
 

Suomen Urheilun tukisäätiö    

 

SUOMEN URHEILUN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT   
  
 
1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA 

 

Säätiön nimi on Suomen Urheilun tukisäätiö ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 

 

 

2 §  TARKOITUS  

 

Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea liikunnan ja urheilun sekä paraurheilun hyväksi 

tapahtuvaa toimintaa ja edistää suomalaista liikuntakulttuuria sekä tukea suomalaisia 

urheilijoita uransa aikana ja sen jälkeen. Säätiö voi tukea liikuntaan ja urheiluun liittyvää 

tieteellistä tutkimusta.  

 

 

3 §  TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti maan urheilujärjestöjen, urheilu- ja 

liikuntaopistojen sekä kaikkinaisten muiden yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden 

urheilun ja liikunnan edistämiseksi harrastamaa tutkimus-, valmennus-,  

koulutus-, kilpailu-, julkaisu-, juhla- ja muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa. 

Tarvittaessa säätiö voi itse ryhtyä harjoittamaan edellä mainittuja toimintoja. 

 

Säätiön voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyntävillä 

toimintamuodoilla. 

 

Säätiön voi tarkoituksensa toteuttamiseksi perustaa ja ylläpitää rahastoja. 

 

 

4  §  PERUSPÄÄOMA 

 

Säätiön peruspääoman muodostavat Suomen Olympiakomitean tukisäätiön ja Suomen 

Urheilijoiden tukisäätiön peruspääomat. 

 

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi käyttää myös pääomaansa. 

 

 

5  §  VARAT 

 

Toimintansa tukemiseksi säätiö voi hakea ja vastaanottaa julkista toiminta-avustusta, hankkia 

varoja julkisin keräyksin ja muin samantapaisin keinoin, harjoittaa urheiluun ja liikuntaan 

liittyvän aineiston myynti- ja palvelutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 

järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä hankkia kiinteätä ja muuta omaisuutta. 

 

Mikäli säätiölle luovutetaan omaisuutta määrätarkoitukseen, on säätiö oikeutettu ottamaan sen 

vastaan, jos luovuttajan asettamat ehdot ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen ja toiminnan 

kanssa. Säätiöllä voi olla rahastoja, joiden hoidosta hallitus säätiölain ja näiden sääntöjen 

mukaan erikseen päättää. 

 

Säätiön sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista. 



 

 

6  §  SÄÄTIÖN TOIMIELIMET 

 

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus  

 

 

7 § VALTUUSKUNTA  

 

Säätiön toimintaa tukee Valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluu sen jäsenten lukumäärästä 

tekemän päätöksen mukaan 9-40 jäsentä. Suomen Olympiakomitea ry:n hallitus valitsee 

Valtuuskunnan puheenjohtajan. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa vuosittain on kolmannes. Henkilöä, joka on täyttänyt 

seitsemänkymmentä (70) vuotta, ei voida valita Valtuuskunnan jäseneksi. Kuolleen tai 

eronneen Valtuuskunnan jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 

mikäli jäsenten määrä jää alle yhdeksän.  

 

 

8 § VALTUUSKUNNAN KOKOUKSET 

 

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kokoukseen viimeistään toukokuussa. Valtuuskunta 

kokoontuu muulloinkin puheenjohtajan tai hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava 

kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.  

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen 

jäsenistä. Valtuuskunnan päätökset tehdään, 14 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

paitsi vaaleissa arpa. Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on 

merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja 

vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.  

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat  

1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,  

2) esitetään tilintarkastuskertomus,  

3) esitetään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,  

4) valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla 

auktorisoituja tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita 

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita,  

5) päätetään Valtuuskuntan jäsenten lukumäärästä,  

6) valitaan jäsenet Valtuuskunnan erovuoroisten jäsenten tilalle,  

7) valitaan Valtuuskunnalle varapuheenjohtaja,  

8) valitaan 9 §:ssä määrätyllä tavalla hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle sekä  

9) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

 

 

9 § HALLITUS 

 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallituksen puheenjohtajan valitsee 

Suomen Olympiakomitea ry:n hallitus. 

Säätiön Valtuuskunta valitsee hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuusi muuta 

jäsentä. Henkilöä, joka on täyttänyt seitsemänkymmentä (70) vuotta, ei voida valita 

hallituksen jäseneksi. Kuolleen tai eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti valintakokouksen päättyessä ja päättyy sen 

valtuuskunnan kokouksen päättyessä, jossa hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.  

 

 

 



 

10 § HALLITUKSEN KOKOUKSET 

 

Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. 

Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti 

hallituksen pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan 

kutsuttavaksi kokoon. Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouskutsu on kirjeellisesti tai 

sähköpostilla lähetetty kaikille sen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja jos 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla.  

 

  

11  §  TOIMIKUNNAT JA TOIMIHENKILÖT 

 

Hallitus ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa erikoistoimikuntia, joiden 

kokoonpanon ja tehtävät se määrää. 

 

 

12  §  NIMENKIRJOITUS 

 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen tai 

hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.  

 

 

13 §  TILIKAUSI 

 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on 

vuosikokouksen jälkeen annettava tilintarkastajalle, jonka on annettava 

tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastajan 

kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun kuluessa päättämään 

toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa. 

 

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä 

toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- 

ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

 

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus 

patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

 

 

14  §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

Säätiön sääntöjen muuttamista ja säätiön purkamisesta päättää hallitus. Sääntöjen 

muuttamiseen vaaditaan, että valtuuskunta antaa siihen suostumuksensa päätöksellä, jota 

on kannattanut vähintään 2/3 Valtuuskunnan kokouksessa annetuista äänistä.  
 

 

15  §  VAROJEN KÄYTTÖ SÄÄTIÖN PURKAUTUESSA 

 

Säätiön tullessa puretuksi tai lakkautetuksi luovutetaan säätiön hallituksen päättämällä tavalla 

omaisuus sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan, 

kuitenkin siten, että valtion säätiölle lahjoittama pääoma luovutetaan kokonaisuudessaan 

käyttämättömine tuottoineen takaisin valtiolle käytettäväksi eduskunnan päättämällä tavalla. 

 

16 §  SÄÄTIÖLAKI 

 

Muissa kohdin noudatetaan säätiölain määräyksiä. 


