo on usein riippuvainen pelaajasopimussuhteesta. Toisaalta ammatti-
laisurheilijan sopimusrikkomukseen on mahdollista suhtautua tästä syystä myös 
ankarammin kuin amatöörin vastaavanlaiseen laiminlyöntiin tai rikkomukseen. 
Ammattilaisen tulisi kiinnittää erityistä huomiota sopimusvelvoitteidensa asian-
mukaiseen täyttämiseen ottaen huomioon sopimuksen merkitys hänelle itselleen.

Amatöörinkään pelaajasopimusta ei kuitenkaan voida purkaa kertaluontei-
sen harjoituksista tai edustustilaisuudesta poissaolon perusteella tai yksittäisestä 
ottelusta pois jäämisen perusteella ainakaan silloin, kun menettelyä ei voida pitää 
tahallisena. Seuran on siten yleensä syytä varoittaa tai vähintään huomauttaa pe-
laajaa sopimusrikkomuksesta ennen sopimuksen purkamista. Toistuvat tahalliset 
poissaolot tai yksittäinenkin poissaolo, silloin, kun sitä voidaan pitää luonteeltaan 
riittävän vakavana, sen sijaan epäilemättä oikeuttavat seuran purkamaan myös 
amatöörisopimuksen. Käytännössä ero ammattilaisten ja amatöörien välillä on 
siten vähäinen ja konkretisoitunee lähinnä kokonaisarvioinnissa, jossa on otet-
tava huomioon myös pelaajan asema ja sopimuksen purkamisen merkitys tämän 
kannalta.

Pelaaja voi olla estynyt täyttämästä velvoitteitaan myös hänelle määrätyn 
pelikiellon vuoksi. Seuralla voi tällöin olla oikeus sopimuksen purkamiseen edel-
lyttäen, että pelikielto on seurausta urheilijan menettelystä tai tämän vastuulla 
olevasta seikasta. Urheilija on tällöin aiheuttanut omalla menettelyllään sen, et-
tei hän voi täyttää olennaista osaa tärkeimmästä pelaajasopimuksen mukaisesta 
velvollisuudestaan. Pelikiellon tulee lisäksi yleensä olla pitkäkestoinen.772 Niin 
sanottujen tavanomaisten rikkomusten ja niistä määrättävien muutaman ottelun 
mittaisten pelikieltojen perusteella pelaajasopimusta ei yleensä voida purkaa773 
silloinkaan, kun urheilijan voidaan katsoa menetelleen tahallisesti. Niiden voidaan 
katsoa kuuluvan toiminnan luonteeseen ja olevan tietyissä määrin osapuolten 
ennakoitavissa. Se voidaan kuitenkin ottaa huomioon osana kokonaisarviointia 
ja sillä saattaa olla konkreettinen vaikutus purkukynnyksen kannalta esimerkiksi 
silloin, kun pelikielto kattaa koko jäljellä olevan sopimuskauden.

Pelikiellon pituuden lisäksi purkuperusteen täyttymistä arvioitaessa on luon-
nollisesti huomioitava myös urheilijan menettelyn luonne. Pitkään pelikieltoon 
johtava menettely on luonteeltaan käytännössä lajin perusluonteen ja siten reilun 
pelin periaatteen vastaista ja usein sellaista, että se aiheuttaa niin urheilijalle itsel-
leen kuin hänen seuralleenkin negatiivista julkisuutta. Lisäksi siitä voi aiheutua 
seuralle myös taloudellista vahinkoa. Varsinkin silloin, kun pelaajan menettely on 

772 Rauste 1997, s. 146.

773 Ibid., s. 145.
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ollut toistuvaa ja jatkunut tälle annetuista huomautuksista huolimatta, seuralle 
voi syntyä oikeus sopimuksen purkamiseen.

Myös omaehtoisen harjoittelun laiminlyönti tai pelaajalle määrätyn henki-
lökohtaisen harjoitusohjelman noudattamatta jättäminen, silloin, kun pelaajalla 
voidaan katsoa olevan siihen oikeudellinen velvollisuus, voi johtaa edellä mainit-
tujen edellytysten täyttyessä pelaajasopimuksen purkamiseen. Teoriassa on kui-
tenkin mahdollista sekin, että seuralle syntyy oikeus sopimuksen purkamiseen 
omaehtoisen harjoittelun laiminlyönnin perusteella silloinkin, kun sitä sinällään 
ei voida pitää pelaajan velvoitteiden vastaisena menettelynä, eli kun pelaajalle ei 
seuraa tällaista velvoitetta pelaajasopimuksesta. Tällöin menettelyn seuraukse-
na täytyy kuitenkin olla se, ettei urheilija ole enää ylipäätään kykenevä suoriu-
tumaan pelaajasopimuksen mukaisesta pelaamisvelvoitteestaan, koska seuralla 
voi olla oikeus sopimuksen purkamiseen myös sellaisen pelaajan vastuupiiriin 
kuuluvan olosuhdemuutoksen perusteella, jonka johdosta seuralta ei voida enää 
kohtuudella edellyttää sopimuksen jatkamista. Ottaen kuitenkin huomioon, ettei 
pelkkä vapaa-aikana harjoittelematta jättäminen käytännössä voine johtaa täl-
laiseen tilanteeseen kuin enintään hyvin poikkeuksellisesti, ja toisaalta se, että 
myös seuralla on osaltaan velvollisuus huolehtia käytettävissään olevin keinoin 
siitä, että pelaaja voi suoriutua sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan, pel-
kästään se, ettei urheilija ole esimerkiksi seuran kokoontuessa pelikausien väli-
sen tauon jälkeen yhteisharjoituksiin riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa, ei 
käytännössä oikeuta ainakaan ensimmäisenä toimenpiteenä seuraa purkamaan 
pelaajasopimusta. Pelaaja voidaan kuitenkin tällöin määrätä harjoittelemaan yksin 
tälle laaditun henkilökohtaisen harjoitusohjelman mukaisesti.

Myös työsuorituksen tahallista heikentämistä voidaan pitää pelaajan työnte-
kovelvoitteen rikkomisena.774 Pelaajasopimuksessa urheilija sitoutuu nimenomaan 
edistämään seuran urheilullista menestystä parhaan kykynsä mukaan. Pelisuori-
tuksen heikentäminen on siten pelaajasopimuksen perustarkoituksen vastaista. 
Sen lisäksi se on myös pelaajan lojaliteettivelvoitteen, hyvän tavan ja urheilussa 
noudatettavan reilun pelin periaatteen vastaista. Lain esitöissä ja korkeimman 
oikeuden ratkaisukäytännössä työntekijän moitittavasta menettelystä aiheutuvaa 
luottamuspulaa on pidetty hyväksyttävänä työsuhteen päättämisperusteena sil-
loin, kun se johtaa tilanteeseen, jossa edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei enää 
ole.775 Luottamuspulan vakavuutta arvioitaessa on huomioitava mm. työntekijän 
asema ja tehtävät.776 Ottaen huomioon, että urheilusuorituksen heikentäminen on 
pelaajan tärkeimpään velvollisuuteen kohdistuva tahallinen rikkomus, joka hei-

774 Schön 2010, s. 138.

775 HE 157/2000, s. 97; KM 2000:1, s. 111; KKO 2012:89, kohdat 9–11 ja KKO 2020:74, kohta 11; 

776 Ibid., s. 100 ja KKO 2012:89, kohta 11.
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kentää seuran näkökulmasta olennaisesti pelaajan käytettävyyttä jatkossa, siihen 
on suhtauduttava ankarasti. Seuralla on siten oikeus sopimuksen purkamiseen 
ainakin virallisissa otteluissa tapahtuvan suorituksen tahallisen heikentämisen 
perusteella, vaikka urheilijan menettelyn syynä olisi ollut palkanmaksuvelvolli-
suuden laiminlyönti tms. seuran sopimusrikkomus.777 Käytännössä myös harjoi-
tusottelussa tapahtuva suorituksen tahallinen heikentäminen oikeuttaa seuran 
yleensä purkamaan pelaajasopimuksen ainakin silloin, kun kysymys on sopu-
pelistä. Tällainen menettely horjuttaa osapuolten välistä luottamusta usein siinä 
määrin, ettei edellytyksiä sopimussuhteen jatkamiselle ole. Ainakaan silloin, kun 
suorituksen heikentämisen syynä on ollut sopupeli, purkaminen ei edellytä, että 
pelaajaa on varoitettu ennen sopimuksen purkamista. Kysymys on tahallisesta 
pelaajasopimuksen tarkoituksen vastaisesta epärehellisestä menettelystä, joka 
käytännössä poistaa sopimuksen jatkamisen edellytykset.

Sen sijaan harjoituksissa tapahtunut suorituksen tarkoituksellinen heiken-
täminen tai tahallinen ohjeiden noudattamatta jättäminen ei ainakaan kertaluon-
toisena oikeuta purkamaan sopimusta. Sen tarkoituksena ei yleensä liene seuran 
tarkoituksellinen vahingoittaminen tai oman edun tavoittelu seuran kustannuk-
sella, vaan esimerkiksi protestoiminen valmennusjohtoa vastaan. Se saattaa kui-
tenkin johtaa siihen, ettei urheilijaa valita joukkueen pelaavaan kokoonpanoon 
tulevassa tai tulevissa otteluissa. Menettelyn ollessa toistuvaa seuralle kuitenkin 
syntyy lopulta oikeus sopimuksen purkamiseen myös tällä perusteella. 

4.3.4.3 Pelikyvyttömyys

Pelaajan velvollisuuksien vastaisen menettelyn aiheuttamasta loukkaantumisesta 
johtuvaa poissaoloa voidaan pitää työntekovelvoitteen rikkomisena. Seuralla saat-
taa olla oikeus niin ammattilaisen kuin amatöörinkin sopimuksen purkamiseen 
edellä mainitulla perusteella, jos urheilija on tullut pitkäaikaisesti tai pysyvästi 
pelikyvyttömäksi esimerkiksi pelaajasopimuksessa kielletyn vapaa-aikana tapah-
tuneen muun kilpaurheilun harjoittamisen yhteydessä tapahtuneen loukkaan-
tumisen vuoksi.778 Vaikka itse muun urheilun harjoittamista koskevan sopimus-
ehdon rikkomista ei voitaisi pitää riittävänä perusteena purkamiselle, seuralla 
saattaa olla oikeus sopimuksen purkamiseen, jos urheilija on lisäksi tullut sen 
yhteydessä tapahtuneen loukkaantumisen takia kykenemättömäksi täyttämään 
pelaajasopimuksensa mukaista velvoitetta urheilun harjoittamiseen. Näin voi olla 
erityisesti silloin, jos loukkaantuminen on tapahtunut pelaajasopimuksessa ni-
menomaisesti kielletyn urheilulajin harjoittamisen yhteydessä. Pelaajan on tällöin 
tullut tietää menettelevänsä sopimuksensa vastaisesti, ja hän on ottanut tietoisen 

777 Rauste 1997, s. 135 ja 140 ja Siitari 2014, s. 35.

778 Ibid.
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riskin ryhtyessään kiellettyyn toimintaan. Menettelyn moitittavuutta korostaa se, 
että pelaajan täytyy olla tietoinen suorituskykynsä merkityksestä seuralle, sekä 
urheilemiseen luonteenomaisena piirteenä sisältyvästä loukkaantumisriskistä, 
joka lienee erityisesti sopimuksessa nimenomaisesti kielletyissä lajeissa yleensä 
tavanomaista suurempi, ja edelleen se, että seuran mahdollisuudet loukkaantuneen 
pelaajan korvaamiseen ovat huippu-urheilun yksilön ominaisuuksille asettamien 
vaatimusten ja urheilijan suorituksen korostuneen henkilökohtaisen luoteen sekä 
joukkueurheilun edustusoikeusjärjestelmän vuoksi selvästi rajoitetummat kuin 
useimmissa muissa työntekosopimuksissa. Kaikki nämä seikat korostavat pelaajan 
huolellisuusvelvoitetta.

Sopimuksen purkaminen edellä kuvatussa tilanteessa voi tulla kysymykseen 
silloinkin, kun urheilija ei ole menettänyt koko pelikykyään, eli kun tämä kyke-
nee loukkaantumisesta huolimatta esimerkiksi harjoittelemaan. Seuran näkökul-
masta sillä, onko urheilija kokonaan kykenemätön urheilemaan, vai onko hänen 
suorituskykynsä alentunut siinä määrin, ettei häntä voida ajatella nimettävän 
pelaavaan kokoonpanoon, ei ole juurikaan eroa. Pelaaja on rekrytoitu seuraan 
yleensä nimenomaan pelaamaan otteluissa. Pelaajan on puolestaan otettava toi-
minnassaan huomioon seuran oikeutetut intressit ja vältettävä sellaista menet-
telyä, joka voi aiheuttaa haittaa hänen pelikyvylleen. Tästä voi olla sopimuksessa 
nimenomainen määräyskin.

Ammattilaisurheilijoiden osalta purkuperusteen täyttymistä arvioitaessa 
on huomioitava edelleen se, ettei seuralla ole TSL 2:12:n mukaan velvollisuutta 
maksaa työntekijälle palkkaa tämän aiheutettua työkyvyttömyytensä tahallaan tai 
törkeällä huolimattomuudella. Seuralla olisi näin ollen poissaolon syystä riippuen 
joka tapauksessa oikeus joko olla kokonaan maksamatta tälle palkkaa tai pidättää 
siitä suuri osa. Tällöin sopimuksen purkamisesta ei käytännössä aiheudu pelaa-
jalle taloudellista menetystä joko lainkaan tai vain vähäisissä määrin ainakaan 
sinä aikana, jonka pelikyvyttömyys kestää. Kun loukkaantuminen on seurausta 
pelaajan moitittavasta menettelystä, sopimuksen purkamista ei estä sekään, että 
pelaaja menettää sen seurauksena mahdollisuutensa harjoitella joukkueen kanssa, 
mikä voi vaarantaa tämän urheilu-uran jatkumisen. 

Jos loukkaantuminen sen sijaan on tapahtunut urheilijan täyttäessä pelaaja-
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, seuralla on vain hyvin poikkeuksellisesti oi-
keus sopimuksen purkamiseen.779 TSL 7:2.2:n 1 kohdan perusteella työsopimuksen 
irtisanomisen perusteena ei voida pitää ainakaan ”työntekijän sairautta, vammaa 
tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti 
ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimus-
suhteen jatkamista”. Vaikka työnantajan työsuhteen purkuperusteita koskevassa 

779 Rauste 1997, s. 143.
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TSL 8:1.1:ssa on mainittu purkuperusteena ainoastaan työntekijän velvoitteiden 
rikkominen, työsopimus voidaan purkaa myös työntekijän vastuupiiriin kuuluvan 
olosuhdemuutoksen perusteella.780

Korkein oikeus on ottanut kysymykseen kantaa ratkaisussaan KKO 2006:104 
(Ään.). Siinä KKO totesi, ettei TSL 8:1:n säännöksessä edellytetä, ”että purussa 
käytettävä peruste aina ilmentäisi työntekijän moitittavaa menettelyä sopimuk-
seen perustuvien velvoitteidensa laiminlyönnissä”,781 ja edelleen, että vuoden 2001 
työsopimuslailla ei ollut tarkoitus muuttaa sitä 1970TSL:n lähtökohtaa, jonka mu-
kaan purkamiseen oikeuttavana tärkeänä syynä voitiin pitää mm. ”sellaista ensi 
sijassa [työntekijän] vahingonvaarapiiriin luettavaa olosuhteiden muutosta, jon-
ka johdosta [työnantajalta] ei voida kohtuuden mukaan vaatia sopimussuhteen 
jatkamista”.782

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan viittaamalla TSL:n esitöihin sekä 
1970TSL purkuperusteita koskevaan säännökseen,783 jossa oli mainittu nimen-
omaisesti, että työsopimuksen purkaminen oli mahdollista mm. työntekijän tultua 
pysyvästä syystä kykenemättömäksi työhönsä. Lisäksi korkein oikeus totesi rat-
kaisussaan nimenomaisesti,784 että jollei sopimuksen purkaminen tällä perusteel-
la olisi mahdollisista, esimerkiksi pitkäkestoisissa määräaikaisissa työsuhteissa 
voitaisiin joutua sopimusoikeudellisesti epätyydyttävään tilanteeseen työntekijän 
menetettyä työkykynsä heti työsuhteen alussa. Tällöin työnantajalla ei olisi lain-
kaan mahdollisuutta päättää työsopimusta, jollei työsopimuksessa olisi sovittu 
irtisanomismahdollisuudesta.

Pelaajasopimuksissa ei ole sovittu irtisanomismahdollisuudesta, joten so-
pimuksen yksipuolinen päättäminen kesken sopimuskauden on mahdollista ai-
noastaan purkamalla. Pelaajasopimus voidaan purkaa tällä perusteella ainakin 
silloin, kun pelaaja on menettänyt työkykynsä kokonaan joko pysyvästi tai ainakin 
koko jäljellä olevan sopimuskauden ajaksi. Tällöin pelaajallakaan ei liene intressiä 
sopimussuhteen jatkamiseen. Juuri tätä vähäisemmän pelikyvyttömyyden perus-
teella ammattilaisurheilijan pelaajasopimusta ei voitane purkaa ottaen huomioon 
mm. se, että mahdollisuus loukkaantumiseen liittyy urheiluun luonteenomaisena 
piirteenä. Työn luonne ja siihen liittyvä työkyvyttömyyden riski voidaan ja tulee 
ottaa huomioon arvioitaessa, voidaanko työnantajalta kohtuudella edellyttää työ-
suhteen jatkamista vai ei.

Ottaen edelleen huomioon seuran lojaliteettivelvoite sekä se, että seura on 
sopimussuhteen vahvempi osapuoli, jonka on tullut pelaajasopimusta tehdessään 

780 Kairinen 2007, s. 332.

781 Perustelujen kohta 11.

782 Perustelujen kohdat 5 ja 8.

783 Ibid.

784 Perustelujen kohta 12
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ja sen kestosta sopiessaan ottaa huomioon myös urheilijan pitkäaikaisen louk-
kaantumisen mahdollisuus785, purkaminen voi tapahtua edellä mainitussa pysyvän 
työkyvyttömyyden tilanteessakin aikaisintaan seuran palkanmaksuvelvoitteen 
päätyttyä. Purkuperusteen täyttymistä on kuitenkin näiltäkin osin arvioitava vii-
me kädessä tapauskohtaisella kokonaisarviolla ottaen huomioon työkyvyttömyy-
den syy ja se, että purkuperusteen tulee olla irtisanomisperustetta painavampi.

Myös amatööriurheilijan pelaajasopimus voidaan purkaa ainakin pelaajan 
pysyvän tai koko jäljellä olevan sopimuskauden kattavan pelikyvyttömyyden pe-
rusteella silloinkin, kun tämä ei ole aiheuttanut sitä moitittavalla menettelyllään. 
Vaikka amatöörisopimuksen purkaminen onkin lähtökohtaisesti mahdollista jos-
sain määrin kevyemmin perustein kuin ammattilaissopimuksen, ja vaikka ama-
tööriurheilija ei saa osaakaan toimeentulostaan urheilemisesta, sitäkään ei voitane 
purkaa paljoakaan edellä sanottua lyhyemmän pelikyvyttömyyden perusteella 
kuin poikkeuksellisesti. Amatöörinkin osalta purkuperusteen täyttymistä koske-
vassa kokonaisarvioinnissa on näet huomioitava paitsi pelikyvyttömyyden kesto 
ja syy myös se, että loukkaantumismahdollisuus on erottamaton osa joukkueur-
heilua, mikä seuran on tullut huomioida sopimusta tehdessään. 

Pelaajasopimuksen purkaminen ei sen sijaan liene yleensä mahdollista sil-
loin, kun urheilija ei ole menettänyt pelaajasopimuksen mukaisten velvoitteiden 
yhteydessä tapahtuneen loukkaantumisen tai sairastumisen johdosta koko työ-
kykyään. Huippu-urheilun henkilön suorituskyvylle ja siten mm. tämän fyysisille 
ominaisuuksille asettamat vaatimukset ovat poikkeuksellisen suuret ja loukkaan-
tumismahdollisuus on aina olemassa. Tällöin suhteellisen vähäinenkin loukkaan-
tuminen saattaa aiheuttaa sen, että urheilija on käytännössä pelikyvytön, mikä 
on kummankin sopijapuolen tiedossa. Lisäksi seuran on huomioitava purkamista 
harkitessaan myös urheilijan oikeutetut edut. Vaikka urheilija ei olisi kykenevä 
pelaamaan otteluissa tai ainakaan saavuttamaan niissä riittävää suoritustasoa, 
hän saattaa olla ja usein onkin kykenevä harjoittelemaan. Mahdollisuus harjoi-
tella joukkueen kanssa tai ainakin valmentajan johdolla on urheilijan kannalta 
tärkeää uran jatkumisen kannalta. Tämän lisäksi pelikyvyttömällä pelaajalla ei 
liene myöskään yleensä käytännössä mahdollisuutta siirtyä toiseen seuraan so-
pimuksen päätyttyä, joten sopimuksen purkaminen käytännössä riistäisi tältä 
edellä mainitun mahdollisuuden, ja heikentäisi näin tämän mahdollisuuksia jat-
kaa urheilu-uraansa. Sopimuksen jatkamista ei puolestaan yleensä voitane pitää 
näissä olosuhteissa seuran kannalta kohtuuttomana ottaen huomioon erityisesti 
sen, että seura on voinut huomioida tämän riskin jo sopimusta tehtäessä ja varau-
tua siihen esimerkiksi vakuuttamalla pelaajan. Sopimuksen purkamista ei siten 
yleensä voitane pitää kokonaisuutena arvioiden kohtuullisena tilanteessa, jossa 

785 Leren 2012, s. 111.
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pelaaja ei ole menettänyt velvoitteidensa täyttämisen yhteydessä tapahtuneen 
loukkaantumisen seurauksena koko työkykyään pitkäaikaisesti.

4.3.4.4 Dopingrikkomus

Dopingsääntöjen vastainen menettely on urheilun perusarvojen ja reilun pelin 
periaatteen vastaista.786 Tästä syystä kaikissa tarkasteltavana olevissa sopimuksissa 
on nimenomainen määräys urheilijan velvollisuudesta noudattaa dopingsääntöjä. 
Urheilijan todistettu dopingrikkomus on siten pelaajasopimuksen nimenomaiseen 
määräykseen kohdistunut vakava rikkomus.

Pelaajasopimuksen osana noudatettavan Suomen antidopingsäännöstön 10 
artiklan nojalla urheilijalle voidaan määrätä dopingrikkomuksen perusteella ur-
heilun toimintakielto. Ensimmäisestä rikkomuksesta määrättävä toimintakiel-
to on rikkomuksesta riippuen pituudeltaan lähtökohtaisesti joko neljä tai kak-
si vuotta. Tietyillä säännöissä määritellyillä perusteilla toimintakieltoa voidaan 
kuitenkin lyhentää. Käytännössä toimintakielto mitataan lievissäkin tapauksissa 
kuukausissa. Säännöstön 10.14.1 kohdan mukaan toimintakiellossa oleva urheilija 
ei voi osallistua lajin virallisiin tai epävirallisiin otteluihin eikä seuran harjoituk-
siin. Toimintakiellon saanut urheilija on siten estynyt kokonaan ja pitkäaikaisesti 
täyttämästä pelaajasopimuksensa keskeisimpiä velvoitteita.

Pelaajan ohella myös joukkueelle voidaan määrätä antidopingsäännöstön 
11 artiklan nojalla seuraamuksia pelaajien dopingrikkomusten johdosta. Tällai-
sia seuraamuksia ovat esimerkiksi pistemenetykset sekä kilpailusta sulkeminen. 
Tämä edellyttää kuitenkin vähintään kahden joukkueen jäsenen syyllistymistä 
dopingrikkomukseen tapahtuma- eli pelikauden aikana. Lisäksi julkitullut do-
pingrikkomus vahingoittaa yleensä merkittävästi urheilijan, seuran ja sen yhteis-
työkumppanien mainetta, ja saattaa aiheuttaa seuralle merkittäviä taloudellisia 
menetyksiä esimerkiksi sen takia, että yhteistyökumppani purkaa sponsoriso-
pimuksen, tai vaatii tältä korvausta urheilijan dopingrikkomuksen perusteella. 
Sanotusta syystä oikeuskirjallisuudessa on todettu, ettei seuraa yleensä voitane 
edellyttää jatkamaan sopimussuhdetta pelaajan syyllistyttyä dopingrikkomuk-
seen.787 Pelaajasopimuksissa onkin poikkeuksetta määräys seuran oikeudesta 
purkaa sopimus urheilijan dopingrikkomuksen perusteella. Sopimuskäytäntö on 
kuitenkin epäyhtenäinen sen osalta, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä pur-
kuoikeus syntyy.

TSL:n pakottavat määräykset eivät estä niistä poikkeamista työntekijän 
eduksi. Tästä syystä sellaiset pelaajasopimusten määräykset, joilla on rajoitettu 
seuran oikeutta ammattilaisurheilijan sopimuksen purkamiseen, ovat päteviä ja 

786 Rauste 1997, s. 146.

787 Saarnilehto 2001, s. 7–8.
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työnantajaa velvoittavia. Sen sijaan pelkästään siitä, että työnantajalla on sopi-
muksen perusteella oikeus sopimuksen purkamiseen kiellettyjen dopingainei-
den käyttämisen perusteella, ei vielä seuraa, että näin on myös käytännössä.788 
Purkaminen ei ole pelaajasopimuksen nimenomaisesta määräyksestä huolimatta 
sallittua, jollei siihen ole TSL 8:1:n mukaista purkuperustetta eli erittäin painavaa 
syytä. Sopimusehto on tällöin työsopimuslain pakottavan säännöksen vastaisena 
mitätön ja purkuoikeutta arvioidaan TSL 8:1:n mukaisesti.

Edellä sanotun perusteella sopimuksen purkamisen voitaneen yleensä katsoa 
tulevan sekä ammattilaisen että amatöörin osalta kysymykseen ainakin silloin, 
kun urheilija on määrätty dopingrikkomuksen perusteella toimintakieltoon. Pur-
kaminen ei tällöin välttämättä edellytä, että rikkomus olisi ollut lisäksi tahallinen, 
tai että siitä olisi aiheutunut seuralle negatiivista julkisuutta tai erityistä talou-
dellista vahinkoa. Lindholmin mukaan seura ei voi purkaa pelaajasopimusta do-
pingrikkomuksen perusteella esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa urheilija ei 
ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.789 Ainakaan silloin, kun 
urheilija on määrätty menettelyn johdosta toimintakieltoon, kantaa ei kuitenkaan 
voida pitää täysin perusteltuna. Kysymys on urheilijan vastuupiiriin kuuluvasta 
sopimussuhteeseen olennaisesti vaikuttavasta muutoksesta, jonka johdosta tämä 
on estynyt täyttämästä velvoitteitaan yleensä vähintään kuukausien ajan. Urheili-
jalla on edelleen korostunut velvollisuus huolehtia mm. siitä, ettei hänen kehoonsa 
pääse urheilussa kiellettyjä aineita. Amatöörin sopimus on lisäksi purettavissa 
tuottamuksesta riippumatta ja jopa silloin, kun sopimuksen mukaisen suorituk-
sen estyminen ollut seurausta osapuolista riippumattomasta syystä. Sopimuksen 
purkaminen voi näin ollen tulla kysymykseen, vaikka urheilija ei olisikaan me-
netellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Sen sijaan niissä tapauksissa, joissa urheilijalle ei ole määrätty toiminta-
kieltoa, tai toimintakielto on vain hyvin lyhyt, tilanne ei ole niin selvä. Joissakin 
tapauksissa pelkkä dopingrikkomus sinällään voi olla riittävä peruste pelaajaso-
pimuksen purkamiselle, jollei pelaajasopimuksesta muuta johdu. Näin voi olla esi-
merkiksi silloin, kun urheilijan menettelystä on, siitä huolimatta, ettei hänelle ole 
määrätty toimintakieltoa, aiheutunut seuralle merkittävää negatiivista julkisuutta 
tai taloudellista vahinkoa. Jos urheilijalle on sen sijaan määrätty dopingrikkomuk-
sen perusteella varoitus tai enintään hyvin lyhyt toimintakielto,790 eikä rikkomuk-
sesta sen laatu huomioon ottaen myöskään aiheudu urheilijan sopijakumppanille 
edellä tarkoitettua vahinkoa, purkuoikeutta ei yleensä ole. Tällöin on kysymys 
käytännössä Suomen antidopingsäännöstön 10.5 kohdan tarkoittamasta tilan-

788 ks. myös Lindholm 2014, s. 159.

789 Lindholm 2014, s. 160.

790 Rauste 1997, s. 146.
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teesta, jossa urheilija on kyennyt osoittamaan, että dopingrikkomus ei johtunut 
hänen tuottamuksestaan eikä laiminlyönnistään, tai 10.6 kohdan tarkoittamasta 
tilanteesta, jossa urheilija on kyennyt osoittamaan, ettei hänen toiminnassaan 
ollut merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä.

Käytännön esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan mainita jääkiekko-
seura JYP:n A-junioreissa pelanneen Yohann Auvitun tapaus. Auvitu antoi joulu-
kuussa 2008 pelatun jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskisojen yhteydessä 
positiivisen dopingnäytteen, jonka syyksi paljastui lääkärin hänelle erehdyksessä 
määräämän kiellettyjen aineiden listalla olleen nuhalääkkeen käyttäminen. Au-
vitua ei rangaistu, ja koska rikkomuksesta ei sen syy huomioon ottaen tiettävästi 
aiheutunut Auvitulle tai tämän seuralle näiden markkina-arvoa olennaisesti alen-
tavaa negatiivista julkisuutta, tämän pelaajasopimus tuskin olisi ollut purettavissa 
kyseisen rikkomuksen perusteella, eikä sitä myöskään purettu.

Tietyissä poikkeustapauksissa purkukynnys saattaa jäädä ylittymättä silloin-
kin, kun urheilijalle on määrätty dopingrikkomuksen perusteella pidempiaikainen 
toimintakielto, tai kun tällaista ei ole määrätty, mutta siitä on muutoin aiheutunut 
seuralle merkittävää vahinkoa. Tällaisesta tilanteesta on kysymys esimerkiksi 
silloin, kun seura tai sen edustaja on ollut osallinen tai jopa aloitteellinen urhei-
lijan dopingsääntöjen vastaiseen menettelyyn. Tällöin seura ei ole edellyttänyt 
urheilijalta sopimuksen noudattamista näiltä osin ja se on myös itse ollut myötä-
vaikuttamassa urheilijan moitittavaan menettelyyn ja siitä itselleen mahdollisesti 
aiheutuvan vahingon syntymiseen. Sopimuksen purkamista tuskin voidaan pitää 
näissä olosuhteissa kohtuullisena.

4.3.4.5 Urheilijan omat sponsori- ja mainossopimukset

Seuralla ei yleensä ole oikeutta pelaajasopimuksen purkamiseen pelkästään ur-
heilijan tekemien omien sponsori- ja mainossopimusten perusteella, vaikka tämä 
ei olisikaan pyytänyt niihin sopijakumppaninsa suostumusta.791 Sopimuksen pur-
kaminen on tällä perusteella yleensä mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa 
urheilija on rikkonut törkeästi TSL:ssa säädettyä tai pelaajasopimuksen määrä-
yksiin perustuvaa kilpailevan toiminnan kieltoa esimerkiksi tekemällä tietoisesti 
sponsori- tms. sopimuksen seuran pääsponsorin kilpailijan kanssa ja esiintymällä 
näyttävästi sen markkinoinnissa792 ja aiheuttanut menettelyllään mahdollisesti 
taloudellista vahinkoa seuralle. Purkuperusteen olemassaoloon vaikuttaa kuiten-
kin myös pelaajan asema. Seuran tähtipelaajien osalta purkukynnys saattaa olla 
alempana kuin muilla. Näiden mainosarvo on erityisen suuri ja mahdollisuus 
sen hyödyntämiseen saattaa olla olennainen syy sille, että sponsori on päätynyt 

791 Rauste 1997, s. 143 ja Järvensalo 1999, s. 41.

792 Rauste 1997, s. 143; Järvensalo 1999, s. 40–41 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 531–532.
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solmimaan sopimuksen juuri kyseisen seuran kanssa. Tästä syystä myös näiden 
mahdollisiin rikkomuksiin on yleensä suhtauduttava tavanomaista ankarammin.

4.3.4.6 Epäasiallinen käyttäytyminen

Seuralla voi olla oikeus purkaa sopimus myös urheilijan epäasiallisen käyttäytymi-
sen perusteella. Epäasiallinen käyttäytyminen voi tapahtua joko sopimusvelvoittei-
den täyttämisen tai muussa yhteydessä. Jotta sopimuksen purkaminen tulisi tällä 
perusteella kysymykseen, urheilijan menettelyn tulee yleensä olla selvästi tavan-
omaista moitittavampaa tai toistuvaa. Purkukynnyksen ylittymistä arvioitaessa 
on kuitenkin huomioitava erityisesti urheilijan menettelyn luonne ja sen merkitys 
seuran kannalta. Merkitystä on muun muassa sillä, millaisesta käyttäytymisestä 
on kysymys, missä yhteydessä se on tapahtunut, keneen se on kohdistunut, ja 
onko siitä aiheutunut seuralle vahinkoa esimerkiksi pelaajan pelikiellon, seuralle 
määrättyjen taloudellisten seurausten tai negatiivisen julkisuuden vuoksi. 

Pelaajasopimus on mahdollista purkaa ensinnäkin urheilijan pelitilanteessa 
tai muutoin ottelutapahtuman yhteydessä tapahtuneen vakavan epäurheilijamai-
sen käyttäytymisen perusteella. Silloin, kun urheilijalle on määrätty epäasiallisen 
käyttäytymisen perusteella pitkä pelikielto, sopimus voidaan purkaa edellä ker-
rotulla tavalla usein jo sillä perusteella, että urheilija on omasta syystään estynyt 
täyttämästä sopimusvelvoitteitaan. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys 
sopimuksen purkamiselle. Seuralla voi olla purkuperuste myös pelkän epäasial-
lisen käyttäytymisen perusteella siinäkin lähinnä teoreettisessa tilanteessa, ettei 
urheilijalle olisi määrätty lainkaan pelikieltoa, tai kun pelikielto on niin lyhyt, ettei 
se yksistään vielä riitä sopimuksen purkamisen perusteeksi. Näin on varsinkin 
silloin, kun epäasiallinen käyttäytyminen on ollut toistuvaa ja jatkunut pelaajalle 
annetusta varoituksesta huolimatta.

Pelaajasopimus on purettavissa tällä perusteella esimerkiksi erotuomarin 
fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkaamisen, yleisöön kohdistuneen vä-
kivaltaisen käyttäytymisen tai muun vastaavan tahallisen tai törkeän huolimatto-
man menettelyn johdosta. Tällainen menettely on täysin urheilun luonteen ja sen 
perustavien arvojen vastaista, eikä pelaaja voi olla tietämätön tästä. Lisäksi urhei-
lija määrätään sen johdosta yleensä pitkäaikaiseen pelikieltoon. Tämänkaltainen 
menettely aiheuttaa edelleen niin urheilijalle itselleen kuin hänen seuralleenkin 
usein negatiivista julkisuutta ja siitä voi aiheutua seuralle myös taloudellista va-
hinkoa. Esimerkkinä tilanteesta, jossa pelaajasopimus olisi epäilemättä ollut pu-
rettavissa jopa ilman edeltävää varoitusta, voidaan mainita maailmanlaajuista 
julkisuutta saanut jalkapalloilija Eric Cantonan tammikuussa 1995 Englannin 
Valioliigan ottelussa katsojaan kohdistama pahoinpitely, josta hänelle määrättiin 
kahdeksan kuukauden mittainen pelikielto. Cantonan tuolloinen seura Manchester 
United ei kuitenkaan purkanut tämän sopimusta.
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Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin on käsitellyt ratkaisussaan CAS 
2011/A/2663 FC Obolon v. Oleg Volodymyrovych Ostapenko pelaajasopimuksen 
purkamista erotuomariin kohdistuneen epäasiallisen käyttäytymisen perusteel-
la. Kyseisessä tapauksessa seura oli purkanut pelaajasopimuksen, kun pelaaja 
oli määrätty loppukauden, eli noin kahdeksan kuukautta kestävään pelikieltoon 
sen vuoksi, että tämä oli sylkäissyt ottelussa avustavaa erotuomaria ja käyttänyt 
tätä kohtaan epäasiallista kieltä. Purkaminen katsottiin perusteettomaksi, koska 
kyseiseen tapaukseen sovelletun Ukrainan työlainsäädännön mukaan työsopi-
muksen purkaminen työnteon estymisen vuoksi oli mahdollista ainoastaan, kun 
se johtui työntekijälle tuomitusta vankeusrangaistuksesta tai muusta työn suo-
rittamisen estävästä rikosoikeudellisesta seuraamuksesta, jollaisesta ei siis tässä 
tapauksessa ollut kysymys. 

Suomen oikeutta sovellettaessa lopputulos olisi kuitenkin luultavasti ollut 
toinen. Kysymys oli tahallisesta urheilun kantavien periaatteiden vastaisesta 
menettelystä, ja pelaajan oli siten täytynyt olla tietoinen siitä, että kyseisenlai-
nen menettely oli kiellettyä. Varoitus ei näin ollen ollut tarpeen tämän seikan 
saattamiseksi pelaajan tietoon. Kysymys ei myöskään ollut lajille luonteenomai-
sesta kilpailutilanteessa tapahtuneesta rikkeestä, vaan pelitilanteen ulkopuolella 
tapahtuneesta erityistä suojaa nauttivaan erotuomariin kohdistuneesta rikko-
muksesta. Erotuomarin koskemattomuus on keskeinen reilun pelin periaattee-
seen kuuluva arvo paitsi joukkueurheilussa myös urheilussa laajemmin.793 Sen 
lisäksi, että henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen on muutenkin 
kiellettyä, erotuomareiden koskemattomuus on välttämätöntä, jotta nämä voisi-
vat kilpailutilanteessa toimia ulkoisista vaikutteista vapaina ja soveltaa sääntöjä 
riippumattomasti794. Se turvaa näin ollen osaltaan myös reilun pelin periaatteen 
toteutumista urheilussa ja erotuomarin koskemattomuuden loukkaus on siten 
hyökkäys paitsi tämän henkilöä myös urheilun sääntöjärjestelmää vastaan. Ky-
seisessä tapauksessa epäasiallinen käyttäytyminen tapahtui ottelussa ja siten jul-
kisesti ja se oli näin ollen omiaan aiheuttamaan pelaajalle ja seuralle negatiivista 
julkisuutta, minkä lisäksi pelaaja määrättiin sen johdosta hyvin pitkäaikaiseen 
pelikieltoon. Menettelystä aiheutui näin ollen myöskin vahinkoa seuralle, mikä 
pelaajan oli myöskin tullut tiedostaa. Pelaajalle ei ole voinut tulla yllätyksenä, että 
erotuomarin koskemattomuuden loukkaaminen johtaa ankariin kurinpidollisiin 
seurauksiin. Pelaajasopimus olisi siten todennäköisesti voitu erityisten vastasyiden 
puuttuessa purkaa, vaikka erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaus ei 
ollut luonteeltaan erityisen vakava.

793 Halila – Norros 2017, s. 41.

794 Ibid., s. 259.
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Pelaajasopimus saatetaan purkaa myös kilpailutilanteessa tapahtuneen vas-
tustajapelaajan vahingoittamisen perusteella. Kinnunen on tarkastellut lisensiaa-
tintutkimuksessaan vastustajan vahingoittamista rikosoikeuden näkökulmasta. 
Vaikka Kinnunen ei käsittele tutkimuksessaan pelaajasopimuksen purkamisen 
vaan rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä, hänen esittämiään menettelyn moi-
tittavuusarviointia koskevia näkökohtia voidaan pitää merkityksellisinä myös kä-
sillä olevan teeman kannalta. Menettelyn moitittavuus on näet keskeisessä ase-
massa sopimuksen purkamisen edellytyksenä olevaa rikkomuksen olennaisuutta 
koskevassa kokonaisarvioinnissa.795 Moitittavuusarviointiin puolestaan vaikuttaa 
jäljempänä kerrotuin tavoin mm. toiminnan luonne samaan tapaan kuin rikos-
oikeudessa.

Kinnusen mukaan sääntöjen mukaista menettelyä on pidettävä pääsääntöi-
sesti hyväksyttävänä eikä urheilijaa siten voida lähtökohtaisesti rangaista näin 
tapahtuneesta vastustajan vahingoittamisesta lukuun ottamatta niitä tilanteita, 
joissa pelaaja on toiminut ainoastaan vahingoittamistarkoituksessa.796 Tämä muo-
dostaa myös pelaajasopimuksen purkamisperusteiden arvioinnin peruslähtökoh-
dan. Pelaajan ei voida katsoa menetelleen velvoitteidensa vastaisesti silloin, kun 
tämä on toiminut sääntöjen mukaisesti, vaikka seurauksena olisi ollut vastustajan 
loukkaantuminen. Kaikkeen, varsinkin fyysistä kontaktia vastustajaan sisältävään 
urheiluun liittyy aina vahingoittumisen riski, minkä myös kaikki osanottajat tie-
dostavat tai mikä näiden ainakin tulisi tiedostaa nuorimpia junioreita ehkä lukuun 
ottamatta. Tästä syystä myöskään sopimuksen purkaminen tällä perusteella ei 
ole mahdollista.

Jos pelaaja on sen sijaan vahingoittanut vastustajaa sääntöjen vastaisella 
menettelyllä, tilanne muuttuu. Pelaaja on velvollinen noudattamaan sääntöjä, ja 
sääntöjen vastaista menettelyä voidaan pitää sopimusrikkomuksena, vaikka rikko-
muksen perusteena oleva menettely ei tässä yhteydessä kohdistukaan välittömästi 
omaan sopimuskumppaniin. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että tietynlaiset 
vastustajaan kohdistuvat sääntörikkomukset kuuluvat useiden, jollei kaikkien, 
joukkueurheilulajien luonteeseen. On yleisesti tunnettu tosiasia, että urheilijat 
voivat menetellä kilpailutilanteessa voitosta kamppaillessaan joko tahallaan tai 
huolimattomuuttaan sääntöjen vastaisesti. Tämän toteamiseksi ei ole tarpeen 
kuin tutustua lajien peli- ja kurinpitosääntöihin, joissa on määritelty sääntöjen-
vastaisen menettelyn seuraamukset.

Kinnunen on käsitellyt tutkimuksessaan myös tätä kysymystä ja todennut, 
että sääntöjen mukaisen menettelyn lisäksi tietyt lajin luonteeseen kuuluvat lie-

795 Hemmo 2003, s. 351 ja Tiitinen–Kröger 2012, s. 505, 560, 654, 656 ja 662.

796 Kinnunen 1999, s. 64 ja 71.
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vät sääntörikkomukset ovat hyväksyttäviä ja oikeudellisesti sallittavia.797 Tällai-
sia sääntörikkomuksia tapahtuu väistämättä urheilijoiden kamppaillessa keski-
näisestä paremmuudesta nopeasti muuttuvissa ja nopeita ratkaisuja vaativissa 
pelitilanteissa ja ne johtavat säännönmukaisesti myös enemmän tai vähemmän 
vakaviin loukkaantumisiin. Ne on kuitenkin pakko hyväksyä, jotta kilpaurhei-
lun harjoittaminen olisi ylipäätään mahdollista, ja siihen liittyvät positiiviset yh-
teiskunnalliset vaikutukset voisivat toteutua798. Sitä voidaan toisin sanoen pitää 
urheiluoikeudellisen sujuvuusperiaatteen ja urheilun yhteiskuntahyödyn edellyt-
tämänä lähtökohtana.

Kinnusen mukaan edellä tarkoitettuina lievinä sääntörikkomuksina voidaan 
pitää pelin tavanomaiseen kulkuun kuuluvia ”sallitun riskinoton rajoissa pysytte-
leviä” rikkeitä.799 Tällaisia ovat rikkeet, joita voidaan pitää toiminnan tavoite800 ja 
pelitilanne huomioon ottaen puolustettavina ja oikeasuhtaisina eli hyväksyttävinä. 
Vaikka pelaaja siis olisi menetellyt sääntöjen vastaisesti, mutta hänen toimintaansa 
voidaan pitää alan toimijoiden näkökulmasta objektiivisesti arvioiden hyväksyt-
tävänä, hänen ei voida katsoa menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti, vaikka 
seurauksena olisikin vastustajan loukkaantuminen.801 Jos pelaajalta sen sijaan 
olisi tilannetta jälkikäteen arvioitaessa voitu kohtuudella edellyttää toisenlaista 
menettelyä, tämä on menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti. Pelaajalla ei ole oi-
keutta tavoitella urheilullista menestystä millä hinnalla hyvänsä, vaan hänen tulee 
myös kunnioittaa vastustajaansa, ja pidättäytyä sellaisista otteista, joita ei voida 
pitää objektiivisesti arvioiden hyväksyttävinä, eli, kuten korkeimman oikeuden 
ratkaisussa KKO 1997:129 on todettu, menettelystä, joka ylittää ”pelitilanteessa 
tavanomaisen rajuuden ja voimankäytön rajat”. Tätä voidaan pitää reilun pelin 
periaatteen mukaisena. Se, mitä kulloinkin on pidettävä sallittuna, vaihtelee puo-
lestaan paitsi urheilulajeittain, myös ottelusta ja jopa pelitilanteesta toiseen, kuten 
edellä mainitusta ratkaisustakin on implisiittisesti todettavissa. 

Käytännössä pelaajasopimus ei kuitenkaan ole kovinkaan helposti puretta-
vissa pelkästään sen vuoksi, että urheilija on pelannut kohtuuttoman kovaa, ja 
aiheuttanut sillä vastustajan loukkaantumisen. Tällaisia tapauksia ei myöskään 
tiettävästi ole käytännössä esiintynyt. Siinä tapauksessa, että pelaaja syyllistyisi 
toistuvasti vaaralliseen peliin hänelle annetusta varoituksesta huolimatta, ja hä-
nelle olisi esimerkiksi määrätty sen perusteella useampia pelikieltoja, tilanne voi 
kuitenkin olla toinen. Urheilijan menettelyä voidaan pitää tällöin tahallisena ja 
piittaamattomana, mikä voi oikeuttaa sopimuksen purkamisen.

797 Ibid., s. 56, 64–65 ja 71.

798 Ibid., s. 56, 63–64 ja 93.

799 Ibid., s. 56, 62, 71, 84 ja 93–94.

800 Ibid., s. 95.

801 Ibid., s. 97–98.
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Jos pelaaja pyrkii toiminnallaan muihin kuin urheilullisiin päämääriin, ky-
symys ei ole enää urheilun harjoittamisesta, eikä sitä näin ollen voida pitää myös-
kään hyväksyttävänä802. Menettely, jonka tarkoituksena on ainoastaan vastustajan 
vahingoittaminen, on lajista riippumatta yksiselitteisesti kielletty.803 Kinnunen pu-
huu tässä yhteydessä vahingoittamistarkoituksessa tehdyistä sääntöjen sallimista 
teoista.804 Tarkoituksellinen vastustajan vahingoittaminen ei kuitenkaan voi olla 
sääntöjen sallimaa tai sääntöjen mukaista, koska sillä ei ylipäätään pyritä siihen 
päämäärään, jota varten säännöt on laadittu, minkä lisäksi sitä voidaan pitää eri 
joukkueurheilulajien sääntöjen tarkoittamana epäurheilijamaisena käyttäytymi-
senä. Se on siis sääntöjen vastaista ja näin ollen sopimusrikkomus, ja täyttää 
lisäksi usein rikoksen tunnusmerkistön. Tällainen menettely johtaa käytännössä 
poikkeuksetta pitkään pelikieltoon ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
ja negatiivista julkisuutta niin pelaajalle, seuralle kuin lajille. Tästä syystä seuralle 
syntyy herkästi oikeus sopimuksen purkamiseen vastustajan tarkoituksellisen 
vahingoittamisen johdosta. Tähänkin kuitenkin vaikuttaa toiminnan luonne eli 
se, mistä lajista on kysymys. Toisissa lajeissa kovakin peli voi olla tilanteesta riip-
puen sallittua, kun taas toisissa ei sallita minkäänlaista vastustajan fyysisen kos-
kemattomuuteen puuttumista. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa Tapiolan 
Hongan Shanel Harrisonin pelaajasopimuksen purkaminen tämän lyötyä Naisten 
Korisliigan ottelussa nyrkillä ToPon Niina Laaksosta.805 Koripallossa sopimuk-
sen purkaminen tällä perusteella lienee yleensä perusteltua ainakin menettelyn 
toistuessa varoituksesta huolimatta. Nyrkillä lyöminen ja muu väkivalta ei kerta-
kaikkiaan kuulu koripalloon. Jääkiekossa sopimuksen purkaminen edellä kuvatun 
menettelyn perusteella ei sen sijaan käytännössä tule kysymykseen kuin enintään 
aivan poikkeuksellisesti. Sen näet katsotaan kuuluvan tietyssä määrin lajin luon-
teeseen ja sitä tapahtuu säännönmukaisesti siitä huolimatta, että menettely on 
myös jääkiekossa sääntöjen vastaista. Tämä voitaneen selittää sillä, että jääkiekos-
sa sallitaan selvästi enemmän fyysistä kontaktia vastustajaan kuin koripallossa, 
mikä johtaa säännönmukaisesti myös edellä kuvatun kaltaisiin tilanteisiin. Jää-
kiekossakin pelaajasopimus on kuitenkin purettavissa pelaajan väkivaltaisuuden 
perusteella erityisten vastasyiden puuttuessa esimerkiksi silloin, kun urheilijan 
menettelyä ei enää voida pitää lajille luonteenomaisena ja kilpailutapahtuman 
normaaliin kulkuun kuuluvana. Esimerkkinä tilanteesta, jossa pelaajasopimus 
olisi todennäköisesti ollut purettavissa, mainittakoon HIFK:n Ari Lähteenmäen 
Jokereiden Petri Lampiseen jääkiekon SM-liigaottelussa joulukuussa 1986 koh-
distama pahoinpitely. Lähteenmäki löi Lampista mailalla kasvoihin ja hakkasi 

802 Ibid., s. 108.

803 Ibid., s. 66.

804 Ibid., s. 65

805 Ks. esim. https://www.basket.fi/basket/uutiset/hongan-shanel-harrisonin-pelaajasopimus-purettu/. 
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tämän päätä jäähän sillä seurauksella, että tältä katkesi kaksi etuhammasta ja 
murtui leukaluu.806 Lähteenmäelle määrättiin loppukauden eli 27 ottelun mittai-
nen pelikielto ja hänet tuomittiin myöhemmin rangaistukseen pahoinpitelystä. 
Kysymys oli tahallisesta sääntöjen vastaisesta menettelystä, jota ei voida pitää 
objektiivisesti arvioiden puolustettavana kilpaurheilun tavoitteen tai jääkiekon eri 
toimijoiden näkökulmasta arvioituna. Siitä myös aiheutui negatiivista julkisuutta 
paitsi Lähteenmäelle itselleen myös tämän seuralle.

Seuralla ei kuitenkaan ole aina oikeutta sopimuksen purkamiseen, vaikka 
pelaaja olisi syyllistynyt lajin luonteeseen kuulumattomaan väkivaltaan. Arvioin-
nissa on huomioitava olosuhteet kokonaisuudessaan eli mm. se, missä yhteydessä 
epäasiallinen käyttäytyminen on tapahtunut, mistä se on johtunut ja millaisia 
seurauksia menettelystä on aiheutunut. Havainnollisena esimerkkinä voidaan 
mainita ratkaisu CAS 2016/A/4606 Al-Arabi Sports Club Co. For Football v. Hous-
sine Kharja, jossa seura oli purkanut pelaajasopimuksen mm. sen vuoksi, että 
pelaaja oli lyönyt nyrkillä ja potkaissut vastustajaa Anderson Luis de Carvalhoa eli 
Nenêä Al-Arabin ja Al-Gharafan välisessä Qatarin Stars Cupin välieräottelussa.807 
Kharja määrättiin kyseisen menettelyn johdosta kahdeksan ottelun mittaiseen 
pelikieltoon ja maksamaan sakkoa 50 000 Qatarin rialia eli noin 12 400 euroa. 
Seuralle puolestaan määrättiin sakkoa 10 000 rialia eli noin 2 500 euroa. Vaik-
ka kuvattua menettelyä voidaan pitää selvästi jalkapallon luonteen vastaisena, 
eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä toiminnan tavoitteen tai alan toimijoiden 
näkökulmasta, CAS kuitenkin katsoi, ettei sopimuksen purkamiselle ollut edellä 
tarkoitettua perusteltua syytä. Syynä tähän oli se, että kysymys oli useamman 
pelaajan välisestä kärhämästä, jossa de Carvalho oli ensin lyönyt Kharjaa nyr-
killä päähän. Kharja ei siis ollut yksin syyllinen tapahtumaan tai edes aloittanut 
sitä. Seura ei myöskään ollut osoittanut, että sille olisi aiheutunut mainehaittaa 
pelaajan menettelystä, minkä vuoksi sen olisi tullut CAS:n mukaan turvautua 
purkamisen sijasta lievempiin keinoihin. CAS:n perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

115. Considering the grounds alleged by the Club as just cause for the 
termination, the Panel has to start its reasoning by assessing the facts 
which occurred during the match against Al-Gharafa. After having ca-
refully observed the video-recordings of the facts, the Panel reaches the 
conclusion that it was a collective brawl not caused exclusively by the 
Player, who in fact was provoked by the player Nenê — as recognised 
by both Parties — when the later gave him a lateral punch in the minute 
94 after the break. Thus, the Panel considers that the brawl itself did 

806 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/12/01/ennatysrangaistus-latkapahoinpitelysta-1986.

807 Pelaajan menettelyä ei kuvata ratkaisun perusteluissa, mutta se on nähtävissä esim. täällä: https://youtu.
be/LgNcvyDJbh8. 
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not constitute just cause sufficiently severe for the termination of the 
Player’s Contract.
[--]
117. Lastly, the Appellant bases the termination of the Contract on the 
harm caused to the Club’s reputation because of the incident in the 
match against Al-Gharafa. In this respect, the Panel observes that the 
Club did not prove that real negative consequences existed for the Club’s 
reputation for the involvement of the Player in the brawl. Additionally, 
even in the event that any harm was created to the Club’s reputation, 
the incident, as said above, was not caused exclusively by the Player 
for what the Panel considers that it cannot be deemed as a justification 
for the dismissal. In addition, the Panel wishes to recall that the Club 
defended the Player’s interests before the QFA Disciplinary Committee 
and subsequently before the QFA Appeal Committee.

118. Finally, as stated by the FIFA DRC in its decision, the Panel has 
taken into account that the CAS jurisprudence has stated in the past that 
“if more lenient measure or sanctions can be imposed by an employer 
to ensure the employee’s compliance with his contractual obligations 
of his contractual duties, such measures should be implemented before 
terminating the employment contract” (inter alia, CAS/2014/A/3684 
& 3693). Consequently, taking into account the Contract’s premature 
termination’s ultima ratio nature, the Appellant could not apply this 
measure in the present case. Other measures, such as written warnings 
or temporal suspensions, could be potentially understandable, but not 
the dismissal of the Player. In these circumstances, the Panel concludes 
that the grounds alleged by the Club cannot be considered as a just cause 
to terminate the Contract.

Myös urheilijan muu edellä mainittuihin tahoihin kohdistunut epäasiallinen 
käyttäytyminen, kuten toistuva epäasiallinen ja loukkaava kielenkäyttö voi olla 
peruste sopimuksen purkamiselle. Tilannetta on kuitenkin arvioitava aina koko-
naisuutena kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet huomioiden. Tässä arvioinnissa on 
huomioitava mm. epäasiallisen käyttäytymisen luonne, syy, kohde, toistuvuus sekä 
sen merkitys työnantajan kannalta. Pelaajasopimus on epäilemättä helpommin 
purettavissa laajaa julkisuutta saaneen erotuomariin tai katsojaan kohdistuneen 
epäasiallisen ja uhkaavan käyttäytymisen perusteella kuin pelitilanteessa tapah-
tuneen mahdollisesti itsekin epäasiallisesti käyttäytyneeseen vastustajajoukkueen 
pelaajaan kohdistuneen epäasiallisen kielenkäytön perusteella. Jälkimmäisessä 
tilanteessa purkaminen edellyttää käytännössä poikkeuksellisen törkeää, RL 24 
luvun 9 tai 10 §:ssä tarkoitetun kunnianloukkauksen tai törkeän kunnianloukka-
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uksen tai RL 25 luvun 7 §:ssä tarkoitetun laittoman uhkauksen tunnusmerkistön 
täyttävää seuralle konkreettista vahinkoa aiheuttavaa menettelyä tai vähintäänkin 
epäasiallisen käytöksen toistumista pelaajalle annetusta varoituksesta huolimatta.

Pelaajasopimus voidaan purkaa myös harjoituksissa tapahtuneen pelaajan 
epäasiallisen käyttäytymisen perusteella. Epäasiallisen käytöksen kohteena ovat 
tällöin yleensä pelaajan joukkuetoverit tai seuran edustajat. Tätä kysymystä on 
käsitelty ratkaisussa CAS 2011/A/2579 Sønderjysk Elitesport A/S v. Bosun Ayeni. 
Kyseisessä tapauksessa seura oli purkanut pelaajasopimuksen pelaajan tönittyä 
joukkuetoveriaan ja puskettua tätä kahdesti päällään tämän kanssa harjoituksissa 
käymänsä riidan yhteydessä. Joukkuetoveri oli puolestaan töninyt pelaajaa ja pot-
kaissut tätä. CAS:n välimies päätyi ratkaisussaan siihen, ettei seuralla ollut ollut 
oikeutta sopimuksen purkamiseen pelaajan menettelyn perusteella. Hän perusteli 
ratkaisuaan mm. sillä, että seuran edustaja oli tehnyt päätöksen purkamisesta 
välittömästi pelaajan myönnettyä päällä puskemisen selvittämättä tarkemmin 
tapauksen olosuhteita, ja sillä, että kysymys oli kertaluontoisesta rikkomuksesta, 
ja seura olisi voinut purkamisen sijasta antaa pelaajalle varoituksen tai rangaista 
tätä sakolla. Kyseisessä tapauksessa sovellettiin Tanskan työlainsäädäntöä.

Suomessa työtovereihin ja esimiehiin kohdistuneeseen väkivaltaiseen käyt-
täytymiseen on suhtauduttu ankarasti. 1970TSL 43 §:ssä oli nimenomainen sään-
nös, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus purkaa työsopimus mm. silloin, ”kun 
työntekijä törkeästi loukkaa työnantajan, tämän perheen jäsenen, työnantajan 
sijaisen tai työtoverinsa kunniaa tai tekee heille väkivaltaa”. Nykyisin voimassa 
olevassa laissa tästä ei ole enää nimenomaista määräystä. TSL 43 §:ssä ollut pur-
kamisperusteita koskeva esimerkkilista poistettiin vuoden 2001 työsopimuslain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä, mutta kysymys oli vain teknisestä muutoksesta. 
Hallituksen esityksessä todetaan näiltä osin nimenomaisesti, ettei esimerkkiluet-
telon poistolla ollut tarkoitus muuttaa purkamisperusteita koskevaa vakiintunutta 
oikeuskäytäntöä.808

Työsuhteen päättämistä työntekijän väkivaltaisen käyttäytymisen perus-
teella on käsitelty esimerkiksi työtuomioistuimen ratkaisuissa TT 2007-52 (Ään.), 
TT 2001-62 ja TT 1990-115. Niissä kaikissa työnantajalla katsottiin olleen lailli-
nen peruste työsuhteen päättämiseen työntekijän väkivaltaisen käyttäytymisen 
vuoksi. Tapauksessa TT 2007-52 työntekijä oli muiden työntekijöiden läsnäollessa 
kohdistanut työnjohtajaansa voimakkaasti loukkaavaa kielenkäyttöä ja tuupannut 
tätä hartioista kaksin käsin. Tapauksessa TT 2001-62 linja-autonkuljettaja oli 
tullut vapaa-aikanaan työpaikalle päihtyneenä ja pahoinpidellyt siellä samalla 
työpaikalla työskentelevää kuljettajaa ja tapauksessa TT 1990-115 sahatyöntekijä 
oli ensin heitellyt erinäisiä esineitä työtoveriaan kohti — tähän kuitenkaan osu-

808 HE 157/2000, s. 109.
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matta — ja lopulta heittänyt tai lyönyt tätä muovisella kastelukannulla kasvoihin 
sillä seurauksella, että tämän nenästä alkoi vuotaa verta.

Joukkueurheilussa pelaajan joukkuetovereihinsa kohdistamaan epäasialli-
seen käyttäytymiseen voidaan suhtautua toiminnan luonteen vuoksi jopa tavan-
omaista ankarammin. Kilpaurheilu on kamppailua osanottajien keskinäisestä 
paremmuudesta. Joukkueurheilussa kilpailussa menestyminen edellyttää muun 
ohella sitä, että joukkueen jäsenet toimivat mahdollisimman hyvin nimenomaan 
joukkueena. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että joukkueen jäsenten välisen yh-
teistyön merkitys korostuu. Sillä on joukkueen urheilullisen menestyksen kan-
nalta usein jopa suurempi merkitys kuin yksilöiden fyysisellä suorituskyvyllä ja 
pelitaidoilla. Yhteistyön toimivuuteen taas vaikuttavat muun muassa joukkueen 
jäsenten keskinäiset suhteet, jotka puolestaan riippuvat esimerkiksi siitä, miten 
nämä käyttäytyvät toisiaan kohtaan. Tästä syystä joukkueen jäsenillä voidaan 
katsoa olevan joukkueurheilussa tavanomaista korostuneempi velvollisuus pi-
dättäytyä joukkueen ilmapiiriä ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita heikentävästä 
käyttäytymisestä.

Harjoituksissa tapahtuneeseen joukkuetoveriin tai valmentajaan kohdistu-
neeseen epäasialliseen käyttäytymiseen ei liity samanlaisia toiminnan luonteesta 
johtuvia selittäviä tekijöitä kuin ottelussa tapahtuneeseen vastustajaan kohdis-
tuneeseen vastaavanlaiseen käyttäytymiseen. Harjoituksissa kilpailuelementti 
ei ole samalla tavalla läsnä kuin otteluissa, vaikka pelaajat kilpailevatkin myös 
keskenään muun muassa paikasta joukkueen kokoonpanossa sekä peliajasta ot-
teluissa. Tämä kilpailu on kuitenkin erilaista kuin joukkueiden ja niihin kuu-
luvien yksilöiden välinen kilpailu otteluissa. Joukkueen jäsenillä, vaikka nämä 
kilpailevat myös keskenään, on yhteinen päämäärä, joukkueen mahdollisimman 
hyvä urheilullinen menestys, jota näiden edellytetään parhaan kykynsä mukaan 
edistävän. Pelaajien edellytetään siten viime kädessä asettavan joukkueen edun 
oman etunsa edelle.

Pelaajasopimus voidaan luonnollisesti purkaa myös sillä perusteella, että 
pelaaja on käyttäytynyt epäasiallisesti seuran tai sen yhteistyökumppanien mark-
kinointitilaisuuksissa.809 Esimerkiksi pelaajan edellä mainitussa tilaisuudessa 
yhteistyökumppanin edustajaan kohdistama epäasiallinen käyttäytyminen tai 
seuraan vahingoittamistarkoituksessa kohdistama julkinen arvostelu saattaa olla 
seuran kannalta erittäin vahingollista ja hyvinkin oikeuttaa seuran purkamaan pe-
laajasopimuksen. Oikeuskäytännössä asiakkaaseen kohdistettuun tai asiakkaiden 
läsnä ollessa tapahtuneeseen työntekijän epäasialliseen käyttäytymiseen on suh-
tauduttu ankarasti. Esimerkiksi ratkaisussa TT 2004-70 työtuomioistuin katsoi, 
että työnantajalla oli ollut oikeus varastotyöntekijän työsuhteen irtisanomiseen 

809 Schön 2010, s. 138–139.
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varoitusta antamatta mm. sillä perusteella, että tämä oli kohdistanut asiakkaaseen 
epäasiallista ja loukkaavaa kielenkäyttöä ja käyttäytynyt asiakaspalvelutilanteessa 
muutenkin epäasiallisesti, ja vaarantanut näin merkittävän asiakassuhteen jat-
kumisen ja aiheuttanut siten työnantajalle vahingonvaaran. Joukkueurheilijan 
vastaavantyyppisen rikkomuksen vakavuutta suhteessa edellä kuvattuun tilan-
teeseen lisää se, että pelaajan nimenomaisena tehtävänä esimerkiksi markkinoin-
titilaisuudessa on seuran edustaminen ja seuran ja yhteistyökumppanin välisen 
suhteen edistäminen, sekä se, että urheilija mielletään korostuneesti seuransa 
edustajaksi ja tämän odotetaan käyttäytyvän moitteettomasti ja urheilun arvojen 
mukaisesti muutoinkin kuin välittömästi urheilemiseen liittyvissä yhteyksissä.

Lopulta myös urheilijan epäasiallinen käyttäytyminen vapaa-aikanaan saat-
taa olla peruste pelaajasopimuksen purkamiseen.810 Pelaajasopimuksen purkami-
sen perusteena voi tulla kysymykseen ensinnäkin urheilijan rikollinen menettely, 
joka on kohdistunut sopijakumppaniin, tai joka horjuttaa vakavalla tavalla osa-
puolten välistä luottamusta tai vaikuttaa olennaisesti pelaajasopimuksesta johtu-
vien velvoitteiden täyttämiseen.811 Rikollisen menettelyn merkitystä arvioitaessa 
on otettava huomioon mm. rikoksen laatu, vakavuus, siitä tuomittu rangaistus, 
työnantajan toimiala sekä työntekijän työtehtävien laatu ja hänen asemansa työn-
antajan organisaatiossa.812 Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa todetulla 
tavalla työntekijän menettelyä voidaan arvioida ankarammin, jos menettely on 
omiaan aiheuttamaan työnantajalle mainehaittaa tai huonontamaan tämän jul-
kisuuskuvaa.813

Urheilun arvopohja ja huippu-urheiluun kohdistuva laaja julkisuus sekä se, 
että joukkueurheilijat yhdistetään yleensä hyvin vahvasti kulloiseenkin seuraansa, 
asettavat urheilijalle korostuneen moitteettomuuden vaatimuksen ja johtavat usein 
siihen, että urheilijan epäasiallinen käyttäytyminen on omiaan aiheuttamaan 
myös seuralle merkittävää vahinkoa. Huippu-urheilijoiden epäasialliseen käyt-
täytymiseen on siten suhtauduttava lähtökohtaisesti näiden työtehtävien laadun 
ja aseman vuoksi normaalia ankarammin.

Pelaajasopimuksen purkamiseen oikeuttava rikollinen teko voi olla esimer-
kiksi RL 44 luvussa tarkoitettu dopingrikos tai RL 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitettu 
huumausaineen käyttörikos. Dopingrikoksen tunnusmerkistön täyttävä menettely 
on yleensä samalla Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä tarkoitettu dopingrik-
komus. Huumausaineet puolestaan ovat WADA:n ja siihen pohjautuvan SUEK:n 
kielletyt aineet ja menetelmät luettelossa mainittuja kilpailun aikana kiellettyjä 

810 Hietala et al. 2016, s. 486 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 667–668.

811 HE 157/2000, s. 109; Öhman 2002, s. 341; Kairinen 2009a, s. 310; Lindholm 2014, s. 159; Hietala et al. 
2016, s. 484 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 668.

812 HE 157/2000, s. 97 ja TT 2016-124.

813 TT 2016-124 ja Tiitinen – Kröger 2012, s. 668.
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aineita,814 joiden käyttäminen kilpailutilanteen ulkopuolellakin horjuttaa osa-
puolten välistä luottamusta ja aiheuttaa negatiivista julkisuutta sekä urheilijalle 
että tämän seuralle. Tämän lisäksi urheilijalle voidaan määrätä dopingsääntöjen 
perusteella mahdollisesti pitkäaikainenkin toimintakielto, jos tämä on esimer-
kiksi välittänyt dopingaineita, tai tämän kilpailutilanteessa otettu dopingnäyte 
osoittautuu positiiviseksi huumausaineiden osalta. Positiivinen testitulos voi olla 
seurausta myös vapaa-aikana tapahtuneesta huumausaineiden käytöstä.

Rikollisen menettelyn lisäksi edellä tarkoitettuna purkamiseen oikeuttava-
na epäasiallisena menettelynä saatetaan pitää myös tiettyjä muita epäasiallisen 
käyttäytymisen muotoja. Pelaajasopimus on mahdollista purkaa tällä perusteella 
esimerkiksi pelaajan levittäessä sopijakumppaniaan vahingoittaakseen julkisesti 
tätä koskevia perättömiä huhuja, arvostellessa julkisesti seuraansa tai joukkue-
tovereitaan tai käyttäytyessä epäasiallisesti yhteistyökumppania tai asiakkaita 
kohtaan.815 Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtunut seuran ja joukkueto-
vereiden julkinen arvostelu voi johtaa pelaajasopimuksen purkamiseen.816 Samoin 
seksistinen, rasistinen tai seksuaalivähemmistöihin kohdistuva epäasiallinen 
käyttäytyminen817. Tällainen käyttäytyminen on urheilun perusarvojen vastaista818 
ja työnantajan kannalta vahingollista ja saa usein laajaakin julkisuutta. Pelaaja ei 
myöskään voine olla tietämätön toimintansa luonteesta.

Näiltäkin osin on kuitenkin huomioitava olosuhteet kokonaisuutena. Sal-
litun kielenkäytön rajat määräytyvät tilannekohtaisesti. Pelaajan menettelyn 
moitittavuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa se, millaisesta 
kielenkäytöstä on ollut kysymys, missä yhteydessä epäasiallinen kielenkäyttö on 
tapahtunut, keneen se on kohdistunut ja millainen toimintakulttuuri kyseisessä 
lajissa näiltä osin on. Vastustajan provosointi ei ole urheilussa poikkeuksellis-
ta. Se saattaa olla osa pelitaktiikkaa ja sillä saatetaan hakea henkistä yliotetta 
vastustajasta.819 Tästä syystä pelitilanteessa vastustajaan kohdistuneeseen kie-
lenkäyttöön on lähtökohtaisesti suhtauduttava eri tavalla kuin kilpailutilanteen 
ulkopuolella tapahtuneeseen epäasialliseen käyttäytymiseen820 tai katsojaan tai 
muuhun kilpailun ulkopuoliseen kohdistuvaan epäasialliseen käyttäytymiseen. 
Siihen, missä menee vastustajaan kilpailutilanteessa kohdistuneen epäasiallisen 
kielenkäytön tai muun epäasiallisen käyttäytymisen raja ja miten moitittavana 

814 WADA 2018, kohdat S6-S8 ja SUEK 2018, kohdat S6-S8.

815 Tiitinen – Kröger 2012, s. 668 ja Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 528–530.

816 https://www.marmai.fi/uutiset/annettiinko-jenkkipelaajalle-suomen-ensimmaiset-twitter-pot-
kut-6274598.

817 https://www.is.fi/koripallo/art-2000001939495.html.

818 https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/urheiluyhteison_reilun_pelin_ihanteet_ja_ta-
voitteet.pdf. 

819 Siitari 2014, s. 36.

820 Ibid., s. 37.
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menettelyä voidaan pitää, vaikuttaa puolestaan mm. se, onko kysymys niin sa-
notusta kamppailulajista vai muusta lajista.821

Havainnollisena esimerkkinä voidaan mainita näiltä osin korkeimman oi-
keuden ratkaisu KKO 2005:137. Siinä oli kysymys rangaistukseen tuomitsematta 
jättämisen edellytyksistä raviohjastajan toiseen kilpailutilanteessa kohdistaman 
kunnianloukkauksen johdosta. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, 
että ”[u]rheilukilpailuihin saattaa toisinaan liittyä normaalia karkeampaa kielen-
käyttöä sekä sopivuudeltaan kyseenalaisia sanavalintoja. Vihamielisiä, halventavia 
tai loukkaavia ilmaisuja saattavat käyttää muut kilpailijat tai yleisö. Varsinkin 
kamppailulajeissa kilpailijoiden tunnetila saattaa toisinaan johtaa käyttämään 
muista kilpailijoista ilmaisuja, jotka muissa yhteyksissä eivät ole tavanomaisia 
eivätkä hyväksyttäviä. Urheilukilpailuihin osallistujat ovat käytännöstä yleensä 
tietoisia ja osaavat siihen jossain määrin varautua. Tässä asiassa on esitetty todis-
telua, jonka mukaan ravikilpailuissa kovanpuoleinen sanailu kilpailijoiden kesken 
on tavanomaista. Lajiin osallistuvia naisohjastajia on tästä seikasta varoitettu.”822 
Edelleen korkein oikeus totesi, että kilpailutilanteen aiheuttama kiihtymys voi 
osaltaan alentaa urheilijan epäasiallisen menettelyn moitittavuutta ja että toisten 
ajosuoritusten arvostelu on ravikilpailuissa tavanomaista.823

Tästä huolimatta korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, ettei edelly-
tyksiä rangaistukseen tuomitsematta jättämiselle ollut. Se perusteli ratkaisuaan 
erityisesti sillä, että tekijä oli käyttänyt ilmaisua, joka oli halventanut uhria hen-
kilönä ja naisena eikä raviohjastajana, eikä sillä siten voitu katsoa olleen yhteyttä 
uhrin ajosuoritukseen. Näillä perusteilla korkein oikeus päätyi siihen, ettei tekoa 
voitu pitää RL 3:5.3:n 1 kohdan nojalla vähäisenä tai 2 kohdan nojalla tekoon tai 
tekijään liittyvistä erityisistä syistä anteeksiannettavana, vaikka tekijän kielen-
käytön syynä oli ollut tämän kilpailusuoritukseen haitallisesti vaikuttanut uhrin 
ajovirhe, ja tuomitsi tekijän sakkorangaistukseen.

Vaikka edellä mainittu ratkaisu ei koskenut joukkueurheilua eikä kysymys ol-
lut sopimuksen purkamisesta, vaan rangaistukseen tuomitsemisen edellytyksistä, 
korkeimman oikeuden perusteluissaan esiin nostamia näkökohtia voidaan pitää 
relevantteina myös pelaajasopimuksen purkamisedellytyksiä harkittaessa. Läh-
tökohtana voidaan siten pitää sitä, että lajista riippumatta edellä mainitut toisen 
henkilöä loukkaava rasistinen, seksistinen, seksuaalivähemmistöjä loukkaava tai 
toista osapuolta muutoin poikkeuksellisen voimakkaasti halventava epäasiallinen 
käyttäytyminen on poikkeuksetta kiellettyä824 ja voi oikeuttaa seuran purkamaan 
sopimuksen ainakin, jos pelaaja syyllistyy tämänkaltaiseen menettelyyn toistu-

821 Ibid., s. 36.

822 Perustelujen kohta 7.

823 Perustelujen kohta 10.

824 Siitari 2014, s. 36.
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vasti. Kertaluonteinen epäasiallinen kielenkäyttö voi sen sijaan tulla kysymykseen 
purkuperusteena vain hyvin poikkeuksellisesti.

4.3.4.7 Sarjasta putoaminen ja sarjapaikan menetys

Pelaajasopimuksen osapuolet voivat purkaa sopimuksen toisen sopijapuolen 
vastuupiirissä tapahtuneiden sopimuksen täyttämiseen vaikuttavien muutosten 
vuoksi. Omassa vastuupiirissä tapahtuneiden muutosten perusteella sopimusta 
ei sen sijaan voi purkaa. Seura ei näin ollen voi purkaa pelaajasopimusta esimer-
kiksi sen takia, että joukkue on pudonnut alemmalle sarjatasolle, tai ettei sillä ole 
heikentyneen taloustilanteen seurauksena enää työllistämisedellytyksiä.825 Seura 
ei luonnollisesti voi purkaa pelaajan sopimusta myöskään sillä perusteella, että 
sitä on rangaistu kurinpitomenettelyssä sarjapaikan menetyksellä, tai että se on 
noussut ylemmälle sarjatasolle, jolle pelaajan kyvyt eivät sen arvion mukaan riitä.

Kysymys seuran oikeudesta sopimuksen purkamiseen joukkueen alemmalle 
sarjatasolle putoamisen seurauksena ei ole ollut esillä suomalaisessa oikeuskäy-
tännössä. Siihen on sen sijaan otettu kantaa Norjan korkeimman oikeuden (Nor-
ges Høyesterett) ja Ruotsin työtuomioistuimen (Arbetsdomstolen) ratkaisuissa. 
Høyesterett totesi ns. Notodden –tapauksessa 2.2.2012 antamassaan ratkaisussa 
HR-2012-262-A, ettei putoaminen alemmalle sarjatasolle ole peruste sopimuk-
sen ennenaikaiselle päättämiselle ainakaan, jollei sopimuksessa ole sovittu ir-
tisanomismahdollisuudesta.826 Vastaavasti Arbetsdomstolen katsoi Djurgården 
Hockey’ta koskeneessa ratkaisussaan AD 2014 nr 13, ettei seuralla ollut oikeutta 
sopimuksen purkamiseen sarjasta putoamisen ja siitä seuranneen taloustilanteen 
heikentymisen perusteella.

Avoimessa sarjassa periaatteessa mikä tahansa seura voi pudota alemmalle 
sarjatasolle kauden päättyessä. Putoamisella saattaa olla olennainen merkitys 
seuran talouden kannalta. Se voi johtaa esimerkiksi pääsylippu-, sponsori- ja te-
levisiointitulojen merkittävään vähenemiseen.827 Nämä voivat luonnollisesti vaih-
della muistakin syistä kuten esimerkiksi yleisön kiinnostuksessa tapahtuneiden 
muutosten tai seuran kotiareenan vaihtumisen ja siitä johtuvan yleisökapasiteetin 
pienenemisen vuoksi.828 Seuran tulisi ottaa sarjatason ja taloudellisten toiminta-
edellytysten muuttumiseen liittyvä riski huomioon sopimusta tehdessään ja sen 
kestosta ja muista sopimusehdoista päättäessään,829 eikä se voi purkaa sopimusta 
sen vuoksi, että edellä mainittu riski sittemmin realisoituu. Tästä syystä ja ottaen 
huomioon, että seura on pelaajasopimussuhteen vahvempi osapuoli, myöskään 

825 Rauste 1997, s. 156, Öhman 2002, s. 341 ja Lindholm 2014, s. 158.

826 Perustelujen kohta 73.

827 Leren 2012, s. 115–116.

828 Ibid.

829 Ibid., s. 112 ja 115–116.
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sopimuksen kestoaikaa koskevan ehdon sovittelu edellä sanotun johdosta, ei tule 
kysymykseen.

Tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa ei ole sovittu seuran mahdolli-
suudesta päättää sopimus sarjasta putoamisen tai sarjapaikan menetyksen perus-
teella. Ammattilaissopimuksessa tästä ei myöskään olisi mahdollista sopia, koska 
työsuhteen päättämisperusteet on säännelty pakottavasti TSL:ssa. Amatöörisopi-
muksessa tästä sen sijaan on lähtökohtaisesti mahdollista sopia edellyttäen, ettei 
sopimus muodostu sisällöltään kohtuuttomaksi, eikä sen soveltaminen myöskään 
käytännössä johda kohtuuttomuuteen. Ottaen huomioon, että sopimussuhteen 
vahvemmalle osapuolelle varattua yksipuolista oikeutta sopimuksen purkamiseen, 
on yleensä pidetty tyyppikohtuuttomana, lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että 
myös pelaajalla tulisi olla oikeus sopimuksen purkamiseen edellä mainitussa ti-
lanteessa, tai että seuran mahdollisuus purkamiseen on kompensoitu pelaajalle 
sopimuksen muussa sisällössä vaikkapa varaamalla pelaajalle vastaavasti oikeus 
sopimuksen purkamiseen toiseen sarjaan siirtymisen vuoksi.

4.3.5 Pelaajan oikeus sopimuksen purkamiseen

4.3.5.1 Harhaanjohtaminen sopimusta tehtäessä

Urheilijalla saattaa olla oikeus sopimuksen purkamiseen ensinnäkin sopimusta 
tehtäessä tapahtuneen harhaanjohtamisen perusteella. Sopimus voi olla puretta-
vissa tällä perusteella esimerkiksi, jos pelaajalle on luvattu paikka seuran edustus-
joukkueessa, mutta hänet on sittemmin siirretty muuhun joukkueeseen.830 Purku-
peruste saattaa täyttyä erityisesti silloin, kun siirrolle ei ole esitettävissä erityistä 
perustetta. Jos siirron syynä on sen sijaan esimerkiksi se, että pelaajasopimusta 
tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat sittemmin muuttuneet olennaisesti seuran 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ennalta-arvaamattomasta seikasta 
johtuen, sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista ainakaan harhaanjohtamisen 
perusteella. Se saattaa kuitenkin olla tällöinkin mahdollista jollakin muulla pe-
rusteella, kuten sillä, että sopimuksen voimassa pitämistä ei voida muuttuneissa 
olosuhteissa pitää enää pelaajan kannalta kohtuullisena.

Koskinen, Kunnari ja Tammilehto ovat katsoneet, että pelaajalla voi olla oi-
keus sopimuksensa purkamiseen tällä perusteella, jos tälle sopimusneuvotteluissa 
annetut lupaukset ”ovat ratkaisevasti vaikuttaneet pelaajan päätökseen tehdä sopi-
mus kyseisen seuran kanssa”.831 Vaikka oikeudella harjoittaa urheilua on pelaajalle 
olennainen merkitys, tämä ei kuitenkaan yleensä voi perustellusti mieltää hänelle 

830 Rauste 1997, s. 155.

831 Koskinen – Kunnari – Tammilehto 2005, s. 7–8
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peliajasta ja tulevasta roolistaan joukkueessa annettuja tietoja ja lupauksia sillä 
tavalla sitoviksi, että tällä olisi oikeus sopimuksen purkamiseen niiden toteutu-
matta jäämisen johdosta.832 Valmennusjohdollahan on lähtökohtaisesti valta valita 
joukkueen kokoonpanoon haluamansa pelaajat, ja urheilijan tuleva rooli joukku-
eessa riippuu myös tämän pelisuorituksista ja muista vastaavista myöhemmistä 
tapahtumista, jotka eivät vielä sopimusta solmittaessa ole osapuolten tiedossa, ja 
saattaa muuttua niiden mukaisesti. Tämä kuuluu toiminnan luonteeseen ja on 
joukkueurheilun toimijoiden parissa ja laajemminkin yleisesti tunnettu seikka. 
Lisäksi reilun pelin periaatteen voidaan katsoa edellyttävän, että kokoonpanoon 
nimetään parhaat kulloinkin käytettävissä olevat pelaajat. Tämä pelaajan on myös 
yleensä tullut sopimusta tehtäessä ymmärtää. Pelaajalla voi kuitenkin poikkeuk-
sellisesti olla oikeus sopimuksen purkamiseen tällä perusteella, jos olosuhteista 
tai muuten on todettavissa, ettei seuralla tosiasiallisesti ollut aikomustakaan antaa 
pelaajalle tälle sopimusneuvotteluissa luvattua roolia tai peliaikaa, ja tätä koske-
villa lupauksilla on ollut ratkaiseva merkitys pelaajan päätökseen solmia sopimus 
nimenomaan kyseisen seuran kanssa.

Pelaajasopimus poikkeaa myös tässä suhteessa toiminnan luonteen vuoksi 
jossakin määrin useimmista muista työntekosopimuksista. Niissä työn suorittajan 
henkilökohtaiset ominaisuudet eivät yleensä ole yhtä kriittisessä asemassa, eivätkä 
vastaisuudessa realisoituvat olosuhteet siten myöskään yleensä vaikuta tämän tu-
levaan asemaan samassa määrin kuin joukkueurheilussa. Tämän voidaan katsoa 
puoltavan sitä, että työn suorittajalle syntyy oikeus sopimuksen purkamiseen har-
haanjohtamisen perusteella jossain määrin helpommin kuin joukkueurheilijalle. 
Toisaalta mahdollisuudella tehdä työtä on joukkueurheilijalle selvästi suurempi 
merkitys kuin suurimmalle osalle työsuoritukseen sitoutuneista, mikä korostuu 
erityisesti amatööriurheilijoiden osalta, koska nämä eivät saa pelaajasopimukseen 
sitoutumisesta muuta vastiketta kuin mahdollisuuden harjoittaa urheilua. Seuran 
tulee myös tiedostaa tämä neuvotellessaan pelaajasopimuksesta ja käydessään 
siihen liittyen pelaajan kanssa keskusteluja tämän tulevasta roolista seurassa ja 
joukkueessa.

4.3.5.2 Palkanmaksun laiminlyönti

Pelaajalla on oikeus purkaa pelaajasopimus myös seuran olennaisen palkanmak-
suvelvoitteen laiminlyönnin perusteella.833 Purkuperusteen täyttymistä arvioitaessa 
on otettava huomioon paitsi maksamatta oleva määrä ja viivästyksen kesto myös 
laiminlyönnin merkitys pelaajalle.834 Oikeuskirjallisuudessa onkin todettu, että 

832 Rauste 1997, s. 155.

833 Rauste 1997, s. 151; Tiitinen – Kröger 2012, s. 669 ja Hietala et al. 2016, s. 486.

834 Koskinen – Kunnari – Tammilehto 2005, s. 5–6.



246

”palkanmaksuvelvollisuuden tai sen osan laiminlyönnin vakavuutta arvioidaan 
korostuneesti työntekijän olosuhteista käsin”.835 Purkuperuste täyttyy yleensä hel-
pommin, jos urheilijan toimeentulo on riippuvainen pelaajasopimuksessa sovituis-
ta palkkioista kuin, jos näin ei ole.836 Työntekijä tekee työtä ansiotarkoituksessa 
ja palkanmaksuvelvoite on näin ollen työnantajan tärkein velvollisuus837. Palkan-
maksuvelvoitteen laiminlyöntiin on siten suhtauduttava lähtökohtaisesti ankarasti.

Tälle saadaan tukea myös CAS:n oikeuskäytännöstä. Esimerkiksi ratkaisun 
CAS 2006/A/1180 perusteluissa todetaan nimenomaisesti, että työnantajan pal-
kanmaksuvelvoitteen laiminlyönti muodostaa, erityisesti toistuessaan, perusteen 
työsopimuksen purkamiselle, koska kysymys on työnantajan päävelvoitteeseen 
kohdistuvasta rikkomuksesta.838 Siinä tosin todetaan myös, ettei sillä, aiheutuuko 
laiminlyönnistä työntekijälle taloudellisia vaikeuksia, ole tässä suhteessa merki-
tystä. Kuten sanottua, sopimusrikkomuksen vaikutukset eli sen merkitys työnte-
kijän kannalta on kuitenkin otettava huomioon purkuperusteen täyttymistä kos-
kevassa kokonaisarvioinnissa, koska arviointi tapahtuu sen perusteella, voidaanko 
työntekijältä kyseisissä olosuhteissa kohtuudella edelleen edellyttää työsuhteen 
jatkamista sopimusrikkomuksesta huolimatta vai ei. Rikkomuksen vaikutukset 
pelaajan taloudelliseen asemaan eivät siten ole merkityksettömiä. Purkuperusteen 
voidaan katsoa täyttyvän helpommin, jos pelaaja joutuu sen vuoksi lisäksi taloudel-
lisiin vaikeuksiin, ja tämän on mahdollisesti etsittävä uutta työtä toimeentulonsa 
turvaamiseksi. Pelaajalta ei voitane tällaisessa tilanteessa kohtuudella edellyttää 
sopimussuhteen jatkamista. Toisaalta tämä ei ole purkuoikeuden syntymisen vält-
tämätön edellytys. Pelaajalla voi olla peruste sopimuksen purkamiseen, vaikka 
seuran rikkomuksella ei olisikaan välitöntä vaikutusta hänen toimeentuloonsa. 
Tällöin tällä on kuitenkin erityinen velvollisuus ennen purkamista pyrkiä varaa-
maan seuralle mahdollisuus korjata menettelynsä ja turvautua ennen sopimuksen 
purkamista käytössään oleviin lievempiin oikeussuojakeinoihin, kuten suorituk-
sesta pidättäytymiseen.

Mitään tarkkaa rajaa sille, kuinka pitkän viivästyksen tai kuinka suuren 
maksuvelvoitteen laiminlyönnin perusteella purkuoikeus syntyy, ei voida asettaa. 
Tämä on todettu myös CAS:n oikeuskäytännössä.839 Arviointi on tapauskohtais-

835 Tiitinen – Kröger 2012, s. 669.

836 Koskinen – Kunnari – Tammilehto 2005, s. 6, jossa on katsottu, että purkamisperuste täyttyy helpommin ns. 
’täysammattilaisten’ kuin urheilemisesta mahdollisesti hyvinkin pienen osan tuloistaan saavien ns. ’puoliam-
mattilaisten’ osalta. Toisaalta voidaan kysyä, pitäisikö sama ulottaa koskemaan myös ns. urheilumiljonää-
rejä, jotka sinällään ovat edellä tarkoitettuja ’täysammattilaisia’, mutta joiden toimeentulo ei tosiasiallises-
ti vaarannu palkanmaksun laiminlyönnin johdosta. Tästä syystä peruste on muotoiltu edellä yleisempään 
muotoon.

837 Bruun – von Koskull 2012, s. 41.

838 Perustelujen kohta 26.

839 CAS 2016/A/4482 Etoile Sportive du Sahel v. Leopoldo Roberto Markovsky & Clube de Regatas Brasil & 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), kohta 104.
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ta ja siihen vaikuttaa olennaisesti muun muassa se, onko pelaaja huomauttanut 
seuraa sopimusrikkomuksesta ja onko seura rikkonut palkanmaksuvelvoitettaan 
aikaisemmin. 

Pelaajasopimuksessa on myös saatettu sopia purkamisen edellytyksistä. Esi-
merkiksi VALO:n pelaajasopimuksen mukaan pelaajalla on purkuoikeus, kun pal-
kan ja kulukorvausten maksu on viivästynyt neljä viikkoa. TSL 8:1:n pakottavuu-
den vuoksi tällaisella sopimusmääräyksellä ei kuitenkaan voida rajoittaa urheilijan 
purkuoikeutta. Pelaajalla on näin ollen oikeus sopimuksen purkamiseen ainakin 
silloin, kun sopimuksessa määritelty purkuedellytys, eli tässä tapauksessa neljän 
viikon viivästys täyttyy. Pelaajalla voi kuitenkin olla purkuoikeus myös lyhyem-
män viivästyksen perusteella, jos seuran rikkomusta on muutoin pidettävä niin 
vakavana, ettei työntekijältä voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisa-
nomisajan verran. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun seura 
rikkoo velvoitteitaan toistuvasti pelaajan antamasta varoituksesta huolimatta.

Pelaajalla voitaneen yleensä katsoa olevan oikeus työsopimuksensa purka-
miseen palkanmaksun viivästymisen perusteella ainakin silloin, kun työnantaja 
on maksukyvytön, eikä pelaaja voi saada palkkasaataviaan palkkaturvasta. Palk-
katurvaviranomaisella on palkkaturvalain 8.1:n 4 kohdan mukaan ”perustellusta 
syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä [jos] 
työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt 
tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan”. Pelaaja ei näin 
ollen voi luottaa saavansa palkkasaataviaan palkkaturvasta enää sen jälkeen, kun 
hän on tullut tietoiseksi työnantajan maksukyvyttömyydestä. Toisaalta hän ei voi 
tällaisessa tilanteessa luottaa saavansa niitä myöskään työnantajalta. Pelaajalta 
ei voida tällaisessa tilanteessa kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

HE 219/2009 mukaan työntekijän on katsottu tulleen tietoiseksi työnanta-
jan maksukyvyttömyydestä viimeistään noin kolmen kuukauden palkatta työs-
kentelyn jälkeen.840 Myös CAS:n vakiintuneessa oikeuskäytännössä pelaajalla on 
yleensä katsottu olleen oikeus sopimuksen purkamiseen palkanmaksun viiväs-
tyttyä vähintään kolme kuukautta.841 Pelaajalle voidaan siten katsoa syntyvän 
oikeus sopimuksen purkamiseen yleensä viimeistään silloin, kun palkanmaksu 
on viivästynyt kolme kuukautta, jollei pelaajasopimuksessa ole määräystä pelaa-
jan oikeudesta purkaa sopimuksensa lyhyemmän viivästyksen jälkeen, tai jollei 
tapauksen olosuhteista poikkeuksellisesti muuta johdu. 

Pelaajan ei kuitenkaan tarvitse aina odottaa edellä mainittua kolmea kuu-
kautta voidakseen purkaa sopimuksen työnantajan palkanmaksuvelvoitteen lai-
minlyönnin perusteella, vaikka pelaajasopimuksessa ei olisi asiasta sovittu. Palk-

840 HE 219/2009, s. 2–3 ja 12.

841 CAS 2017/A/5180 Club Antalyaspor v. Sammy Ndjock & Club Minnesota United, kohta 59.
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katurvalaki ei näet ensinnäkään perusta työntekijälle ehdotonta oikeutta saada 
palkkansa palkkaturvasta kolmen kuukauden ajan.842 Esimerkiksi vakuutusoike-
uden ratkaisussa VakO 3756:2012 työntekijän palkkaturvahakemus hylättiin, kun 
tämän katsottiin tulleen tietoiseksi työnantajan maksukyvyttömyydestä työnan-
tajan toistuvien maksuviiveiden perusteella jo huomattavasti ennen edellä mai-
nitun kolmen kuukauden määräajan täyttymistä. Sanotun perusteella, vaikka 
viivästys olisi kestänyt alle kolme kuukautta, pelaajalta ei voida edellyttää työn-
teon jatkamista ainakaan enää sen jälkeen, kun tämä on tullut tietoiseksi seuran 
maksukyvyttömyydestä, jollei seura kykene tällaisessa tilanteessa asettamaan 
vakuutta pelaajasopimuksesta johtuvien saatavien maksamiselle, eikä myöskään 
esittämään uskottavaa suunnitelmaa niiden maksamiselle kohtuullisessa ajassa.

Pelaajalle voi kuitenkin syntyä oikeus sopimuksen purkamiseen jo huo-
mattavasti edellä kerrottua aikaisemmin, vaikka tällä olisi mahdollisuus saada 
palkkasaatavansa palkkaturvasta. Tällöin pelaajan tulee ennen sopimuksen pur-
kamista huomauttaa seuraa sopimusrikkomuksesta ja varata sille mahdollisuus 
täyttää velvollisuutensa. Lyhytkestoisella viivästyksellä ei ole pelaajan kannalta 
yleensä sellaista merkitystä, etteikö tältä voitaisi edelleen kohtuudella edellyt-
tää sopimussuhteen jatkamista. CAS:n oikeuskäytännössäkin todetulla tavalla 
ainoastaan vakavimmat palkanmaksuvelvoitteen rikkomukset oikeuttavat pur-
kamaan sopimuksen ilman seuralle annettua varoitusta. Esimerkiksi ratkaisun 
CAS 2017/A/5111 Debreceni Vasutas Sport Club (DVSC) v. Nenad Novakovic pe-
rusteluissa todetaan näiltä osin

103. [--] only a particularly severe breach of an employment contract 
will result in the immediate dismissal of or, conversely, in the immediate 
abandonment of the employment position by the employee. Instead, in 
the presence of a less serious infringement, an immediate termination 
is possible only if the party at fault persisted in its breach after having 
been warned (SFT 129 III 380, para 2.2).

Hyvin lyhytkestoinen eli käytännössä esimerkiksi muutaman päivän tai vii-
kon viive palkanmaksussa ei siten lähtökohtaisesti oikeuta sopimuksen purkami-
seen, jollei kysymys ole toistuvasta tai muutoin erityisen moitittavasta laimin-
lyönnistä.843 Pelaajan on kuitenkin tällöin syytä viipymättä huomauttaa seuraa 
rikkomuksesta ennen sopimuksen purkamista.

Myöskään sille, miten suuri maksamattomien palkkojen määrän on olta-
va, jotta pelaaja voisi purkaa sopimuksensa, ei voida esittää yksiselitteistä rajaa. 

842 HE 2019/2009, s. 12.

843 Vrt. Öhman 2002, s. 341.
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VALO:n sopimusmallissakaan ei ole tarkennettu, miten suuri osa palkasta tulisi 
olla maksamatta, jotta purkuoikeus syntyy. Viivästynyt määrä ei kuitenkaan yleen-
sä voine olla aivan vähäinen. Oikeuskirjallisuudessa on edellytetty, että maksa-
matta jäänyt palkka tai palkanosa on olennainen.844 Myös CAS:n vakiintuneessa 
oikeuskäytännössä on katsottu, ettei pelaajalla ole oikeutta purkaa sopimusta 
määrältään vähäisen palkanmaksuvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Esimerkiksi 
ratkaisussa CAS 2017/A/5056 Ittihad FC v. James Troisi & Fédération Internatio-
nale de Football Association (FIFA) & CAS 2017/A/5069 James Troisi v. Ittihad 
FC todetaan monen muun ratkaisun tapaan edellä mainittuun ratkaisuun CAS 
2006/A/1180 viitaten, että 

66. The non-payment or late payment of remuneration by an employer 
does in principle — and particularly if repeated as in the present case — 
constitute “just cause” for termination of the contract (ATF 2 February 
2001, 4C.240/2000 no. 3 b aa; CAS 2003/O/540 & 541, non-public 
award of 6 August 2004); for the employer’s payment obligation is his 
main obligation towards the employee. If, therefore, he fails to meet 
this obligation, the employee can, as a rule, no longer be expected to 
continue to be bound by the contract in future. Whether the employee 
falls into financial difficulty by reason of the late or non-payment, is 
irrelevant. The only relevant criteria is whether the breach of obligation 
is such that it causes the confidence, which the one party has in futu-
re performance in accordance with the contract, to be lost. This is the 
case when there is a substantial breach of a main obligation such as the 
employer’s obligation to pay the employee. However, the latter applies 
only subject to two conditions. Firstly, the amount paid late by the emp-
loyer may not be “insubstantial” or completely secondary. Secondly, a 
prerequisite for terminating the contract because of late payment is that 
the employee must have given a warning. In other words, the employee 
must have drawn the employer’s attention to the fact that his conduct 
is not in accordance with the contract (see also CAS 2005/A/893; CAS 
2006/A/1100, marg. no. 8.2.5 et seq.)” (CAS 2006/A/1180, para. 25-26 
of the abstract published on the CAS website).

Sopimuksen purkaminen ei siten välttämättä edellytä sitä, että palkka on 
jätetty kokonaan maksamatta. Esimerkiksi Rovaniemen hovioikeuden ratkaisussa 
168/23.5.2018 tällaisena palkanosana pidettiin 4/5 työntekijän kuukausipalkasta, 
mutta se voinee olla myös jossain määrin tätä pienempi. Jos palkanmaksuvelvoite 

844 Tiitinen – Kröger 2012, s. 669.
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kuitenkin on laiminlyöty vain osittain, laiminlyönnin tulee yleensä muuten olla 
erityisen moitittava, eli pitkäkestoinen tai toistuva, ja jatkua pelaajan seuralle an-
tamasta varoituksesta huolimatta, jotta purkukynnys ylittyisi. Esimerkiksi edellä 
mainitussa ratkaisussa hovioikeus päätyi siihen, ettei työntekijällä ollut oikeutta 
työsopimuksensa purkamiseen, kun työnantajan laiminlyönti oli ensimmäinen 
laatuaan ja viivästys oli työntekijän purkaessa sopimuksensa kestänyt vain kah-
deksan päivää.

4.3.5.3 Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

Urheilijalla on oikeus pidättäytyä pelaamisesta ja harjoittelemisesta ja lopulta pur-
kaa pelaajasopimus myös vakuutusturvan järjestämisen laiminlyönnin johdosta. 
Urheilijalla ei yleensä ole mahdollisuutta osallistua otteluihin ilman vakuutusta 
ja loukkaantumisesta saattaa aiheutua tällaisessa tapauksessa urheilijan kannalta 
kohtuuttomia taloudellisia seurauksia.845 Rausteen mukaan pelaajalla on vakuu-
tusturvan laiminlyömisen perusteella lähes poikkeuksetta oikeus purkaa pelaaja-
sopimus laiminlyönnin kestoajasta riippumatta.846 Pelaajalla ei kuitenkaan yleensä 
voida katsoa olevan ensimmäisenä toimenpiteenään oikeutta purkaa sopimustaan 
vakuuttamisvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Pelaaja voi näet turvata asemansa 
myös pidättäytymällä urheilun harjoittamisesta ja hänen tulisikin lähtökohtaises-
ti turvautua ensisijaisesti siihen ja huomauttaa seuraa laiminlyönnistä. Pelaaja 
on velvollinen huomioimaan myös seuran oikeutetut intressit, eikä suorituksesta 
pidättäytymistä ennen sopimuksen purkamista voitane yleensä pitää hänen kan-
naltaan kohtuuttomana. Ammattilaisen osalta tätä puoltaa myös se, että tällä on 
oikeus saada palkkansa suorituksesta pidättäytymisestä huolimatta. Lisäksi, kuten 
edellä todettiin, purkuperusteita tulee soveltaa supistavasti, ja sopimuksen purka-
miseen tulisi turvautua vasta viimeisenä toimenpiteenä. Pelaaja voi toki tällaisessa 
tilanteessa suorituksesta pidättäytymisen sijasta huolehtia itsekin vakuutuksen 
ottamisesta ja vaatia seuralta siitä aiheutuvia kustannuksia, mutta urheilijalla ei 
voitane katsoa olevan tähän velvollisuutta ennen sopimusrikkomuksen oikeus-
suojakeinojen käyttöön ottamista siitä huolimatta, että tämä on velvollinen huo-
mioimaan myös seuran oikeutetut intressit, eikä lisenssi- tai urheiluvakuutuksen 
ottaminen useinkaan muodostaisi urheilijalle merkittävää taloudellista rasitusta.

Amatöörin osalta tilanne on hieman erilainen, koska näiden osalta urheile-
misesta aiheutuvien kulujen maksaminen on seuran päävelvollisuus, ja pelaaja on 
solminut pelaajasopimuksen nimenomaan voidakseen harjoittaa urheilua. Tämä 
puolestaan estyy, jos urheilija joutuu seuran laiminlyönnin vuoksi pidättäyty-
mään omasta suorituksestaan. Amatöörille syntynee siten oikeus pelaajasopi-

845 Koskinen – Kunnari – Tammilehto 2005, s. 6.

846 Rauste 1997, s. 152.
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muksen purkamiseen vakuuttamisvelvoitteen laiminlyönnin perusteella jonkin 
verran herkemmin kuin ammattilaiselle. Silti amatöörilläkään ei lähtökohtaisesti 
ole oikeutta sopimuksen purkamiseen varaamatta seuralle ensin mahdollisuutta 
velvollisuutensa täyttämiseen.

Pelaajalla on kuitenkin oikeus sopimuksen purkamiseen, jollei puutetta kor-
jata kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun hän on huomauttanut rikkomuksesta.  
Pelaajan kannalta on tärkeää, että hän voi harjoittaa urheilua, eikä hänen siten 
voida edellyttää jatkavan sopimussuhteessa loputtomiin, jollei hän voi pelata ja 
harjoitella. Tästä voisi näet pidempään jatkuessaan aiheutua merkittävää haittaa 
pelaajan uralle ja pahimmassa tapauksessa jopa vaarantaa sen jatkumisen. Turva-
takseen asemansa pelaajalla tulee siten olla mahdollisuus siirtyä toiseen seuraan. 
Sopimuksen purkamista ei voitane pitää tällaisessa tilanteessa kohtuuttomana 
myöskään seuran kannalta ottaen huomioon, että pelaaja on joka tapauksessa 
estynyt osallistumasta otteluihin ja harjoituksiin. Purkamista ei estä myöskään 
se, että seura menettää sen seurauksena mahdollisuuden hyödyntää pelaajan hen-
kilöä markkinoinnissa sekä mahdollisuuden saada pelaajasta siirtokorvauksen, 
koska tämä on seurausta sen omasta laiminlyönnistä. 

Tietyissä poikkeustilanteissa pelaajalla voi kuitenkin olla oikeus sopimuk-
sen purkamiseen myös varaamatta seuralle mahdollisuutta korjata menettelyään. 
Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kauden siirtoikkuna on sulkeutumassa, eikä 
purkamista harkittaessa ole nähtävissä, että seura kykenisi täyttämään vakuut-
tamisvelvoitettaan kohtuullisessa ajassa. Tällainen tilanne voi olla käsillä myös 
silloin, kun seura on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa tietoisesti ja il-
moittamatta vakuutusturvan puuttumisesta pelaajalle, joka on pelannut ja har-
joitellut ilman turvaavaa vakuutusta, ja joutunut näin vakavan vahingon vaaraan. 
Tämän tyyppinen menettely on omiaan horjuttamaan olennaisesti sopimuksen 
osapuolten välistä luottamusta.

4.3.5.4 Pelaamisen ja harjoittelun estäminen

Pelaajalla voi olla oikeus sopimuksen purkamiseen myös sen perusteella, ettei 
hänen sallita harjoittaa urheilua. Pelaajalle voidaan katsoa syntyvän oikeus so-
pimuksen purkamiseen tällä perusteella ainakin silloin, kun häneltä on estetty 
otteluissa pelaamisen lisäksi myös harjoituksiin osallistuminen ilman hyväksyt-
tävää syytä. Erityisesti amatööriurheilijalla voi olla tällaisessa tilanteessa oikeus 
purkaa pelaajasopimus. Amatööriurheilijan osalta pelaajasopimuksen solmimisen 
nimenomaisena tarkoituksena näet lienee sen tarjoama mahdollisuus pelata ja 
harjoitella ja kehittyä sitä kautta urheilijana.

Ammattilaisurheilijoiden osalta tilanne on hieman toinen. Työoikeudessa on 
näet pidetty lähtökohtana, ettei työntekijöillä ole oikeutta mihinkään vähimmäis-
määrään työtä, vaan lähinnä palkkaansa. Tämä on luonnollinen seuraus työnanta-
jan työnjohtovallasta ja siitä, että työsuhteessa työtä tehdään ansiotarkoituksessa, 
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ja työnantajan päävelvoite on palkan maksaminen. Työntekijällä on näin ollen 
työsuhteen perusteella oikeus palkkaan. Työskentely sen sijaan on työntekijän 
velvollisuus. Työnantaja voi siten lähtökohtaisesti niin halutessaan olla käyttämät-
tä työntekijän työpanosta, kunhan maksaa tälle palkan. Silti työntekijöilläkin on 
katsottu olevan tietyissä tilanteissa oikeus työsopimuksensa purkamiseen, jollei 
työnantaja anna heille riittävästi työtä.847 Tämän on katsottu tulevan kysymyk-
seen lähinnä silloin, kun työnteon estyminen vaikuttaa merkittävästi työntekijän 
ansiotasoon.848

Purkamiskynnys voi kuitenkin ylittyä silloinkin, kun työnteon estymisestä 
ei aiheudu pelaajalle ansionmenetystä. Mahdollisuudella harjoittaa urheilua on 
keskeinen merkitys myös ammattilaiselle. Pelaajan mahdollisuudet harjoittaa ur-
heilua myös vastaisuudessa riippuvat näet olennaisesti siitä, että tällä on mah-
dollisuus vähintäänkin säännölliseen harjoitteluun. Tämä on todettu myös CAS:n 
vakiintuneessa oikeuskäytännössä. Esimerkiksi ratkaisussa CAS 2014/A/3525 
Changchun Yatai Football Club Co. Ltd. v. Marko Ljubinkovic todetaan nimen-
omaisesti, että

58. [--] the Panel is of the opinion that it is a material condition for a 
professional football player that he keeps himself fit and in top physical 
condition, and that the Club provides him with the appropriate train-
ing and medical facilities to do so. The latter serves a dual purpose in 
the sense that it enables the Player to fulfill his contractual obligations, 
but it also fulfills an essential requirement for a professional sportsman 
to be at the top of his game in order to uphold his market value as a 
player. These principles have been confirmed in many CAS cases and 
remains a crucial part of the employment relationship between a club 
and a professional football player.849

Pelaajalla on siten katsottu olleen oikeus sopimuksen purkamiseen silloin, 
kun tältä on estetty paitsi otteluissa pelaaminen myös harjoittelu,850 tai ainakin 
harjoittelu joukkueen kanssa ilman hyväksyttävää syytä851. Myös edellä mainitus-
sa tapauksessa CAS 2014/A/3525 pelaajalla katsottiin olleen oikeus sopimuksen 
purkamiseen valmentajan ilmoitettua hänelle ennalta varoittamatta, että hänet 
on korvattu toisella pelaajalla, eikä häntä rekisteröidä ulkomaalaiskiintiön täyt-
tymisen vuoksi seuran pelaajaksi kauden jälkimmäiselle puoliskolle, ja kiellettyä 

847 HE 157/2000 vp, s. 110.

848 Tiitinen – Kröger 2012, s. 669.

849 Ks. myös CAS 2015/A/3922, kohta 84. 

850 CAS 2014/A/3579, kohdat 74 ja 81 sekä CAS 2015/A/3922, kohta 84. 

851 CAS 2011/A/2428, kohta 30 ja CAS 2015/A/4286, kohdat 103 ja 105–107.
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tätä sittemmin myös osallistumasta edustusjoukkueen harjoituksiin.852 Pelaajalle 
ei myöskään osoitettu uutta joukkuetta eikä hänelle annettu ohjeita siitä, miten 
ja missä joukkueessa hänen tulisi jatkossa pelata ja harjoitella.853

Edellä sanotun perusteella ja ottaen huomioon erityisesti sen, millainen mer-
kitys mahdollisuudella pelata ja harjoitella täysipainoisesti on pelaajan urheilu-
uran kannalta,854 tältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 
ainakaan silloin, kun häntä on estetty ilman hyväksyttävää syytä harjoittamasta 
urheilua pidemmän aikaa, tai kun sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen 
luonteeltaan pysyvänä. Seuran edustajat ovat tietoisia siitä, mikä merkitys mah-
dollisuudella urheilun täysipainoiseen harjoittamiseen on pelaajalle, ja näiden 
tulee huomioida tämä toiminnassaan. Edellä kuvatun kaltaista menettelyä voidaan 
siten pitää seuran lojaliteettivelvoitteen vastaisena. Ammattilaisurheilijoiden osal-
ta tällaista menettelyä voidaan pitää myös TSL 2:1:n työnantajan yleisvelvoitteita 
koskevan säännöksen vastaisena. Sen mukaan työnantajan on näet pyrittävä mm. 
”edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan 
etenemiseksi”. 

Sopimuksen purkamista ei toisaalta voida pitää myöskään seuran kannalta 
kohtuuttomana sen osoitettua menettelyllään, ettei sillä ole käyttöä pelaajan pal-
veluksille.855 Pelaajan on kuitenkin ennen sopimuksen purkamista lähtökohtaisesti 
varoitettava seuraa ja varattava sille näin mahdollisuus oikaista menettelyään.856 
Tietyissä tilanteissa pelaajalla voi kuitenkin olla oikeus sopimuksen purkamiseen 
myös varoitusta antamatta. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun 
varoituksen antaminen ei ole olosuhteet huomioon ottaen tarpeen, eli kun seura 
on omilla toimenpiteillään tehnyt selväksi, ettei se tule noudattamaan pelaaja-
sopimusta.857

Ehkä ongelmallisin purkamistilanne on käsillä silloin, kun urheilija päättää 
purkaa pelaajasopimuksensa vähäisen peliajan johdosta. Kuten edellä todettiin, 
pelaaja ei yleensä voi joukkueurheilun luonteen vuoksi vaatia tiettyä vähimmäis-
peliaikaa tai roolia joukkueessa, eikä pelaajasopimuksen tekemisen yhteydessä 
käytyjä keskusteluja urheilijalle suunnitellusta roolista voida pääsääntöisesti pitää 
luonteeltaan velvoittavina. Toisaalta mahdollisuudella pelata seuran virallisissa 
otteluissa on pelaajan urheilu-uran kannalta suuri merkitys, mikä on myös seu-
ran edustajien tiedossa.

852 Perustelujen kohdat 9–11, 56 ja 63.

853 Perustelujen kohdat 11 ja 59.

854 CAS 2014/A/3525, kohta 58; CAS 2014/A/3579, kohdat 74 ja 78; CAS 2014/A/3643, kohta 86; CAS 
2014/A/3822, kohta 91; CAS 2015/A/3922, kohta 84 ja CAS 2016/A/4560, kohta 95.

855 CAS 2016/A/4560, kohta 111.

856 CAS 2014/A/3706, kohta 98–99.

857 CAS 2014/A/3822, kohta 91 ja CAS 2014/A/3643, kohta 86.
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Pelkän otteluissa pelaamisen kieltämisen perusteella purkaminen on mah-
dollista ainakin silloin, kun kysymyksessä on pitkäkestoinen syrjivä toimenpide 
tai šikaanin luontoinen oikeudenkäyttö. Tällöin kokoonpanoon valitsematta jättä-
minen on katsottavissa hyvän tavan ja työnantajan lojaliteettivelvoitteen sekä TSL 
2:2.3:ssa säädetyn tasapuolisuusvelvoitteen vastaiseksi tahalliseksi sopimusrik-
komukseksi. Tästä voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun seura pyrkii kokoon-
panoon valitsematta jättämisellä painostamaan pelaajaa sopimusneuvotteluissa. 
Pelaajasopimuksen purkaminen tällä perusteella voi tulla kysymykseen erityisesti 
silloin, kun työn tarjoamatta jättäminen johtaa siihen, ettei päätoiminen urheilija 
saa lainkaan palkkaa, tai se jää hyvin alhaiseksi. Tällöin pelaajasopimuksen keskei-
nen tarkoitus urheilijan kannalta jää toteutumatta eikä pelaajalta voida kohtuudella 
edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Tällainen tilanne saattaa konkretisoitua 
käytännössä silloin, kun ammattilaisurheilijan palkka koostuu pääasiassa suori-
teperusteisista eristä, joiden saaminen edellyttää otteluissa pelaamista. 

Työn luonteen voidaan katsoa puoltavan sitä, että purkamiskynnys asettuu 
ammattilaisurheilijoiden osalta alemmaksi kuin useimmissa muissa töissä. Tähän 
luonnollisesti vaikuttaa myös se, ettei joukkueurheilijoilla ole pelaajasopimusten 
määräaikaisuuden takia mahdollisuutta vapautua sopimussuhteesta irtisanou-
tumalla toisin kuin työntekijöillä yleensä. Tästä huolimatta pelkkä pelaavaan 
kokoonpanoon valitsematta jättäminen ei yleensä kovinkaan helposti oikeuta 
sopimuksen purkamista, jollei sillä ole samalla olennaista vaikutusta urheilijan 
ansiotasoon, tai jollei sitä voida pitää syrjivänä tai muutoin epäasiallisena. Sil-
loinkin, kun seura on sitoutunut pelaajasopimuksessa antamaan pelaajalle mah-
dollisuuden ”kehittää itseään täysipainoisesti urheilijana”, on pidetty riittävänä, 
että urheilijalle annetaan mahdollisuus osallistua järjestettyyn harjoitustoimin-
taan ja saada valmennusta. Harjoitteleminen kuuluu pelaamisen ohella pelaajan 
työntekovelvollisuuteen ja urheilija voi ainakin tiettyyn rajaan saakka pitää suo-
rituskykyään yllä myös pelkästään harjoittelemalla.

Amatööriurheilijoiden osalta purkamiskynnys ylittynee lähtökohtaisesti 
helpommin kuin ammattilaisilla, koska nämä eivät saa sopimuksesta itselleen 
muuta vastiketta kuin mahdollisuuden harjoittaa urheilua, ja purkukynnys on 
amatöörisopimusten osalta muutoinkin alempana kuin ammattilaisurheilijoiden 
pelaajasopimuksissa. Silti myös amatööriurheilijan oikeus sopimuksen purkami-
seen edellyttänee yleensä pidempikestoista perusteetonta pelaavaan kokoonpa-
noon valitsematta jättämistä, jollei urheilijalta estetä samalla myös mahdollisuutta 
harjoitteluun joukkueensa kanssa sen valmennusjohdon alaisuudessa. Pelaajan 
tulee lisäksi ennen sopimuksen purkamista pääsääntöisesti huomauttaa seuraa 
sopimusrikkomuksesta.

Tietyissä ääritapauksissa pelkkä kokoonpanoon valitsematta jättäminen voi 
kuitenkin johtaa siihen, että sopimuksen voimassa pysyminen alun perin sovitun 
sopimuskauden loppuun saakka katsottaisiin pelaajan kannalta kohtuuttomaksi, 
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ja tälle syntyy oikeus päättää sopimus kesken sopimuskauden. Jalkapallon osalta 
tästä on jopa nimenomainen määräys FIFA:n pelaajien asemaa ja seurasiirto-
ja koskevien määräysten 15 artiklassa. Sen mukaan pelaajalla on oikeus purkaa 
voimassa oleva pelaajasopimuksensa, jos hän on osallistunut alle 10 %:iin seuran 
pelikauden aikaisista virallisista otteluista. Pelaajalla voi kuitenkin olla oikeus so-
pimuksen purkamiseen myös silloin, kun sitä ei voida perustaa edellä mainitun 
kaltaiseen määräykseen. Tällainen tilanne voi konkretisoitua esimerkiksi silloin, 
kun aikaisemmin pelaavaan kokoonpanoon säännöllisesti kuulunut pelaaja on 
ilman erityistä syytä ja pelaajan antamista huomautuksista huolimatta jätetty 
pidemmän aikaa valitsematta joukkueen kokoonpanoon, eikä tätä ole siirretty 
myöskään toiseen joukkueeseen, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Syynä 
tähän voi olla esimerkiksi se, että joukkueen valmennusjohto on vaihtunut, eikä 
pelaaja enää sovi uuden valmennusjohdon suunnitelmiin. Sopimuksen jatkami-
nen saattaa tällöin muodostua pelaajan kannalta kohtuuttomaksi erityisesti, jos 
sopimus jatkuisi vielä pidemmän aikaa, ja kokoonpanon ulkopuolelle jättämistä 
on pidettävä luonteeltaan pysyvänä toimenpiteenä. Käytännössä sopimukset kui-
tenkin purettaneen näissä tilanteissa yleensä yhteisymmärryksessä.

Sanotun perusteella pelaajasopimus synnyttää pelaajalle paitsi velvollisuu-
den ainakin tietyssä määrin myös oikeuden urheilla, ja seuralle vastaavasti vel-
vollisuuden mahdollistaa urheilun harjoittaminen pelaajan terveydentilan ja suo-
rituskyvyn sekä urheilullisten näkökohtien asettamissa rajoissa. Tämä on myös 
todettu nimenomaisesti eräissä tarkasteltavana olevissa pelaajasopimuksissa, joi-
den mukaan pelaajalle annetaan mahdollisuus kehittää itseään täysipainoisesti 
urheilijana. Seura ei siten voi sulkea pelaajaa joukkueen ulkopuolelle pysyvästi 
tai pitkäaikaisesti eikä estää tämän harjoittelua yhdessä joukkueen kanssa il-
man hyväksyttävää perustetta, kuten loukkaantumista. Lojaliteettivelvoitteensa 
perusteella seuran on pyrittävä järjestämään pelaajalle mahdollisuus pelata ja 
harjoitella seuran toisessa joukkueessa, jos tätä ei enää haluta pitää ensisijaisessa 
joukkueessaan, ja ilmoitettava pelaajalle viipymättä, jos se on päätynyt siihen, 
ettei tämä voi jatkaa seurassa sopimuskauden loppuun, sekä ryhdyttävä tarvit-
taessa toimenpiteisiin vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi.858 Tämä on myös 
CAS:n oikeuskäytännössä vakiintunut käytäntö.859 Esimerkiksi ratkaisussa CAS 
2014/A/3525 todetaan näiltä osin

64. The Panel is well aware of the fact that according to Art. 5.12 of the 
Employment Contract, the Club had the right, at its sole discretion, to 
reassign the Player to a different position in the senior team or the reserve 

858 CAS 2014/A/3643, kohta 84.

859 CAS 2014/A/3525, kohta 64–65; CAS 2014/A/3579, kohta 74 ja 81 sekä CAS 2014/A/3643, kohta 84.
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team, and that during the period in which the Player played with the 
reserve team, the Player had no right to take the salary as stipulated in 
the Employment Contract. Notwithstanding the legitimacy of this pro-
vision under Chinese labor law, the Panel concludes that the relegation 
to the reserve team is, however, not in itself the issue at hand in these 
proceedings. As pointed out above, it is the Club’s unilateral decision to 
deregister the Player combined with the denial of medical and training 
facilities that forms the legal and contractual basis of the termination.

65. Thus, the Panel, after having considered all the relevant facts and 
circumstances presented during these proceedings, is satisfied that had 
the Club properly reassigned the Player to the reserve team, and granted 
to the Player full access to training and medical facilities, the issues 
at stake would be, if any, others than those that need to be dealt with 
today. [kursivoitu tässä] In fact, also all the letters of the representative 
of the Player would have had another content.

Ratkaisun CAS 2014/A/3579 Anorthosis Famagusta FC v. Emanuel Perrone 
perusteluissa todetaan puolestaan

74. A professional football player [--] relies on being able to play or at 
least to train on a professional level in order to keep up his level of play. 
In case this is, for whatever reason, not possible, a club, in order to ful-
fill its contractual obligations, has to strive to find a different solution. 
Otherwise, a club as an employer infringes its contractual duty of care 
towards a player and also the personality rights of a player generally 
granted under Swiss law (see art. 27 ss. Swiss Civil Code).
[--]
81. [--] The club rather has the explicit duty to offer training on a pro-
fessional level and also, in fulfillment of its contractual duty of care, to 
help finding a solution for the player regarding the continuation of his 
career as a professional football player. This obligation to provide as-
sistance can either be manifested in working on finding a loan solution 
or in cooperating with the agent of the player at a more concrete level 
in order to seek a definitive transfer solution.

Ratkaisun CAS 2014/A/3643 Club Promotora del Pachuca S.A. de C.V. v. Fa-
cundo Gabriel Coria & Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 
perusteluissa todetaan edelleen, että
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85. [--] In its letter the [Club] confirmed that it unilaterally took the 
decision “to find a substitute for [the Player] in the current Tourna-
ment, which starts on July 23” [--] The letter of 13 July 2011 was sent 
just days away from the first match of the 2011-2012 season, which is 
very late, considering that a) the [Club] was unhappy with the Player’s 
performances already at the end of (or before) the 2010-2011 season, 
b) it had to make arrangements to find the Player’s substitute certainly 
prior 13 July 2011. In other words, the decision to get rid of the Player 
was taken much earlier but the [Club] waited the last moment to disclose 
its intention to the Player, giving him even less time to consider other 
professional options, before the imminent end of the transfer window.

Vaikka edellä mainitut ratkaisut perustuvat Sveitsin lainsäädäntöön, nii-
den ilmaisemien oikeusohjeiden voidaan katsoa olevan voimassa myös Suomessa. 
Seuran on otettava lojaliteettivelvoitteensa perusteella toiminnassaan huomioon 
myös urheilijan oikeutetut edut sekä ryhdyttävä niiden turvaamiseksi sellaisiin 
toimenpiteisiin, joita siltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos seura on siis päätynyt 
siihen, ettei sillä ole jatkossa käyttöä pelaajan palveluksille, sen on ilmoitettava 
asiasta pelaajalle ja pyrittävä käytettävissään olevin keinoin mahdollistamaan 
tämän uran jatkuminen toisessa joukkueessa tai seurassa. Tämän velvoitteen 
laiminlyöminen yhdessä pelaamisen estämisen kanssa voi lopulta oikeuttaa ur-
heilijan purkamaan sopimuksensa.

4.3.5.5 Siirto toiseen joukkueeseen

Seuralla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta siirtää pelaajaa yksipuolisella päätöksel-
lään toiseen seuraan, jollei pelaajasopimuksessa ole sovittu siirtomahdollisuudes-
ta.860 Tämä koskee myös siirtoa seuran kanssa farmiyhteistyössä olevaan toiseen 
seuraan. Ammattilaisurheilijoiden osalta tästä on nimenomainen säännös TSL 
1:7:ssä. Sen mukaan ”[t]yösopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta 
johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen 
suostumusta”. Poikkeuksen tähän muodostavat ainoastaan TSL 1:10:ssä tarkoi-
tetut liikkeenluovutustilanteet, joita ainakaan suomalaisessa joukkueurheilussa ei 
käytännössä juuri esiinny.

Amatööriurheilijoiden osalta sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja vel-
vollisuuksien siirtämistä ei sen sijaan ole rajoitettu lain säännöksin. Seuralla ei 
kuitenkaan ole oikeutta siirtää myöskään amatööriä toiseen seuraan ilman tämän 
joko pelaajasopimuksessa tai erikseen antamaa suostumusta. Mahdollisuudella 
pelata tietyssä seurassa on usein pelaajan kannalta olennaista merkitystä ja se 

860 Schön 2010, s. 117.
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on saattanut olla jopa pelaajasopimuksen solmimisen edellytys. Siirto toiseen 
seuraan muuttaisi tällöin suorituksen pelaajan kannalta toiseksi. Ilman pelaajan 
suostumusta tapahtuva siirto on olennainen sopimusrikkomus, jonka johdosta 
pelaajalla on oikeus purkaa pelaajasopimus.

Ongelmallisempi tilanne on käsillä silloin, kun seura siirtää pelaajan seu-
raorganisaation sisällä toiseen joukkueeseen. Pelaajaan voidaan soveltaa näiltä 
osin samoja ratkaisusta KKO 1993:69 ilmeneviä periaatteita kuin valmentajaan. 
Jos pelaajasopimuksessa on sovittu tietystä joukkueesta, pelaajaa ei voida siirtää 
seuran yksipuolisella päätöksellä heikommin menestyvään tai alemmalla sarjata-
solla pelaavaan joukkueeseen, koska tällainen siirto muuttaisi olennaisella tavalla 
pelaajan työtehtäviä, ja saattaisi olla omiaan heikentämään häneen kohdistuvaa 
arvostusta ja haittamaan hänen urakehitystään. Mahdollisissa erimielisyystilan-
teissa lienee yleensä kysymys juuri tällaisista siirroista. Pelaajat tuskin riitauttavat 
siirtoja ylemmällä sarjatasolla pelaavaan tai parempana pitämäänsä joukkueeseen 
samalla sarjatasolla, mutta pelaajalla on luonnollisesti oikeus niin halutessaan 
kieltäytyä myös tällaisesta siirrosta, jos sopimuksessa on yksilöity se joukkue, 
jossa hän on velvollinen pelaamaan. 

Jos taas pelaajasopimuksessa ei ole sovittu pelaajan joukkueesta, seuralla 
on työnjohtovaltansa nojalla lähtökohtaisesti oikeus siirtää tämä toiseen jouk-
kueeseensa niin halutessaan.861 Vaikka pelaajalla on oikeus harjoittaa urheilua, 
tällä ei ole lähtökohtaisesti subjektiivista oikeutta pelata virallisissa otteluissa tai 
kuulua tiettyyn joukkueeseen, jollei pelaajasopimuksessa ole toisin sovittu. Ni-
menomaisen sopimusmääräyksen puuttuessa pelaajalle ei voida lähtökohtaisesti 
katsoa syntyvän oikeutta pelata tietyssä joukkueessa, vaikka hän olisi pelannut 
siinä pidemmän aikaa. Toiminnan luonteeseen näet kuuluu, että valmennusjoh-
dolla on oikeus päättää joukkueen kokoonpanosta, eikä pelaajalle siten voi syntyä 
perusteltua oletusta, jonka mukaan häntä ei voitaisi siirtää toiseen joukkueeseen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikeus pelata tietyssä joukkueessa ei voi 
vakiintua pelaajasopimuksen ehdoksi. Pelaajasopimuksen osapuolten saatetaan 
kuitenkin tällöin katsoa tosiasiallisesti sopineen pelaajan tulevasta joukkueesta, 
jos tälle on annettu sopimusneuvotteluissa sitä koskevia lupauksia, ja sallittu myös 
käytännössä pelata siinä pidemmän aikaan. Sillä, että pelaaja on vakiintuneesti 
pelannut tietyssä joukkueessa, voi edelleen olla merkitystä arvioitaessa, onko seura 
menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti siirtäessään tämän toiseen joukkueeseen.

Tietyissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että pelaajalle syntyy oi-
keus purkaa pelaajasopimuksensa sen perusteella, että hänet on siirretty toiseen 
joukkueeseen seuraorganisaation sisällä, vaikka pelaajasopimuksessa ei olisi mää-
ritelty pelaajan joukkuetta. Tällainen tilanne on käsillä, kun pelaajalta ei voida 

861 Schön 2010, s. 117.
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olosuhteet kokonaisuutena huomioiden kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista. Näiltä osin erityisen havainnollisena voidaan pitää ratkaisua CAS 
2014/A/3642 Erik Salkic v. Football Union of Russia (FUR) & Professional Foot-
ball Club Arsenal, jonka perusteluissa todetaan, että 

106. On the one hand, the Panel notes that the Club stated the matter at 
hand was of fundamental importance to football — shouldn’t the coach of 
a football team be entitled to select which players formed his first team 
squad and which players should be in the reserve team? To allow players 
to overrule the decision making of the coach would “open the floodgates” 
and allow all dissatisfied players to claim playing and/or training with the 
reserves would be a breach of their contracts and allow them to move to 
another club. On the other hand, the Panel also notes that many clubs 
seem to banish players to the reserves as a way to “persuade” them to 
leave the club, be it because they are no longer wanted, injured or just 
too expensive. These types of clubs tend to disguise the economic reason 
for dropping the player behind sporting or medical grounds that can 
be legitimate. As with most rights, there is a line that can be crossed or 
not and any judging body has to look carefully at the facts before it to 
determine whether that line has been crossed.

107. The Panel certainly recognises the role of the coach to make such 
selections, on proper football related or sporting grounds, but also re-
cognises at times some clubs abuse this right and then infringe on the 
player’s own rights.
[--]
112. [--] The key factors that can be drawn from [CAS 2013/A/3091, 3092 
& 3093], and from the other cases cited by the parties in the matter at 
hand, include:
- Why was the player dropped to the reserve team?
- Was the player still being paid his full wage?
- Was it a permanent or temporary measure?
- Were there adequate training facilities for the player with the reserve 
team?
- Was there an express right in the contract for the club to drop the 
player to the reserve team?
- Was the player training alone or with a team?
 

Pelaajalla voi siten olla oikeus purkaa sopimuksensa tällä perusteella lähinnä 
silloin, kun kysymys on oikeuden väärinkäytöstä, tai muulla epäasiallisella pe-
rusteella tapahtuvasta siirrosta, tai sellaisesta pitkäkestoisesta siirrosta toiseen 
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joukkueeseen, jolle ei voida esittää hyväksyttävää urheilullista perustetta, ja joka 
vaikuttaa olennaisesti pelaajan ansiotasoon tai tulevaan urakehitykseen. Purkami-
nen edellyttää kuitenkin lähtökohtaisesti sitä, että pelaaja on ensin huomauttanut 
seuraa, ja varoittanut, että menettely voi jatkuessaan johtaa pelaajasopimuksen 
purkamiseen.

4.3.5.6 Sarjasta putoaminen ja sarjapaikan menetys

Pelaaja ei voi purkaa pelaajasopimusta seuran alemmalle sarjatasolle putoami-
sen perusteella ilman siihen oikeuttavaa pelaajasopimuksen määräystä.862 Seuran 
ohella myös pelaajan tulee näet huomioida pelaajasopimusta solmiessaan sekin 
mahdollisuus, että seura voi avoimessa sarjajärjestelmässä pudota alemmalle sar-
jatasolle. Sitä ei voida pitää pelaajan kannalta erityisen yllättävänä eikä myöskään 
seuran sopimusrikkomuksena tai yksin sen vastuupiiriin kuuluvana riskinä. Vaikka 
urheilulliseen menestykseen vaikuttavat monet eri seikat, pelaajien suoriutuminen 
on kuitenkin keskeisin tai ainakin keskeisimpiä siihen vaikuttavia tekijöitä. Edellä 
sanotun perusteella sopimus ei myöskään muodostu pelaajan kannalta kohtuutto-
maksi pelkästään sen vuoksi, että seura putoaa alemmalle sarjatasolle. Putoamiseen 
liittyvä purkumahdollisuus ei kuulu pelaajasopimuksen vakiintuneeseen sisältöön 
eikä se siten myöskään voi seurata oikeudellisesti velvoittavasta tavasta johtuvana 
oikeusvaikutuksena pelaajasopimuksen tunnusmerkistön täyttävän sopimuksen 
solmimisesta. Tästä syystä siitä on sovittava erikseen kussakin pelaajasopimuk-
sessa.863

Sarjapaikan menetyksen osalta tilanne voi sen sijaan olla toinen. Kysymys on 
seuralle määrättävästä kurinpidollisesta seuraamuksesta, joka voidaan siten tulki-
ta sopimusrikkomukseksi, tai ainakin sellaiseksi seuran vastuupiiriin kuuluvaksi 
seikaksi, jota pelaajan ei yleensä voitane katsoa voineen kohtuudella ennakoida 
sopimusta solmiessaan. Pelaajalle voi näin ollen syntyä oikeus sopimuksen pur-
kamiseen ilman nimenomaista sopimusmääräystäkin ainakin siinä tapauksessa, 
että seura putoaa sarjapaikan menetyksen seurauksena useamman sarjatason 
alemmas. Silloin, kun pelaaja ei ole ollut osallisena menettelyssä, joka on johtanut 
sarjapaikan menettämiseen tai seuran sulkemiseen sarjasta, pelaamista alem-
malla ja varsinkaan useampaa porrasta alemmalla sarjatasolla, ei voitane pitää 
pelaajan kannalta kohtuullisena. Tässäkin arvioinnissa on kuitenkin huomioitava 
olosuhteet kokonaisuutena ja edellä mainittujen seikkojen lisäksi mm. se, kuinka 
kauan pelaajasopimusta on vielä jäljellä, ja mitä sopimuksen voimassa pysyminen 
käytännössä merkitsisi pelaajan urheilu-uran jatkon kannalta. Siinä tapauksessa, 

862 Rauste 1997, s. 156.

863 Ibid.
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että seuran toiminta loppuu kokonaan, pelaajalla on yleensä jo lajin kilpailusään-
töjen perusteella oikeus siirtyä toiseen seuraan ilman seuran suostumusta.
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5 SYNTEESI

Käsillä olevan tutkimuksen keskeisimmäksi kysymykseksi asetettiin pelaajasopi-
muksen konkreettisten oikeusvaikutusten määrittämisen ohella niiden kannalta 
olennaisten seikkojen ja erityisesti urheilun ja pelaajasopimussuhteen oikeudel-
lisesti merkityksellisten erityispiirteiden hahmottaminen. Tavoitteena oli etenkin 
sen selvittäminen, miten sopimussuhteen mahdolliset erityispiirteet vaikuttavat 
työsopimuksena pidettävän ammattilaisurheilijan pelaajasopimuksen oikeusvai-
kutusten määräytymiseen, ja miten ammattilaisten ja amatöörien oikeudellinen 
asema poikkeaa toisistaan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin pelaajasopi-
muksen tyypillisen sisällön sekä joukkueurheilussa vallitsevan pelaajasopimuksia 
koskevan sopimuskäytännön hahmottaminen. Tämä muodosti pohjan pelaajaso-
pimusten oikeusvaikutuksia koskevalle tarkastelulle, minkä lisäksi sopimusten 
sisällön ja alan käytännön dokumentoiminen palvelee käytännön oikeuselämän 
tarpeita sekä mahdollista jatkotutkimusta.

Edellä sanotun perusteella voidaan todeta ensinnäkin, että pelaajasopimuk-
set ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa sopimuskentässä, ja ovat keskei-
siltä osiltaan sisällöltään pitkälti vakiintuneita. Vakiintuneen sisältönsä perusteel-
la pelaajasopimus voidaan määritellä urheilijan ja urheilutoimintaa harjoittavan 
yhteisön väliseksi työn tekemistä koskevaksi synallagmaattiseksi sopimukseksi, 
joka perustaa urheilijalle velvollisuuden edistää seuran urheilullista menestystä 
harjoittelemalla ja pelaamalla eli tekemällä työtä seuran valmennusjohdon mää-
räysten mukaisesti hänelle kulloinkin osoitetussa joukkueessa, ja johon yleensä 
liittyy tilapäisenä ainesosana pelaajan velvollisuus osallistua myös seuran yhteis-
työtahojen mainontaan ja markkinointiin sekä noudattaa seuran tekemiä mark-
kinointisopimuksia.

Pelaajasopimuksen olennaisina ainesosina eli pelaajasopimuksen tunnus-
merkistönä voidaan pitää urheilijan velvollisuutta pelata ja harjoitella eli harjoittaa 
joukkueurheilua sopijakumppaninsa lukuun. Muut pelaajasopimukseen perustu-
vat velvoitteet ovat sen sijaan sopimuksen luonnollisia tai tilapäisiä ainesosia. Pe-
laajasopimuksen tunnusmerkistöön liittyy tiettyjä joukkueurheilussa vallitsevasta 
tavasta johtuvia oikeusvaikutuksia, kuten sopimuksen lähtökohtainen määräai-
kaisuus, pelaajan määräysvallan alaisuus ja oikeus osallistua kilpailutoimintaan 
vain yhdessä seurassa kerrallaan sekä pelaajan velvollisuus noudattaa sääntöjä 
ja pidättäytyä omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä ja epäurheilijamaisesta 
käyttäytymisestä. Pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksena voidaan pitää myös 
sitä, ettei työturvallisuuslakia tai työelämän tietosuojalain 3 lukua sovelleta am-
mattilaisurheilijan pelaajasopimussuhteessa. Pelaajasopimuksen tunnusmerkis-
tön täyttävän sopimuksen solmiminen johtaa myös siihen, että urheiluoikeudelliset 
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periaatteet eli reilun pelin periaate, sujuvuusperiaate sekä vapausperiaate tulevat 
sovellettavaksi oikeussuhteeseen. Samalla ne toisaalta saavat pelaajasopimusten 
ehdoista institutionaalista tukea. Pelaajasopimusta voidaan siten perustellusti 
pitää oikeuskäytännössä syntyneenä sopimustyyppinä.

5.1 Pelaajasopimusten oikeudellisesti 
merkitykselliset erityispiirteet

Pelaajasopimus on erivahvojen sopijapuolten välinen vakioehtoinen kestosopi-
mus. Tästä syystä sopijapuolten keskinäinen lojaliteetti ja kohtuusperiaate saavat 
korostuneen aseman pelaajasopimussuhteessa. Pelaajasopimuksen oikeudellisesti 
merkitykselliset erityispiirteet liittyvät kuitenkin erityisesti itse kilpaurheilun pe-
rusluonteeseen. Kilpaurheilu on sääntöjen mukaan tapahtuvaa osanottajien välistä 
kamppailua keskinäisestä paremmuudesta. Sille on tunnusomaista sääntösidon-
naisuus, voiton tavoittelu ja se, että lopulta vain yksi osanottajista voittaa.

Koska kilpaurheilussa kamppaillaan keskinäisestä paremmuudesta, voiton 
tavoittelu on käytännössä koko toiminnan ydin ja samalla myös reilun pelin peri-
aatteen keskeinen osa. Pelisuorituksen tahallinen heikentäminen tai pelaaminen 
ennalta sovittuun lopputulokseen tai tiettyjen pelitapahtumien toteutumiseen 
pyrkien on siten paitsi pelaajan sopimusvelvoitteiden myös reilun pelin periaat-
teen vastaista. Samalla se horjuttaa vakavalla tavalla pelaajasopimuksen osapuol-
ten keskinäistä luottamusta ja oikeuttaa usein seuran purkamaan sopimuksen. 
Toisaalta kilpaurheiluun kuuluu luonteenomaisena piirteenä myös mahdollisuus 
epäonnistumiseen ja se, että vain yksi voi lopulta voittaa, minkä vuoksi voiton tai 
muiden asetettujen urheilullisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen ei välttä-
mättä tarkoita epäonnistumista. Muun muassa tästä syystä pelaajan ei voida katsoa 
olevan velvollinen saamaan aikaan tiettyä tulosta ja osapuolten — erityisesti urhei-
luseuran — on sopimusta tehdessään ja siihen sitoutumista harkitessaan otettava 
huomioon myös urheilullisten tavoitteiden saavuttamatta jäämisen mahdollisuus. 
Pelaajan on siten pyrittävä urheillessaan parhaaseensa, mutta tämän ei toisaalta 
voida katsoa rikkoneen velvoitteitaan, vaikka urheilulliset tavoitteet olisivat jääneet 
saavuttamatta, jollei tämän voida osoittaa pelanneen tarkoituksellisesti alle kyky-
jensä, laiminlyöneen harjoittelua tai vahingoittaneen menettelyllään pelikykyään. 
Edellä sanottu tarkoittaa kuitenkin samalla myös sitä, että seuran on voitava 
ehdottomasti luottaa pelaajaan, ja tämän on pidättäydyttävä kaikesta sellaisesta 
toiminnasta, joka voi perustellusti horjuttaa seuran luottamusta häneen. Tästä 
syystä urheilijan on pidättäydyttävä omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä ja 
myös ilmoitettava oma-aloitteisesti seuralle esimerkiksi ottelun lopputulokseen 
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tai sen normaaliin kulkuun kohdistuvaa epäasiallista vaikuttamista koskevasta 
yhteydenotosta, vaikka tästä ei olisi pelaajasopimuksessa erikseen sovittu.

Kilpaurheilun luonteeseen olennaisena osana kuuluvaan voiton tavoitte-
luun liittyy myöskin se, että seuralla on oltava mahdollisuus rakentaa joukkue 
kulloistenkin tavoitteidensa ja pelitapansa mukaisesti. Toisaalta kilpailukauden 
mahdollisimman häiriöttömän kulun ja tulosten vertailukelpoisuuden varmista-
minen edellyttävät, etteivät joukkueiden kokoonpanot muutu hallitsemattomasti 
pelikauden aikana. Tätä voidaan pitää sujuvuusperiaatteen mukaisena. Reilun 
pelin periaate edellyttää puolestaan, että joukkueiden keskinäinen paremmuus 
määräytyy urheilullisten ansioiden perusteella, ja että muiden seikkojen, kuten 
seurojen varallisuuden merkitys rajataan mahdollisimman vähäiseksi, eli että 
kilpailu tapahtuu mahdollisimman tasapuolisista lähtökohdista. Näistä syistä pe-
laajasopimukset ovat ja ovat tiettävästi aina olleet poikkeuksetta määräaikaisia, 
ja pelaajasopimusten määräaikaisuutta voidaan siten perustellusti pitää joukkue-
urheilussa vallitsevana oikeudellisestikin merkityksellisenä tapana. Tämä johtuu 
toiminnan erityispiirteistä, mutta sopii huonosti yhteen työoikeuden perusteisiin 
kuuluvan työntekijöiden työsuhdeturvan ja sitä turvaamaan tarkoitetun määrä-
aikaisten työsopimusten käytön rajoittamisen kanssa. Erityisen ongelmallisena 
pelaajasopimusten lähtökohtainen määräaikaisuus näyttäytyy TSL 1:3.3:n sään-
nöksen kannalta. Sen sanamuodon mukaan toistuvien määräaikaisten työsopi-
musten käyttö ei ole sallittua silloin, kun niiden toistuvuus ja kesto osoittavat 
työnantajan työvoiman tarpeen pysyväksi. TSL 1:3.3:n on kuitenkin katsottava 
koskevan vain niitä tilanteita, joissa määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen 
työvoiman tarve, eikä se näin ollen muodosta estettä pelaajasopimusten määrä-
aikaisuudelle. Tästä huolimatta lakia olisi aiheellista selkeyttää näiltä osin tai, jos 
TSL 1:3.3:n säännöksen katsotaan edellä sanotusta poiketen kieltävän määräai-
kaisten sopimusten käyttäminen aina, kun työnantajan työvoiman tarve voidaan 
katsoa pysyväksi, ottaa siihen vähintään joukkueurheilua koskeva poikkeussään-
nös, koska pelaajasopimusten määräaikaisuuden tarkoituksena ei ole pelaajien 
työsuhdeturvan kiertäminen, ja toistaiseksi voimassa olevien pelaajasopimusten 
käyttäminen heikentäisi käytännössä olennaisesti seurojen mahdollisuuksia jouk-
kueen rakentamiseen ja alentaisi luultavasti myös pelaajien ansiotasoa.

Toiminnan luonteeseen kuuluu edelleen se, että seuralla on oltava oikeus 
mm. määrätä pelaajan joukkueesta ja tämän roolista siinä, jollei pelaajasopimuk-
sessa ole yksittäistapauksessa toisin sovittu. Tätä voidaan pitää myös urheiluoi-
keuden kantaviin periaatteisiin kuuluvan sujuvuusperiaatteen mukaisena ja sen 
voidaan katsoa liittyvän tavasta johtuvana oikeusvaikutuksena pelaajasopimuk-
seen silloinkin, kun asiasta ei ole erikseen sovittu. Seuralla on siten oikeus antaa 
urheilijalle urheilusuoritusta koskevia määräyksiä. Pelaajalta ei kuitenkaan ym-
märrettävästi voida edellyttää jatkuvasti muuttuvassa pelitilanteessa annettujen 
määräysten tarkkaa noudattamista, vaan tällä on oltava oikeus tehdä kussakin 
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tilanteessa parhaaksi katsomiaan ratkaisuja, kunhan tarkoituksena ei ole jouk-
kueen vahingoittaminen. Tämä on myös seuran edun mukaista ja ammattilais-
urheilijan asema poikkeaa tässä suhteessa lähes kaikista muista työntekijöistä, 
joiden on yleensä poikkeuksetta noudatettava työnantajan antamia työsuoritusta 
koskevia määräyksiä. Toisaalta tämä pelaajasopimusten erityispiirre korostaa pe-
laajan ehdottoman luotettavuuden merkitystä seuran kannalta.

Toiminnan luonteeseen kuuluvat seuran määräysvallan vuoksi pelaajalla 
ei ole subjektiivista oikeutta kuulua joukkueen pelaavaan kokoonpanoon edes 
silloin, kun tämän voitaisiin urheilullisten ansioidensa puolesta objektiivisesti 
arvioiden katsoa mahtuvan siihen, tai saada tiettyä peliaikaa otteluissa, jollei 
toisin ole nimenomaisesti sovittu. Näin siitä huolimatta, että seuran on otettava 
toiminnassaan huomioon myös pelaajan oikeutetut edut. Pelaajaa ei kuitenkaan 
voida sulkea joukkueen ulkopuolelle pysyvästi tai pitkäaikaisesti, ja koska kysy-
mys on nimenomaan joukkueurheilusta, myöskään estää harjoittelemasta yhdessä 
joukkueen kanssa ilman hyväksyttävää urheilullista tai muuta perustetta, kuten 
loukkaantumista. Seuralla on lojaliteettivelvoitteensa perusteella velvollisuus pyr-
kiä mahdollistamaan urheilijan urheilu-uran jatkuminen ja esimerkiksi pyrkiä 
järjestämään tälle mahdollisuus pelata ja harjoitella seuran toisessa joukkueessa, 
jos tätä ei enää haluta pitää ensisijaisessa joukkueessaan. Seuran on myös ilmoi-
tettava pelaajalle viipymättä, jos se on päätynyt siihen, ettei tämä voi jatkaa seu-
rassa sopimuskauden loppuun, sekä tarvittaessa avustettava tätä vaihtoehtoisen 
järjestelyn löytämisessä. Tätä voidaan pitää erityisesti pelaajasopimussuhteille 
tunnusomaisena erityispiirteenä, joka on seurausta huippu-urheilun pelaajien 
suorituskyvylle asettamista vaatimuksista, sekä toisaalta pelaajasopimusten poik-
keuksettomasta määräaikaisuudesta ja joukkueurheilun edustusoikeusjärjestel-
mästä, jotka käytännössä estävät pelaajaa siirtymästä toiseen seuraan kesken so-
pimuskauden ilman kulloisenkin seuransa myötävaikutusta.  Tällaista velvoitetta 
tuskin voidaan ajatella olevan minkään muun alan työnantajalla.

Osallistujien keskinäinen kamppailu huipputason kilpaurheilussa on kovaa 
ja asettaa osallistujien fyysiselle ja psyykkiselle suorituskyvylle ja pelitaidoille 
erittäin korkeita vaatimuksia. Tästä syystä ainoastaan hyvin rajallinen joukko 
kykenee ylipäänsä täyttämään nämä vaatimukset ja pelaajat valitaan joukku-
eisiinsa nimenomaan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Pelaajasopi-
mus muodostuu näiden erityispiirteiden vuoksi luonteeltaan korostuneen hen-
kilökohtaiseksi. Tämä puolestaan korostaa ensinnäkin osapuolten keskinäisen 
lojaalisuuden merkitystä, ja asettaa pelaajille korostuneen velvollisuuden huolehtia 
suorituskykynsä säilymisestä sekä pidättäytyä kaikesta, mikä voi aiheuttaa sille 
haittaa. Lisäksi, koska joukkueen jäsenten keskinäisellä yhteistyöllä on joukkue-
urheilussa erittäin keskeinen merkitys, etenkin pelaajien tulee pidättäytyä myös 
sellaisesta menettelystä, joka on omiaan heikentämään näiden keskinäisiä suhteita 
ja siten vaarantamaan joukkueen jäsenten yhteistyön toimivuutta. Kilpaurhei-
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lun luonteesta johtuen kilpailutoimintaan osallistuvien yksilöiden suorituskyky ja 
henkilökohtaiset ominaisuudet, ja kun kilpaileminen tapahtuu joukkueurheilussa 
nimenomaan joukkueina, myös yksilöiden välinen yhteistyö saavat korostuneen 
merkityksen pelaajasopimuksen oikeusvaikutusten määräytymisen kannalta. 
Tätä urheilun korostuneen henkilöllistä luonnetta voidaankin pitää keskeisim-
pänä pelaajasopimusten oikeusvaikutuksia määrittävänä erityispiirteenä. Se saa 
merkitystä erityisesti urheilijan työntekovelvoitteen ja määräaikaisten työsopi-
musten käyttämistä rajoittavien työsopimuslain säännösten soveltamisen osalta, 
mutta sillä on yhdessä lojaliteettiperiaatteen kanssa merkitystä myös esimerkiksi 
pelaajasopimuksen purkuperusteiden kannalta. Kilpaurheilun korostuneen hen-
kilökohtainen luonne näkyy pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksissa myös siten, 
että seura saa oikeuden hyödyntää urheilijan henkilöä omassa markkinoinnissaan 
ilman nimenomaista sopimusmääräystäkin. Pelaajasopimus poikkeaa tässä suh-
teessa valtaosasta muista työnsuoritussopimuksista.

Seuran on puolestaan pyrittävä käytettävissään olevin keinoin luomaan edel-
lytykset pelaajien onnistumiselle ja siihen liittyen tukea näiden suorituskyvyn 
säilymistä ja kehittymistä, mikä tietenkin on sen omassakin intressissä. Tämä 
edellyttää, että pelaajilla tulee olla mahdollisuus harjoittaa urheilua voidakseen 
ylläpitää ja kehittää suorituskykyään ja pelitaitojaan. Tämä on tärkeää senkin 
vuoksi, että urheilija voi myös jatkossa harjoittaa urheilua mahdollisimman kor-
kealla tasolla. Pelaajilla voidaan siten katsoa olevan paitsi velvollisuus tietyissä 
määrin myös oikeus harjoittaa urheilua. Tämä koskee erityisesti amatööriurheili-
joita, jotka eivät urheile ansiotarkoituksessa, vaan kehittyäkseen urheilijoina. Seu-
ralla on siten vastaavasti velvollisuus huomioida myös urheilijan oikeutetut edut 
esimerkiksi joukkueen kokoonpanosta ja pelaajan harjoittelusta päättäessään.

Pelaajan henkilökohtaisten ominaisuuksien keskeinen merkitys korostaa 
myös urheilijan tiedonantovelvoitetta sopimusta solmittaessa ja sopimuksen ai-
kana ja toisaalta seuran selonottovelvollisuutta pelaajaa rekrytoidessaan. Tästä 
syystä myös koeajan käyttäminen samojen osapuolten välisissä toisiaan seuraa-
vissa pelaajasopimuksissa on mahdollista jossain määrin laajemmin kuin työ-
suhteissa yleensä.

Toinen kilpaurheilulle tunnusomainen piirre on sääntösidonnaisuus. Ur-
heilulajit ovat käytännössä sääntökokonaisuuksia. Osanottajien sitoutuminen 
sääntöihin on näin ollen mielekkään kilpailemisen välttämätön edellytys sillä 
kilpaileminen ei ylipäätään olisi mahdollista ilman etukäteen asetettuja sääntöjä. 
Sitoutuessaan pelaamaan esimerkiksi pesäpalloa urheilija siis sitoutuu käytännös-
sä toimintaan, jonka sisältö määräytyy lajiliiton asettamien sääntöjen mukaisesti. 
Sääntösidonnaisuutta voidaan siten pitää urheiluoikeudellisen sujuvuusperiaat-
teen mukaisena ja urheilijalle syntyy kilpailutoimintaan osallistumalla velvollisuus 
noudattaa lajin sääntöjä, vaikka tästä ei olisikaan pelaajasopimuksessa erillistä 
määräystä. Pelaajalle ei kuitenkaan voida määrätä kurinpitosääntöihin perustuvia 
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seuraamuksia ilman, että asiasta on nimenomaisesti sovittu, mutta kurinpito-
sääntöjen vastaista menettelyä voidaan tällöinkin pitää sopimusrikkomuksena. 
Käytännössä pelaajasopimuksissa sovitaan poikkeuksetta urheilijan velvollisuu-
desta noudattaa lajin kilpailu-, kurinpito- ja dopingsääntöjä.

Pelaajan velvollisuus sääntöjen noudattamiseen tarkoittaa samalla sitä, että 
kyseiset säännöt joutuvat työlainsäädännön ja sopimusoikeudellisen kohtuusperi-
aatteen kontrollin alaiseksi. Vaikka lajiliitoilla on yhdistysautonomiaan palautuva 
kelpoisuus hallinnoida alaisuudessaan harjoitettavaa urheilutoimintaa, pelaaja-
sopimuksen osana noudatettavat sääntömääräykset eivät saa olla kohtuuttomia 
tai ristiriidassa lainsäädännön pakottavien normien kanssa. Tämä koskee niin 
peli-, kilpailu-, doping- kuin kurinpitosääntöjäkin, mikä on luonnollisesti otettava 
huomioon sääntöjä asetettaessa ja niiden sisällöstä päätettäessä.

Pelaajasopimuksen osapuolilla on käytettävissään normaalit sopimusrikko-
muksiin liittyvät reagointikeinot. Pelaajan suorituksen korostunut henkilökoh-
taisuus vaikuttaa kuitenkin myös näiden käyttämiseen. Työntekosopimuksille 
luonteenomaiseen tapaan pelaajaa ei ensinnäkään voida velvoittaa lainkaan luon-
toissuoritukseen, koska tämä merkitsisi puuttumista tämän henkilökohtaiseen 
vapauteen, eikä sitä voitaisi pitää kohtuullisena, eikä myöskään seuran kannalta 
tarkoituksenmukaisena. Tämän lisäksi erityisesti pelaajalla on velvollisuus huomi-
oida myös seuran perustellut intressit oikeussuojakeinoja käyttäessään. Pelaajan 
on siten pidättäydyttävä seuralle kohtuutonta haittaa aiheuttavista toimenpiteistä 
ja pyrittävä reagoimaan seuran sopimusrikkomuksiin mahdollisimman lievillä 
keinoilla.

5.2 Ammattilais- ja amatöörisopimusten erot

Ammattilaisten ja amatöörien pelaajasopimukset ovat monilta keskeisiltä osiltaan 
sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan samanlaisia. Niiden välillä on kuitenkin myös 
joitakin eroja. Urheilijan työntekovelvoitteen osalta ammattilaisten ja amatöörien 
asema eroaa siten, että ammattilaisten osalta määräysvallan alaisuus perustuu TSL 
3:1 nimenomaiseen säännökseen ja amatöörien osalta oikeudellisesti velvoittavaan 
tapaan, minkä vuoksi seuran määräysvalta on ammattilaisten osalta ulottuvuu-
deltaan hieman amatöörejä laajempi. Eroa ammattilaisten ja amatöörien välillä 
voi olla tässä suhteessa käytännössä myös ammattilaisurheilijoihin sovellettavan 
työaika- ja vuosilomalainsäädännön vuoksi, jonka tarkempi tarkastelu kuitenkin 
rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Sääntösidonnaisuuden osalta ammattilaisten ja amatöörien oikeudellinen 
asema poikkeaa toisistaan siinä suhteessa, että ammattilaisten osalta pelaajaso-
pimuksen osana noudatettavien sääntömääräysten sisältöä rajoittavat käytännös-
sä työlainsäädännön pakottavat määräykset. Lain pakottavien normien kanssa 
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mahdollisesti ristiriidassa olevat sääntömääräykset ovat siten mitättömiä, mikä 
tulisi huomioida sääntöjä asetettaessa. Amatöörien osalta rajoituksia aiheuttaa 
sen sijaan lähinnä OikTL 36 §:n kohtuullistamissäännös. 

Pelaajasopimusten kestoaikaa koskevien määräysten osalta ammattilais- ja 
amatöörisopimusten välillä on eroa vain siinä, että amatöörien osalta määräai-
kaisten sopimusten käyttöä ei ole lailla rajoitettu, eikä sopimuksen määräaikai-
suutta siten tarvitse erikseen perustella. Käytännön tasolla eroa ei kuitenkaan 
ole, koska ammattilaisurheilussakin määräaikaisuudelle on olemassa laillinen 
peruste, ja sielläkin on sallittua solmia myös toisiaan seuraavia määräaikaisia 
sopimuksia samojen sopijaosapuolten välillä, koska tämä on tarpeen toiminnan 
luonteen vuoksi, eikä tällä pyritä kiertämään toistaiseksi voimassa oleviin työ-
suhteisiin liittyvää työsuhdeturvaa. 

Koeajan käyttöä ei ole amatöörisopimuksissa rajoitettu samalla tavalla kuin 
ammattilaissopimuksissa. Koeaika on siten liitettävissä lähes rajoituksitta samo-
jen osapuolten välisiin toisiaan seuraaviin amatöörisopimuksiin eikä koeajan tar-
vitse välttämättä sijoittua niissä sopimussuhteen alkuun, joskin tämä on tiettävästi 
poikkeukseton käytäntö. Amatöörien osalta laki ei myöskään aseta yksiselitteistä 
rajaa koeajan enimmäiskestolle. Ammattilaisten osalta koeaikaa ei sen sijaan ole 
edes teoriassa mahdollista sijoittaa tiettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
muualle kuin sopimussuhteen alkuun, minkä lisäksi koeajan enimmäiskesto on 
rajattu TSL 1:4:n pakottavalla säännöksellä. Tämän lisäksi työntekijöitä suojaava 
työsuhdeturva rajoittaa koeaikaehdon ottamista samojen osapuolten välisiin myö-
hempiin ammattilaissopimuksiin siten, että niiden osalta joudutaan arvioimaan 
tapauskohtaisesti, voidaanko uudesta koeajasta sopimista pitää koeajan tarkoitus 
huomioon ottaen perusteltuna, vai onko sitä pidettävä kiellettynä työsuhdeturvan 
kiertämisenä.

Ammattilaissopimuksen ohella myöskään amatöörisopimusta ei ole sallittua 
purkaa koeaikanakaan syrjivillä, kuten tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vas-
taisilla, tai hyvän tavan vastaisilla perusteilla. Ammattilaisten osalta koeaikapur-
kua rajoittaa sen sijaan lisäksi TSL 1:4.2:n säännös, jonka mukaan työsopimusta 
ei saa purkaa koeaikana myöskään koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla 
perusteilla. Amatöörisopimusten osalta vastaavaa rajoitusta ei ole, joten se voi-
daan, jollei sopimuksesta itsestään tai osapuolten yhteisestä tarkoituksesta muuta 
johdu, purkaa koeaikana myös sellaisilla perusteilla, jotka eivät olisi sallittuja 
ammattilaissopimuksen kyseessä ollen, kuten seuran taloudellisessa tilanteessa 
tapahtuneen muutoksen vuoksi.

Ammattilaisten ja amatöörien oikeudellinen asema poikkeaa toisistaan 
myös kilpailevan toiminnan kiellon osalta. Ammattilaisilla on TSL 3:3:n nojal-
la lakisääteinen velvollisuus pidättäytyä sopijakumppaninsa kanssa kilpailevas-
ta toiminnasta. Amatöörien osalta vastaavaa lakiin perustuvaa velvollisuutta ei 
ole, mutta amatöörisopimukseen voidaan puolestaan katsoa liittyvän tavasta 
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johtuvana oikeusvaikutuksena urheilijan velvollisuus osallistua lajin viralliseen 
kilpailutoimintaan vain yhdessä joukkueessa kerrallaan. TSL 3:3:n pakottavan 
säännöksen vuoksi amatöörien oikeutta muun urheilun harjoittamiseen sekä pe-
laajasopimuksen voimassa ollessa tapahtuvaan sopimusneuvottelujen käymiseen 
on myös mahdollista rajoittaa laajemmin kuin ammattilaisten, joiden osalta muun 
urheilun rajoittaminen voi koskea vain laissa tarkoitettua kilpailevaa toimintaa, 
eikä sopimuksen voimassa ollessa tapahtuvaa sopimusneuvottelujen käymistä 
toisen seuran kanssa voida rajoittaa käytännössä lainkaan.

Sopimusrikkomusten seuraamusten osalta ammattilaisen ja amatöörin oi-
keudellinen asema poikkeaa jossain määrin toisistaan sopimuksen purkuperus-
teiden osalta. Syynä tähän on työsuhteisiin liittyvä työntekijän työsuhdeturva 
ja TSL 8:1:n säännös, joka rajoittaa paitsi seuran myös urheilijan oikeutta sopi-
muksen purkamiseen yleisiin velvoiteoikeudellisiin purkuperusteisiin nähden. 
Käytännössä ero ammattilaisten ja amatöörien välillä on kuitenkin vähäinen ja 
konkretisoitunee yleensä lähinnä purkuperusteen kokonaisarvioinnissa, jossa on 
otettava huomioon myös pelaajan asema ja sopimuksen purkamisen merkitys tä-
män kannalta. Amatöörin osalta sopimuksen purkamiskynnys perusteettoman ur-
heilun harjoittamisen estämisen tai urheilun harjoittamisen estävän muun seuran 
sopimusrikkomuksen perusteella asettuu kuitenkin jonkin verran alemmas kuin 
ammattilaisella, koska pelaaja ei käytännössä saa sopimukseen sitoutumisesta 
muuta vastiketta kuin mahdollisuuden harjoittaa urheilua sopimuskumppaninsa 
kustannuksella tämän kulloinkin osoittamassa joukkueessa.

Amatöörisopimuksessa on myös mahdollista sopia sopimuksen purkamise-
dellytyksistä vapaammin kuin ammattilaissopimuksissa. Ammattilaisten osalta 
sopimuksella ei ole mahdollista laajentaa seuran eikä supistaa pelaajan purkamis-
oikeutta siitä, mitä laissa määrätään. Siinä on sen sijaan edullisemmuusperiaat-
teen mukaisesti mahdollista supistaa seuran tai laajentaa pelaajan purkuoikeutta. 
Amatöörisopimuksessa on puolestaan mahdollista määritellä sopimuksen purka-
miseen oikeuttavat sopimusrikkomukset vapaammin. Amatöörisopimuksellakaan 
ei kuitenkaan voida sulkea pois pelaajan oikeutta sopimuksen purkamiseen seuran 
olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella.

Tämän lisäksi ammattilaisella on TSL 7:8:n nojalla oikeus irtisanoa pelaaja-
sopimuksensa seuran konkurssin johdosta 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen 
myös ilman sopimuksen päättämiseen nimenomaista oikeuttavaa sopimusehtoa. 
Amatöörien osalta asiasta on sen sijaan sovittava pelaajasopimuksessa.
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6 JATKOTUTKIMUSTA

Pelaajasopimusten tekemiseen liittyvät kysymykset rajattiin alussa tämän tutki-
muksen ulkopuolelle. Niihin liittyy kuitenkin sellaisia erityispiirteitä, kuten pelaaja-
agentin rooli pelaajan edustajana, varsinaisen sopimuksen edeltävät try out -jaksot 
sekä sääntömääräysten ja seuran markkinointisopimusten tuleminen pelaajaso-
pimusten osaksi, joiden vuoksi aiheesta tarvittaisiin tutkittua tietoa. Urheiluso-
pimuksia koskevan doktriinin jatkokehittelyn kannalta olisi puolestaan tarpeen 
selvittää yksilöurheilijoiden urheilun harjoittamista koskevien sopimusten sisältöä 
ja oikeusvaikutuksia ja erityisesti niiden ja pelaajasopimusten yhtäläisyyksiä ja 
eroja sekä kilpaurheilun erityispiirteiden vaikutusta yksilöurheilijoiden sopimus-
suhteissa. Tutkimusta kaivattaisiin myös siitä, mistä syystä työsuhteinen urheilu 
on rajattu osittain työlainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi työ-
turvallisuuslain soveltamisalarajausta ei ole perusteltu lain esitöissä millään tavalla 
eikä kysymystä ole pohdittu myöskään oikeuskirjallisuudessa, vaikka rajaus sulkee 
urheilijat paitsi fyysisen myös henkisen työsuojelun ulkopuolelle. Jälkimmäistä ei 
voida perustella ainakaan urheiluun luonteenomaisena piirteenä liittyvällä louk-
kaantumisriskillä.

Työoikeuden näkökulmasta mielenkiintoinen ja myös ammattilaisurheili-
joiden pelaajasopimussuhteita sivuava tutkimusteema voisi puolestaan olla työn-
tekijän oikeus työhön, vakioehdot työsopimuksen osana ja erityisesti suhteessa 
työnantajan tulkintaetuoikeuteen sekä työntekijän huolellisuusvelvoitteen sisältö. 
Lisätutkimusta kaivattaisiin edelleen TSL:n ja sopimusoikeuden sopimuksen pur-
kuperusteiden välisistä eroista, mihin oli tässä yhteydessä mahdollista pureutua 
ainoastaan pintapuolisesti.
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