	
  
Ammattiurheilusäätiön urheilijarahaston säännöt
1 § Rahasto ja sen tarkoitus
Ammattiurheilusäätiön
(Säätiö)
urheilijarahasto
(Urheilijarahasto)
toimii
urheilijarahastona, johon ammattiurheilijat (Urheilija) lainsäädännön sallimalla tavalla
voivat rahastoida urheilemisella ansaitsemiaan varoja. Urheilijarahaston varat on
pidettävä erillään Säätiön muista varoista. Varojen erilläänpito on toteutettu Säätiön
valitseman rahastoyhtiön (Rahastoyhtiö) toimesta siten, että Urheilijarahastolla on
Rahastoyhtiön osuudenhaltijarekisterissä oma osuudenhaltijasarja Urheilijarahastolle,
jonka osuudenhaltijasarjan puitteissa jokainen Urheilijarahaston osuudenhaltija saa
oman yksilöllisen osuudenhaltijanumeronsa. Rahaston tarkoituksena on edistää
sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään hallinnoimalla ammattiurheilijoiden
rahastoimia tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja.
2 § Rahasto-osuudenhaltija
Urheilijat tulevat Urheilijarahaston osuudenhaltijoiksi kun heidän urheilutuloa on
siirretty Urheilijarahastoon. Tämä tapahtuu 6 § tarkoittamalla Rahasto-osuuksien
merkinnällä. Urheilijalla, kenen urheilutuloa on Urheilijarahastoon maksettu on oma
yksilöivä osuudenhaltijanumero joka on Urheilijarahaston osuudenhaltijasarjaa.
Rahasto-osuudenomistajan oikeus Urheilurahastossa päättyy Urheilijalla ajankohtana,
jona rahasto-osuus on lain sallimalla tavalla kokonaan nostettu pois
Urheilijarahastosta.
3 § Varojen rahastoiminen
Työnantajan on huolehdittava urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain
(276/2009) mukaisista vakuutuksista ennen tulojen siirtämistä urheilijarahastoon.
Urheilija voi siirtää urheilemisesta saatuja tulojaan verotta urheilijarahastoon
tuloverolaissa säädetyin edellytyksin.
Jokainen yli 9 600 euroa vuodessa urheilemisella ansaitseva voi siirtää rahastoon
verovapaasti 50 prosenttia vuosittain urheilemisesta saamastaan tulosta.
Urheilutuloina pidetään urheilukilpailusta saatuja rahapalkintoja ja muita
kilpailemisesta tai pelaamisesta saatuja ja niihin rinnastettavia tuloja sekä
urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja
tuloja, jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä.
Urheilusuorituksesta maksettu palkkio maksetaan joko urheilijan osallistumisesta
kilpailuun tai sijoittumisesta kilpailussa. Myös ulkomailta saatu urheilutulo voidaan
siirtää rahastoihin.
Rahastoinnin enimmäismäärä on 100.000 euroa vuodessa. Ajantasaiset tiedot
Urheilijarahaston osuudenhaltijan sijoitusvaihtoehdoista on saatavilla Rahastoyhtiön
verkkosivuilta, avaintietoesitteissä ja rahastojen säännöissä.
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4 § Urheilijarahasto-osuudet
Säätiön
Urheilijarahastolle
valitsema
Rahastoyhtiö
ylläpitää
rahastoosuudenhaltijoiden rekisteriä. Urheilijarahaston kaikki osuudenhaltijat omaavat oman
yksilöllisen osuudenhaltijanumeron. Tähän yksilölliseen osuudenhaltijanumeroon
liitetään Rahastoyhtiön toimesta kaikki rahastomerkinnän kulloinkin vaatimat tiedot
Urheilijasta. Urheilijarahaston kaikkien osuudenhaltijoiden osuudenhaltijanumerot
ovat samaa sarjaa, jotta Urheilijarahaston kautta sijoittaneet voidaan pitää erillään
muista rahastoihin sijoittaneista.
5 § Selvitys rahasto-osuudesta
Säätiön Urheilijarahaston kokonaisarvo on kaikkien Urheilijarahaston osuussarjaa
olevien osuuksien arvo yhteensä. Arvonlaskennassa seurataan Säätiön valitseman
Rahastoyhtiön rahastojen säännöissä määrättyä tapaa.
Rahastoyhtiön toimesta toimitetaan Urheilijalle sähköisesti kuukausitasolla
salkkuraportit joista ilmenee osuudenhaltijan omistamien osuuksien arvo yhteensä.
Salkkuraportissa
on
eriteltynä
Urheilijan
valitsemat
Urheilijarahaston
sijoitusvaihtoehdot.
6 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto
Urheilija tai urheilijan työnantaja tekee merkinnät ja lunastukset Säätiön valitseman
Rahastoyhtiön verkkopalvelun sähköisen merkintälomakkeen kautta. Rahastojen
merkinnän ja lunastuksen osalta toimitaan kuten Säätiön valitseman Rahastoyhtiön
avaintietoesitteissä ja rahastojen säännöissä on kuvattu. Merkinnän yhteydessä
urheilija tai urheilijan työnantaja täyttää lisäksi Rahastoyhtiön verkkopalvelusta
lomakkeen urheilutulon tiedoilla.
Urheilijarahaston osuudenhaltijoiden lunastaessa rahastoimiaan varoja on lisäksi
Urheilijan toimitettavat ennakonpidätystietonsa Säätiön valitsemalle Rahastoyhtiölle,
jotta lunastuksen jälkeen varoista voidaan Rahastoyhtiön toimesta suorittaa
ennakonpidätys.
7 § Rahasto-osuuksien merkintä-, lunastus- ja siirtopalkkiot
Säätiön valitseman Rahastoyhtiön rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteen mukaan.
Säätiön säännöt velvoittavat Säätiötä julkaisemaan kaikki käyttämänsä Rahastoyhtiön
perimät suorat ja epäsuorat kulut, kustannukset ja palkkiot, eli kaikki vastikkeet.
Myös merkintä-, lunastus ja siirtopalkkiot kuuluvat julkaistaviin kuluihin, mikäli niitä
on peritty.
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8 § Rahastoitujen varojen sijoittaminen
Urheilijat valitsevat Urheilijarahaston sijoitusvaihtoehdoista sen jonka arvioi sopivan
parhaiten Urheilijan omaan riskinsietokykyyn. Tarjolla olevat sijoitusvaihtoehdot ovat
Säätiön valitseman Rahastoyhtiön rahastoja. Säätiö huolehtii, että sillä on Säätiön
tarkoituksen toteuttamiseksi sopivin Rahastoyhtiö tarjoamassa sijoitusvaihtoehdot.
Urheilija tekee valinnan sijoitusvaihtoehdoista täyttämällä Rahastoyhtiön sähköisen
merkintälomakkeen, täyttämällä itse tai työnantajansa toimesta tiedot urheilutulosta
Rahastoyhtiön verkkolomakkeelle, ja siirtämällä itse tai työnantajansa toimesta
urheilutuloa Rahastoyhtiön sille merkintätilille joka on nimetty Urheilijan
valitsemalle sijoitusvaihtoehdolle.
9 § Palkkionpalautus
Palkkionpalautukset tai kannustimet ovat sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen
yhteydessä kolmannelle osapuolelle annettavia tai tältä saatavia maksuja ja muita
etuja.
Säätiön
valitsema
Rahastoyhtiö
on
velvollinen
palauttamaan
palkkionpalautukset ja muut vastaavat etuudet Urheilijarahaston osuudenhaltijoiden
sijoitusvaihtoehtoina oleviin rahastoihin kokonaisuudessaan.
10 § Rahastoitujen varojen nostaminen
Urheilija saa nostaa Urheilijarahastossa olevia varojaan sen jälkeen, kun Urheilija
ilmoittaa urheilu-uransa päättyneeksi tai kun uran katsotaan tuloverolain 116c §:n
perusteella päättyneen. Urheilijarahastoon siirretyt varat tuloutuvat urheilu-uran
päättymistä seuraavien vähintään 2 ja enintään 10 vuoden aikana tasasuurissa erissä.
Urheilija saa itse näissä rajoissa ilmoittaa erien lukumäärän. Erityisistä syistä, kuten
työkyvyttömyyden vuoksi, varat voidaan tulouttaa nopeamminkin (TVL 116c §).
Rahastoon kertyneiden varojen tuotto katsotaan viimeistä tuloutumisvuotta seuraavan
verovuoden tuloksi. Urheilijarahastosta tuloutuvat varat ovat kokonaisuudessaan
veronalaista ansiotuloa. Urheilijarahastoon siirretty urheilijan palkka on urheilijan
palkkaa myös rahastosta nostettaessa (KVL 28/2010). Rahastoon siirretty urheilijan
palkkio on urheilijan palkkiota myös rahastosta nostettaessa.
11 § Urheilijarahaston hallinto ja kustannukset
Urheilijarahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa Säätiön hallitus. Säätiö valitsee
Urheilijarahastolle sen toiminnan toteuttamiseksi Rahastoyhtiön.
Urheilijarahasto
ei
maksa
kokouspalkkioita
hallituksen
jäsenille.
Ammattiurheilusäätiö vastaa Urheilijarahaston kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta.
Urheilijarahaston nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja yksin tai muu
hallituksen jäsen yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.
12 § Urheilijarahaston tilintarkastajat ja tilikausi
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Urheilijarahaston tilintarkastajina toimivat Säätiön tilintarkastajat. Urheilijarahaston
tilikausi on sama kuin Säätiöllä. Urheilijarahaston tilinpäätös laaditaan samassa
yhteydessä Säätiön tilinpäätöksen kanssa. Säätiö vastaa Urheilijarahaston kirjanpidon
ja tilintarkastuksen kuluista
13 § Urheilijarahasto-osuudenomistajien kokous
Varsinainen Urheilijarahaston rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä
vuosittain Säätiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Säätiön hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja taikka rahasto-osuudenomistajat,
joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista
rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin
seuraavat asiat:
1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän;
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitettävä Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset;
6. valittava rahasto-osuudenomistajien edustaja säätiön hallitukseen sekä
urheilijarahastolle tilintarkastaja ja tälle varamies;
7. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Jokainen kokonainen rahasto-osuus Urheilijarahastossa tuottaa rahastoosuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko
omistus on Urheilijarahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla
kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.
14 § Kutsu ja ilmoittautuminen Urheilijarahasto-osuudenomistajien kokoukseen
Urheilijarahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle säätiön hallitus.
Kokouskutsu toimitetaan sähköistä viestintä käyttäen, lähtökohtaisesti sähköpostitse,
Rahastoyhtiön toimesta Säätiön sihteerin aloitteesta, siihen sähköpostiosoitteeseen
jonka Urheilija on Rahastoyhtiön palvelussa tallentanut. Rahasto-osuudenomistajan
on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava
Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
päivänä.
Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle
kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity
Rahastoyhtiössä Urheilijarahaston osuudenhaltijarekisteriin. Osallistumisoikeus
rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy
kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.
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Muut ilmoitukset toimitetaan sähköistä viestintä käyttäen, lähtökohtaisesti
sähköpostitse, Rahastoyhtiön toimesta Säätiön sihteerin toimesta, siihen
sähköpostiosoitteeseen jonka Urheilija on Rahastoyhtiön palvelussa tallentanut.
15 § Urheilijarahaston purkaminen
Rahastoyhtiön
osuudenhaltijarekisterissä
on
oma
osuudenhaltijasarja
Urheilijarahastolle, jonka osuudenhaltijasarjan puitteissa jokainen Urheilijarahaston
osuudenhaltija saa oman yksilöllisen osuudenhaltijanumeronsa. Urheilijarahastoa
purettaessa siinä olevat varat jaetaan osuudenhaltioiden kesken, tämän
Urheilijarahaston osuudenhaltijarekisterin osoittamien omistusten arvon mukaisesti.
16 § Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt ovat voimassa 12.10.2015 alkaen.
Hallitus hyväksynyt säännöt 12.10.2015.
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