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SUOMEN  PALLOLIITON  EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET,  LIITE 1 

EDUSTAJAILMOITUS  LUONNOLLISELLE  HENKILÖLLE 

Etunimi:  

Sukunimi:  

Syntymäaika: 

Kansallisuus: 

Osoite:  

Sähköpostiosoite: 

Puhelin: 

Minä, _______________________________________________ 
(edustajan etu- ja sukunimet) 

VAKUUTAN SEURAAVAA: 

1. Lupaan kunnioittaa ja noudattaa kaikkia kansallisten ja kansainvälisten lakien velvoittavia 
säännöksiä, erityisesti niitä jotka liittyvät työsuhteisiin, harjoittaessani toimintaa edustajana. Lisäksi 
edustajan tehtävässä toimiessani sitoudun noudattamaan FIFA:n, maanosaliittojen ja liittojen 
määräyksiä ja säännöksiä.

2. Vakuutan, etten toimi tällä hetkellä FIFA Statutes -sääntöjen Definitions -osion kohdassa 13 
määriteltynä toimijana tai aio toimia tällaisessa asemassa lähitulevaisuudessa.

3. Vakuutan, että maineeni on moitteeton ja lisäksi vakuutan erityisesti, ettei minua ole koskaan 
tuomittu talous-, seksuaali-, tai väkivaltarikoksesta.

4. Vakuutan, ettei minulla ole liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa sellaisia 
sopimussuhteita, jotka voisivat johtaa eturistiriitoihin. Epäselvissä tapauksissa kaikki mahdollisesti 
asiaan liittyvät sopimukset tulee ilmoittaa. Olen myös tietoinen, että minun on kiellettyä suorasti tai 
epäsuorasti vihjata, että toimintaani edustajana liittyisi tällainen sopimussuhde liigojen, liittojen, 
maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa.

5. Vakuutan, SPL:n edustajamääräysten 7 § kohdan 4 mukaisesti, että en tule vastaanottamaan 
mitään seuralta seuralle tapahtuvia maksuja siirtosopimusten yhteydessä (esim. siirtokorvauksia, 
harjoittelukorvauksia tai solidaarisuusmaksuja).

6. Vakuutan, SPL:n edustajamääräysten 7 § kohdan 8 mukaisesti, etten vastaanota mitään 
maksua keltään osapuolelta, jos kyseessä oleva pelaaja on alaikäinen.

7. Vakuutan, etten tule, suorasti tai epäsuorasti, osallistumaan tai muuten sekaantumaan 
vedonlyöntiin, uhkapelaamiseen, arvontoihin tai muihin samantyyppisiin tapahtumiin tai liiketoimiin, 
jotka liittyvät jalkapallo-otteluihin. Tiedostan, etten saa olla aktiivisesti tai passiivisesti osallisena 
yhtiöissä, konserneissa, järjestöissä jne. jotka edistävät, välittävät, järjestävät tai suorittavat 
tällaisia tapahtumia tai liiketoimia. 
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8. SPL:n edustajamääräysten 6 § kohdan 1 mukaisesti annan suostumukseni sille, että SPL saa 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista maksuista, olivatpa ne luonteeltaan millaisia tahansa, joita 
vastaanotan pelaajilta tai seuroilta palkkiona toiminnastani edustajana. 
 
9. SPL:n edustajamääräysten 6 § kohdan 1 mukaisesti annan suostumukseni sille, että liigat, liitot, 
maanosaliitot tai FIFA voivat tarvittaessa hankkia itselleen tutkimuksiaan varten kaikki sopimukset 
ja asiakirjat, jotka liittyvät toimintaani edustajana. Annan suostumukseni sille, että yllä mainitut 
elimet voivat hankkia tarpeellisia asiakirjoja miltä tahansa osapuolelta, joka edistää, toimii 
neuvonantajana tai muuten aktiivisesti osallistuu neuvotteluihin, joista olen vastuussa. 
 
10. SPL:n edustajamääräysten 6 § kohdan 3 mukaisesti annan suostumukseni sille, että liitolla on 
oikeus kerätä ja prosessoida tietoja niiden julkaisua varten. 
 
11. SPL:n edustajamääräysten 9 § kohdan 3 mukaisesti annan suostumukseni sille, että 
asianomainen liitto saa julkaista tietoja minuun kohdistuneista rangaistustoimenpiteistä sekä 
tiedottaa asiasta FIFA:lle. 
 
12. Olen täysin tietoinen, että tämä ilmoitus tullaan asettamaan asianomaisen liiton toimivaltaisten 
elinten jäsenten saataville. 
 
13. Mahdollisesti merkitykselliset huomautukset ja lisätiedot: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Teen tämän ilmoituksen vilpittömästi ja totuudenmukaisesti niiden tietojen ja materiaalien pohjalta, 
jotka ovat minulle tällä hetkellä saatavilla. Lisäksi annan luvan siihen, että SPL voi suorittaa 
tarpeelliseksi katsomansa tarkistukset varmistaakseen, että tämän ilmoituksen tiedot pitävät 
paikkansa.  Olen myös tietoinen, että tämän ilmoituksen jätettyäni olen velvollinen ilmoittamaan 
välittömästi sen vastaanottaneelle liitolle, mikäli yllä annettuihin tietoihin tulee muutoksia. 
 
 
 
 
 
___________________                    ________________________________________  
(Paikka ja aika)  (Allekirjoitus) 


