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SUOMEN URHEILIJOIDEN TUKISÄÄTIÖ VALMENNUSRAHASTO (valtiovarainministeriön
hyväksymä)
TUTUSTU HUOLELLA JA SÄILYTÄ!
Taustaa
Tuloverolain 116a-c § mahdollistaa urheilijoiden urheilutulojen rahastoinnin. Rahastoja on
lain mukaan kahdenlaisia: urheilu-uran aikana käytettävä valmennusrahasto ja
urheilijarahasto, johon urheilija uran aikana säästää urheilutulojaan ja josta varat nostetaan
uran jälkeen. Rahastoja voivat ylläpitää vain valtiovarainministeriön hyväksymät tahot,
jollainen on Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö. Säätiöllä on nyt käytössä vain
valmennusrahasto.
Menettelytapaohje
Valmennusrahastoa voivat käyttää yksilöurheilijat eli luonnolliset henkilöt, joiden
henkilökohtainen urheilutulo on kalenterivuodessa vähintään 800 euroa.
Valmennusrahastoa eivät voi käyttää joukkuelajien urheilijat.
Valmennusrahastolla on urheilijakohtainen vuosimaksu, jonka suuruuden säätiön
valtuuskunta päättää vuosittainen toukokuussa. Vuosimaksu otetaan automaattisesti
urheilijan valmennusrahaston tililtä.
Tukisäätiön viestii rahastoasioista liikunta- ja urheiluyhteisön omilla www sivuilla
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/valmennusrahasto

1. Urheilutulon käsite
Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä Suomessa ja ulkomailla saatuja urheilutuloja.
Rahastoitavia urheilutuloja ovat välittömästi urheilutoiminnasta saadut tulot kuten palkinnot,
starttirahat ja oman lajin esittelyt tapahtumissa sekä urheilijan, tukijan ja lajiliiton
kolmikantasopimuksella saadut sponsoritulot. Sopimusasioissa on syytä olla yhteydessä
liittoon hyvissä ajoin.
Muut tulot eivät ole urheilutuloa. Rahastoitavaa urheilutuloa eivät ole esimerkiksi
kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot, seurojen ja liittojen valmennustuet sekä
stipendit. Rahastoitavia tuloja eivät ole myöskään ohjaamisesta ja opettamisesta saadut
tulot tai erillisistä mainoskuvauksista saadut esiintymispalkkiot.
2. Valmennusrahastoon ilmoittautuminen
Urheilijan tulee ensimmäisenä liittyä valmennusrahastoon. Urheilija ilmoittautuu
(https://www.lyyti.fi/group/ilmoittautuminen_valmennusrahastoon)
valmennusrahaston
urheilijaksi. Urheilija saa sähköpostiviestinä (ei tule välittömästi automaattisesti)
henkilökohtaisen urheilijanumeron, joka on urheilijan henkilökohtainen tunniste kaikissa
valmennusrahastoasioissa.
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3. Kotimaisen urheilutulon maksaminen valmennusrahastoon
Urheilu- ja muut tulot ovat maksuvuoden veronalaista tuloa, jos ne maksetaan suoraan
urheilijalle. Maksaja huolehtii ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä pidätyksistä- ja
velvollisuuksista.
Maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, kun kotimaiset urheilutulot maksetaan
valmennusrahastoon (peruste on TVL 116a-c §:n mukainen valmennusrahasto). Maksu
osoitetaan Nordean tilille FI 4915623000103491 (Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö). Tili on
sama kaikilla urheilijoilla eli kyseessä on koontitili.
Viestikenttään tulee maksajan kirjoittaa urheilijan numero ja nimi. Urheilijanumeron
mukaan urheilijan tulo kirjautuu Tukisäätiön (valmennusrahaston) kirjanpidossa urheilijalle.
Jos kyseessä on palkinto, viestikenttään merkitään myös kilpailun nimi ja sijoitus: Matti
Meikäläinen 1999-190, Takakylän Eliitti 21.11, 3. palkinto.
Jos kyseessä on sponsoritulo, kolmikantasopimuksen kopio on aina toimitettava
Tukisäätiön käyttöön. Kopion voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen
valmennusrahasto@rantalainen.fi.
4. Ulkomaisen urheilutulon maksaminen valmennusrahastoon
Ulkomaisen tulon rahastoinnin edellytykset ovat samat kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa.
Rahastoitava tulo on siis urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto -ja
starttirahoja.
Sponsorisopimuksista on oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiliiton kesken.
Ulkomaisista palkinto- ja starttirahoista tulee aina olla selvitys, jonka urheilija antaa erillisen
selvityslomakkeen (http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/valmennusrahasto) avulla
osoitteeseen valmennusrahasto@rantalainen.fi.
Raha maksetaan ulkomailta suoraan säätiön tilille tilisiirtona. Maksutietoihin kirjataan
urheilijan nimi ja henkilökohtainen urheilijanumero. Jos raha on maksettu käteisellä, urheilija
vaihtaa valuutan ja tekee euromääräisen tilisiirron säätiön tilille kotimaassa.
Jos urheilija siirtää valmennusrahastoon ulkomailla jo lähdeverotettua tuloa, pidätettyä
veroa ei voi laskea hyväksi verovuoden muista tuloista. Urheilijan ei näin ollen kannata
siirtää valmennusrahastoon ulkomailla lähdeverotettua urheilutuloa, vaan ottaa
ulkomaantulo verovuoden verotettavaksi tuloksi ja vaatia ulkomaille maksettu vero
hyvitettäväksi kotimaan ansioverotuksessa (hyödyn saa, jos urheilijalla on ollut Suomessa
saatua ansiotuloa). Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön tilinumero ulkomailta IBAN FI
4915623000103491 SWIFT NDEAFIHH.
5. Varojen nostaminen valmennusrahastosta
Valmennusrahaston ensisijainen tarkoitus on urheilijan valmennus- ja kilpailukulujen
korvaaminen. Urheilija voi nostaa varoja valmennusrahastosta verottomasti hyväksyttäviä
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lajin valmennus- ja kilpailukuluja vastaan. Kulut on osoitettava alkuperäisillä tositteilla. Kulut
voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
I Kulut, jotka valmennusrahasto voi korvata ilman perusteluja. Nämä kulut liittyvät
välittömästi oman lajin harjoitteluun ja kilpailuihin: kilpailujen ilmoittautumis- ja
osallistumiskustannukset, kotimaan leirimaksut, urheiluun liittyvät vakuutusmaksut ja lajiin
liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat sekä urheiluun liittyvät matkakulut.
II Kulut, jotka valmennusrahasto voi korvata kun kulujen liittyminen valmennusohjelmaan on
selvitetty. Nämä kulut liittyvät lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta niitä käytetään myös
”yksityiselämässä”: maastopyörät, juoksumatot, soutuveneet, videokamera. Ulkomaan
harjoitusleirien harjoituspäiväkirja on liitettävä matkalaskuun. Lisäravinteista ja lääkkeistä on
oltava lääkärin määräys. Kuluista voidaan korvata myös vain tietty osa. Viimekädessä
urheilijan on haettava ennakkopäätöstä kotikunnan verovirastolta.
III Kulut, joita valmennusrahasto ei voi korvata. Rahasto ei korvaa esimerkiksi ruoka - ja
ravintolalaskuja tai henkilökohtaisia hygieniatuotteita. Rahasto ei myöskään korvaa
matkalaukkujen hankintaa, jatkuvia matkavakuutuksia tai passin hankintaa. Myöskään
juhlapukua tai matkaa edustustilaisuuksiin ei korvata. Korvattavaa ei ole tavanomaisen
terveystarkastuksen tai hammaslääkärin kulut.
Urheilijan on hyvä perustella valmennusrahastoon tuleva kululasku, kun kulun liittyminen
lajiin on lajia tuntemattoman ihmisen näkökulmasta epäselvä.
Edellisen vuoden tositteet on toimitettava valmennusrahastoon kuluvan vuoden
helmikuun loppuun mennessä.
Urheilija toimittaa kuitit omalle lajiliitolleen, joka hyväksymismerkinnällä siirtää ne
Tukisäätiöön Rantalaiselle (Valmennusrahasto, Rantalainen Oy, Ratatie 11, 01300 Vantaa.)
Urheilija tekee laskuistaan aina A4 kokoisen etusivun (valmennusrahaston
kululaskulomake). Etusivulla mainitaan urheilijan nimi, yhteystiedot, pankkiyhteys
(alaikäisellä voi olla huoltajan tiliyhteys) ja henkilötunnus sekä yhteenveto ja selvitykset
tositteista.
Etusivuun liitetään niittaamalla alkuperäiset maksutositteet. Jos urheilijan rahastosaldo on
pienempi kuin tositteiden yhteissumma, valmennusrahasto ei ota tositteita erilleen
myöhempää maksatusta varten. Maksatus tehdään saldon mukaan.
Urheilijan tulee itse huolehtia, että valmennusrahaston saldo riittää. Urheilijoille ei
toimiteta automaattisesti saldoraporttia, mutta sen voi tilata koska vain osoitteesta
valmennusrahasto@rantalainen.fi.
Valmennusrahasto ei maksa urheilijalle osoitettuja laskuja. Poikkeuksena on
urheilijaturvavakuutus, jonka valmennusrahasto voi pyynnöstä maksaa urheilijan puolesta.
Huom! Valmennusrahasto ei maksa ennakkoja.
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Valmennusrahasto pyrkii normaaliaikana maksamaan urheilijan laskut viimeistään kahden
viikon kuluessa laskun tullessa lajiliitosta valmennusrahastolle. Lomien ja tilikauden
vaihtumisen johdosta maksut voivat viivästyä heinäkuussa ja vuoden vaihteessa.
Toissijaiset vaihtoehdot urheilutulon nostamiseen
Jos urheilutulo on yli 9600 euroa kalenterivuodessa, urheilijalla on oikeus käyttää
urheilijarahastoa, josta tulo on nostettavissa urheilu-uran päättymisen jälkeen
urheilijarahaston sääntöjen mukaisesti. Urheilijan tulee olla yhteydessä asiamieheen, jos
haluaa käyttää urheilijarahastoa. (Suomen Urheilijoiden Tukisäätiöllä ei ole omaa
urheilijarahastoa).
Lisäksi urheilija voi koska hyvänsä nostaa varoja valmennusrahastosta verollisena nostona.
Tällöin urheilijan tulee toimittaa verokortti ja kaikki yhteystietonsa suoraan
valmennusrahastoon
(valmennusrahasto@rantalainen.fi
tai
Valmennusrahasto,
Rantalainen Oy, Ratatie 11, 01300 Vantaa.)
Valmennusrahasto toimittaa ennakonpidätyksen ja tekee ennakonpidätyksestä vuosiilmoituksen
urheilutuloista
verohallinnon
vuosittaisten
ohjeiden
mukaan.
Työnantajamaksuja urheilutulosta ei makseta, koska kyseessä ei ole työsuhde.
Urheilija vastaa itse verokortin oikeellisuudesta. Tilatkaa verokortti puhelimitse tai käykää
verotoimistossa. Pyytäessänne verokorttia, mainitkaa että se tulee urheilutuloa varten, joka
ei perustu työsuhteeseen.
Urheilijan on syytä huomata, että pelkän urheilutulon vero on pienissä tuloissa isompi kuin
vastaavissa pelkissä työsuhteeseen perustuvissa palkkatuloissa, koska työsuhteiseen
perustumattomalle (ei työsuhdetta) urheilutuloon ei myönnetä verohallinnon viran puolesta
annettavia työ- ja ansiotulovähennyksiä. Urheilijan kaikkien tulojen kokonaisveroaste riippuu
kunkin urheilijan omista tuloista ja niiden jakautumisesta eri tulolajeihin.
6. Valmennuskate seuraavalle kalenterivuodelle ja urheilijarahasto
Urheilija voi kalenterivuoden lopussa jättää enintään 20 000 euroa valmennusrahastoon
seuraavien vuosien valmennus- ja urheilukustannuksiin. Ylimenevän osan urheilijan on
pakko ottaa verollisena nostona valmennusrahastosta tai valmennusrahasto voi urheilijan
pyynnöstä siirtää verotta enintään 50 % urheilutulosta kuitenkin enintään 100 000 euroa
vuosittaisista valmennusrahastoon siirretyistä bruttotuloistaan urheilijarahastoon.
7. Valmennusrahaston käyttöoikeuden päättyminen
Jos urheilijan valmennusrahastoon maksetut tulot jäävät kahtena peräkkäisenä vuonna alle
800 euroa, katsotaan urheilijaura päättyneeksi ja rahastotili on lopetettava. Jos ura jatkuu
muutaman vuoden jälkeen, urheilija voi uudestaan avata valmennusrahastotilin edellyttäen,
että 800 eur/kalenterivuosi täyttyy.
Urheilu-uran päättymisestä on aina ilmoitettava Tukisäätiöön. Vuosimaksu peritään sen
vuoden loppuun, jolloin ilmoitus uran päättymisestä on tehty valmennusrahastoon.

3.11.2015

Ohjeita matkalaskuun
Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, matkustustapa, tarkka kohde, matkareitti
ja kilometrimäärä (oman auton käytössä), matkan alkamis- ja päättymisajankohdat
(päivämäärä ja kellonajat) sekä ulkomaille tehtyjen matkojen osalta tiedot maasta ja
alueesta, jossa matkavuorokausi ulkomailla on päättynyt. Laskuun liitetään alkuperäiset
kulutositteet ja se allekirjoitetaan.
Jos omaa autoa käytetään viikoittain, urheilijan kannattaa selvyyden vuoksi pitää
ajopäiväkirjaa. Tällöin matkalaskuun liitetään ote ajopäiväkirjasta. Verohallituksen
hyväksymät päivärahat kaikissa maissa ja kilometrikorvaukset sekä tarkat matkalaskun
sisältövaatimukset löytyvät osoitteesta www.vero.fi.
Ohjeita tositteesta
Luotto- ja pankkikorttimaksukuitin liitteenä täytyy olla ostoksesta saatu alkuperäinen kuitti,
josta käy ilmi, mitä on ostettu.
Nettipankista tai pankista saatu pelkkä maksutosite ei yksinään riitä, vaan tositteeseen pitää
liittää esim. lasku tai joku muu tosite, josta käy ilmi, että kyseessä on urheilemisesta ja
valmentautumisesta aiheutunut.

