
1	  §	  Urheilijarahasto	  ja	  sen	  tarkoitus	  
	  
Urheilijarahasto	  toimii	  säätiön	  omakatteisena	  rahastona,	  jonka	  tarkoituksena	  on	  hallita	  
urheilijoiden	  tuloverolain	  116	  a	  §:n	  mukaisesti	  rahastoimia	  urheilutuloja	  aktiiviuran	  
jälkeistä	  käyttöä	  varten.	  	  
	  

2	  §	  Urheilijarahaston	  jäsenyys	  
	  
Urheilijarahaston	  jäsen	  voi	  olla	  kuka	  tahansa	  tuloverolain	  116	  c	  §:n	  edellytykset	  täyttävä	  
urheilija.	  
	  
Urheilija	  tulee	  Urheilijarahaston	  jäseneksi	  rahastoimalla	  varojaan	  3	  §:n	  mukaisesti.	  
	  
Jäsenyys	  Urheilijarahastossa	  päättyy,	  kun	  rahasto-‐osuus	  on	  kokonaan	  nostettu	  pois	  
Urheilijarahastosta.	  
	  

3	  §	  Varojen	  rahastoiminen	  
	  
Urheilutulon	  maksaja	  tai	  valmennusrahasto	  maksaa	  urheilijan	  pyynnöstä	  
Urheilijarahastossa	  olevalle	  urheilijan	  tilille	  varoja.	  
	  
Urheilijan	  työnantajan	  on	  huolehdittava	  urheilijan	  tapaturma-‐	  ja	  eläketurvasta	  annetun	  lain	  
mukaisista	  velvoitteista	  ennen	  tulojen	  siirtoa	  Urheilijarahastoon.	  
	  

4	  §	  Rahasto-‐osuudet	  
	  
Urheilijarahaston	  jäsenellä	  on	  rahastoimiaan	  varoja	  ja	  niille	  kertynyttä	  tuottoa	  vastaava	  
osuus	  Urheilijarahaston	  varoista.	  
	  

5	  §	  Rahasto-‐osuuden	  arvonmääritys	  
	  
Rahasto-‐osuuden	  arvonmääritys	  tehdään	  kuukausittain.	  Urheilijarahaston	  jäsen	  voi	  seurata	  
rahasto-‐osuutensa	  arvonkehitystä	  varainhoitajan	  verkkopalvelusta.	  
	  

6	  §	  Varojen	  sijoittaminen	  
	  
Rahastoidut	  varat	  sijoitetaan	  Urheilijarahaston	  jäsenen	  ja	  varainhoitajan	  yhdessä	  sopimalla	  
tavalla.	  Varainhoitajan	  on	  huolehdittava	  Urheilijarahaston	  jäsenen	  nosto-‐oikeuksiin	  nähden	  
riittävästä	  maksuvalmiudesta.	  
	  

7	  §	  Rahastoitujen	  varojen	  siirtäminen	  
	  
Rahasto-‐osuus	  voidaan	  siirtää	  toiseen	  urheilijarahastoon	  Urheilijarahaston	  jäsenen	  
kirjallisesta	  toimeksiannosta.	  Urheilijarahastolla	  on	  oikeus	  veloittaa	  siirrosta	  tosiasiallisia	  
kustannuksia	  vastaava	  palkkio.	  
	  

8	  §	  Rahastoitujen	  varojen	  nostaminen	  



	  
Urheilijarahaston	  jäsen	  voi	  nostaa	  rahasto-‐osuutensa	  tuloverolain	  116	  c	  §:n	  mukaisesti.	  
	  
Urheilijarahaston	  jäsenen	  tulee	  ilmoittaa	  rahasto-‐osuuden	  nostamisesta	  Urheilijarahastolle	  
kirjallisesti.	  Ilmoituksen	  tulee	  sisältää	  tieto	  siitä,	  koska	  nostaminen	  aloitetaan	  ja	  kuinka	  
monessa	  erässä	  rahasto-‐osuudet	  nostetaan.	  
	  
Urheilijarahasto	  tekee	  nostoista	  ennakonpidätykset	  Urheilijarahaston	  jäsenen	  toimittaman	  
verokortin	  mukaisesti	  ja	  ilmoittaa	  tiedot	  verottajalle.	  
	  

9	  §	  Rahaston	  hallinto	  ja	  kustannukset	  
	  
Urheilijarahaston	  hallinnosta	  ja	  varojen	  sijoittamisesta	  vastaa	  säätiön	  hallitus.	  
Urheilijarahaston	  nimi	  kirjoitetaan	  säätiön	  sääntöjen	  mukaisesti.	  
	  
Säätiön	  hallitus	  valitsee	  varainhoitajan	  hoitamaan	  Urheilijarahaston	  varojen	  
sijoitustoimintaa.	  
	  
Urheilijarahaston	  toiminnan	  kustannukset	  vähennetään	  rahastoitujen	  varojen	  tuotosta.	  
Tarvittaessa	  Urheilijarahasto	  voi	  periä	  Urheilijarahaston	  jäseniltä	  erillisen	  maksun	  
Urheilijarahaston	  toiminnan	  kustannuksien	  kattamiseksi	  rahasto-‐osuuksien	  suhteessa.	  
	  

10	  §	  Rahaston	  tilintarkastajat	  ja	  tilikausi	  
	  
Urheilijarahaston	  tilintarkastajina	  toimivat	  säätiön	  tilintarkastajat.	  
	  
Urheilijarahaston	  tilikausi	  on	  kalenterivuosi.	  
	  

11	  §	  Rahaston	  purkaminen	  
Urheilijarahastoa	  purettaessa	  kulujen	  jälkeen	  jäävät	  varat	  jaetaan	  Urheilijarahaston	  
jäsenille	  heillä	  purkamishetkellä	  olevien	  rahasto-‐osuuksien	  suhteessa.	  
	  

12	  §	  Sääntöjen	  voimassaolo	  ja	  muuttaminen	  
	  
Säännöt	  ovat	  voimassa	  1.1.2018	  	  alkaen.	  
	  
Sääntöjen	  muuttamisesta	  päättää	  säätiön	  hallitus.	  Sääntömuutos	  tulee	  voimaan	  
aikaisintaan	  kuukauden	  kuluttua	  siitä,	  kun	  sääntömuutoksesta	  on	  ilmoitettu	  
Urheilijarahaston	  jäsenille.	  


