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URHEILULÄÄKÄRIN TYÖSOPIMUS 

 

Sopimusosapuolet 

 

Työnantaja (urheiluliitto/seura/yhdistys/joukkue): ______________________________ 

 

Osoite: _________________________________  Puh.  __________________________ 

 

 

Työntekijä (urheilulääkäri): ________________________________________________ 

 

Osoite: _________________________________ Puh. ___________________________ 

 

Työsuhteen kesto 

 

Työsuhde alkaa _____________________________________ 

 

Työsuhde on voimassa toistaiseksi / _______________ saakka 

 

Työtehtävät 

Urheilulääkärin tehtävänä on huolehtia liiton/seuran/yhdistyksen/joukkueen urheilijoiden 

urheilutoiminnassa syntyneiden vammojen ensiavusta ja hoidon järjestämisestä sekä tä-

män toiminnan kannalta muutoin tarpeellisista terveyden palauttamiseksi tai ylläpitämi-

seksi tehtävistä toimenpiteistä. 

 

Urheilulääkäri on urheilijoiden tavoitettavissa tarvittaessa puhelimitse tai muulla osa-

puolten sopimalla tavalla.  

 

Urheilulääkäri osallistuu työnantajan ilmoittamiin harjoitus- ja kilpailuohjelmien mukai-

siin leireihin ja matkoihin. Työnantajan on ilmoitettava leirien ja matkojen ajankohdista 

viimeistään ________________ päivää/viikkoa ennen leirin tai matkan alkamisajankoh-

taa. Osapuolet sopivat tarkemmin urheilulääkärin työtehtävistä ennen kutakin leiriä tai 

matkaa. 

 

Urheilulääkärin velvollisuudet 

Urheilulääkäri ei osallistu mihinkään urheilijan terveyttä vaarantavaan toimintaan. Urhei-

lulääkäri ei käytä sellaisia keinotekoisia menetelmiä urheilijan suorituskyvyn parantami-

seksi, jotka ovat kiellettyjä tai joiden vaikutuksia ei ole tutkittu. 

 

Urheilulääkäri päättää urheilijan sairauksien ja vammojen hoidosta ja siihen liittyvästä 

urheilutauosta. 
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Urheilulääkäri noudattaa työssään Suomen Lääkäriliiton urheilulääkäreille tarkoitettuja 

ohjeita sekä kaikkia lääkäreitä yleisesti velvoittavia eettisiä ja muita ohjeita. 

 

Urheilulääkärin on tunnettava työnantajan sisäiset ja työnantajaa ja sen urheilijoita sito-

vat järjestöjen ja lajiliittojen säännöt ja ohjeet samoin kuin antidoping-toimikunnan an-

tamat säännöt ja määräykset.  

 

Palkka 

Työnantaja on velvollinen suorittamaan urheilulääkärille työtehtävistä palkkaa: 

 ___________ euroa tunnilta ja viikonloppuna tai muuna juhla- tai pyhäpäivänä sekä     

iltaisin (17.00 –) ___________ euroa tunnilta. 

 

Sopijaosapuolet voivat sopia myös muunlaisen vastikkeen antamisesta. 

 

Muiden kustannusten korvaus 

Työnantaja huolehtii potilas-, matka- ym. vakuutuksista.  

 

Työnantaja korvaa urheilulääkärille tämän työtehtäviin liittyvistä matkoista aiheutuneet 

kustannukset.  

 

Työnantaja järjestää työtehtävissä tarvittavan vaatetuksen ja muun varustuksen. Urheilu-

lääkäri huolehtii ja vastaa lääkkeistä ym. tarvikkeista, siten kuin Suomen Lääkäriliiton 

urheilulääkäreille tarkoitetuissa ohjeissa on edellytetty. 

 

Työnantajan muut velvollisuudet 

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sen työntekijät, jäsenet sekä muut sen 

vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat tekemisissä urheilijan terveydenhuollon 

kanssa, noudattavat urheilulääketieteen eettisiä ohjeita sekä antidoping-toimikunnan an-

tamia sääntöjä ja määräyksiä. 

 

Työnantaja hankkii ulkomailla lääkärintoiminnan harjoittamiseen mahdollisesti tarvitta-

vat luvat. Työnantaja tekee myös tarvittavat viranomaisilmoitukset ulkomailla sekä yllä-

pitää kattavaa vakuutusturvaa.  

 

Sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosa-

puolelle. 

 

Paikka ja aika: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ _______________________________ 

Työnantaja)  Työntekijä (urheilulääkäri) 

(urheiluliitto/seura/yhdistys/joukkue jne.) 


