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YLEISEN VALMENNUSRAHASTON SÄÄNNÖT 

1 § Yleinen valmennusrahasto ja sen tarkoitus 

Yleinen valmennusrahasto toimii Suomen Urheilun Tukisäätiön omakatteisena rahastona, jonka 
tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja 
urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a 
§:ssä tarkoitettuja tuloja. 

2 § Urheilijasopimus 

Urheilija tekee kirjallisen rahastointisopimuksen Tukisäätiön kanssa varojensa hoitamisesta. 

3 § Varojen rahastoiminen 

Rahasuorituksen maksaja siirtää urheilijan pyynnöstä urheilemisesta saatuja tuloja sekä 
kolmikantasopimuksella sovittuja tuloja valmennusrahastossa olevalle urheilijan tilille. 
Kolmikantasopimuksessa osapuolina ovat urheilija, valtakunnallinen liikuntajärjestö ja yhteistyökumppani. 

4 § Varojen sijoittaminen 

Valmennusrahastoon siirretyt varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla niin, että rahastolla 
on urheilijoiden varoihin nähden riittävä maksuvalmius. 

 5 § Rahastoitujen varojen nostaminen 

Rahasto voi maksaa urheilijan tililtä verotta valmennus- ja urheilutoiminnasta aiheutuvia, verotuksessa 
hyväksyttäviä kuluja. 

Rahastoiduista varoista rahasto voi kalenterivuoden lopussa jättää urheilijan tilille tulevaa 
valmentautumista varten tuloverolaissa säädetyn enimmäismäärän. Niin ikään rahasto voi verotta siirtää 
varoja kalenterivuoden lopussa urheilijan urheilijarahaston tilille tuloverolaissa säädetyin edellytyksin. 
Muut rahastosta nostettavat varat ovat saamisvuoden verotettavaa tuloa. 

Rahasto huolehtii verotettavien tulojen ennakonpidätyksistä ja tarvittavista ilmoituksista. Rahasto huolehtii 
urheilijan pyynnöstä urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa koskevan lain mukaisista vakuutuksista. 

Varat on nostettava rahastosta urheilu-uran päättymisen jälkeen viimeistään seuraavana kalenterivuonna. 

6 § Rahaston hallinto 

Rahaston asioiden ja varojen hoitamisesta vastaa Tukisäätiön hallitus. 

7 § Rahasto-osuudet 

Kullakin urheilijalla on rahastoon sijoittamansa panoksen suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus. 



8 § Selvitys rahasto-osuudesta 

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä vuosittain rahaston 
tilinpäätöspäivänä, joka on rahaston arvonmäärityspäivä. 

Jokaiselle urheilijalle on annettava arvonmäärityspäivän jälkeen viimeistään tammikuun 15.päivään 
mennessä kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa muodostumisesta ja arvosta. 

Asiamiehen lisäys: Käytännössä urheilijan rahasto-osuuden arvo on reaaliajassa urheilija saatavilla ja se 
toimitetaan aina pyydettäessä urheilijalle. 

9 § Rahaston kustannukset 

Rahaston toiminnan kustannuksia katetaan rahastoitujen varojen tuotolla. Kustannuksia voidaan kattaa 
tarvittaessa myös valmennusrahaston urheilijoiden hoitomaksulla. Kustannukset on pidettävä kohtuullisella 
tasolla. 

10 § Tilintarkastajat 

Rahaston tilintarkastajina toimivat Tukisäätiön tilintarkastaja. 

11 § Tilikausi 

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. 

12 § Rahaston purkaminen 

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan urheilijoiden kesken heillä rahaston purkamishetkellä 
olevien rahasto-osuuksien suhteessa. 


