JÄÄKIEKKOILIJOIDEN KOULUTUS- JA AMMATINEDISTÄMISSÄÄTIÖN
ALAISEN URHEILIJARAHASTON SÄÄNNÖT

1 § Rahasto ja sen tarkoitus
Rahasto toimii Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön (Säätiö)
alaisena omakatteisena urheilijarahastona. Varat on pidettävä erillään säätiön muista
varoista.
Rahaston tarkoituksena on hallita Suomessa pelaavien ja pelanneiden
jääkiekkoilijoiden ja muiden urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja
aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä
tarkoitettuja tuloja.

2 § Jäsenyys
Urheilijat tulevat rahaston jäseniksi ilman jäsenanomusta rahastoon erillisen
sopimuksen mukaan siirtämänsä varallisuuden perusteella. Jäsenyys rahastossa
päättyy ajankohtana, jona rahasto-osuus on lain sallimalla tavalla kokonaan nostettu
pois rahastosta.

3 § Varojen rahastoiminen
Rahastosijoituksen maksava työnantaja tai urheilukilpailun järjestäjä siirtää urheilijan
pyynnöstä verotta urheilijarahastossa olevalle tilille urheilemisesta saatuja tuloja tuloverolaissa säädetyin edellytyksin. Mikäli urheilija rahastoi ulkomailta saatuja
urheilutuloja, siirron voi tehdä urheilija itse. Jokainen yli 9 600 euroa vuodessa
urheilemisella ansaitseva voi siirtää rahastoon verovapaasti 50 prosenttia vuosittain
urheilemisesta saamistaan tuloista. Rahastoinnin enimmäismäärä on 200.000 euroa
vuodessa. Rahastoinnille ei ole asetettu vähimmäismäärää.
Työnantajan on huolehdittava urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain
(276/2009) mukaisista vakuutuksista ennen tulojen siirtämistä urheilijarahastoon.

4 § Rahasto-osuudet
Kullakin rahaston jäsenellä on rahastoon sijoittamansa panoksen ja sille kertyneen
tuoton suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus, joka ilmoitetaan viiden desimaalin
tarkkuudella. Obsido Family Office Oy ylläpitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista
rahasto-osuuksista ja rekisteröi osuuksien siirrot.

5 § Selvitys rahasto-osuudesta
Rahaston arvo lasketaan vähintään kerran kuukaudessa. Rahaston arvo lasketaan
vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina
kahden desimaalin tarkkuudella.
Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan markkina-arvoon, joka on virallinen
päätöskurssi kyseessä olevan markkinapaikan sulkeutumisaikana. Mikäli arvoa ei ole
saatavilla, käytetään edellistä saatavilla olevaa arvoa.
Valuuttamääräiset sijoitukset muutetaan euroiksi käyttämällä Suomen pankin tai
EKP:n virallista päivän noteerausta. Mikäli kurssia ei ole saatavilla, käytetään
edellistä saatavilla olevaa arvoa.
Talletuksiin lisätään arvopäivään mennessä kertynyt korko.
Rahasto-osuuden arvo on rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien
lukumäärällä.
Jäsenen rahasto-osuuksiin liittyvät tiedot rahasto-osuuden muodostumisesta, arvosta ja
mahdollisesti kertyneestä tuotosta löytyvät päivittäin vähintään kerran kuukaudessa
päivitettynä portaalista osoitteesta, www.obsido.fi.

6 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja siirto
Rahasto-osuuksien merkintöjä, lunastuksia ja Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja
Ammatinedistämissäätiön salkkujen välisiä siirtoja on mahdollista tehdä vähintään
kerran kuukaudessa.
Urheilijat toimittavat merkintälomakkeet Obsido Family Office Oy:lle ja seuralle
ennen merkintäpäivää. Seura siirtää varat kyseessä olevan rahaston merkintätilille
niin, että tapahtuma näkyy tilillä merkintäpäivänä. Mikäli urheilija rahastoi ulkomailta
saatuja urheilutuloja, varojen siirron tekee urheilija itse. Mikäli Obsido Family Office
Oy:llä ei ole riittäviä tietoja merkinnän tekemiseen tai merkittävät varat tulevat myöhässä, merkintä siirtyy seuraavaan merkintäpäivään.
Mikäli rahaston tilille maksettu merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden
ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään
murto-osaan ja erotus lisätään rahaston pääomaan.
Urheilijalla on velvollisuus huolehtia, että hän noudattaa tuloverolain 116 c §:n
määrittelemiä sääntöjä ja enimmäisrajoja kaikkien urheilijarahastomerkintöjen osalta.
Lunastusten ja salkkujen välisten siirtojen osalta urheilija toimittaa lunastus/siirtolomakkeen Obsido Family Office Oy:lle viimeistään lunastus-/siirtopäivänä.
Siirroissa urheilijarahastosta toiseen urheilijan tulee huomioida tuloverolain rajoitteet.
Siirtoilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja urheilijan tulee henkilökohtaisesti
allekirjoittaa alkuperäinen siirtoilmoitus. Ilmoituksessa tulee yksilöidä tilisiirtoohjeineen rahasto-osuuden maksamista varten tarvittavat tiedot.

7 § Rahasto-osuuksien merkintä-, lunastus- ja siirtopalkkiot
Rahasto-osuuksien merkinnöistä, lunastuksista ja siirroista ei veloiteta palkkiota.

8 § Rahastoitujen varojen sijoittaminen
Urheilijarahastoon sijoitetut varat on sijoitettava suunnitelmallisella tavalla niin, että
rahastolla on jäsenten rahasto-osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä
maksuvalmius.
Jäsenet valitsevat Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön salkuista
itselleen sopivan kombinaation.

9 § Rahastoitujen varojen nostaminen
Urheilija saa nostaa rahastossa olevia varojaan sen jälkeen, kun urheilu-ura katsotaan
päättyneeksi. Urheilu-ura katsotaan päättyneeksi, jos urheilutulo kahtena peräkkäisenä
vuotena jää alle 9 600 euron eikä urheilija osoita urheilijarahastolle jatkavansa
urheilu-uraansa taikka jos vammautumisen tai urheilijan rahastolle tekemän
ilmoituksen vuoksi urheilu-ura on päättynyt. Urheilijalla on velvollisuus ilmoittaa
urheilijarahastolle, kun urheilu-ura on päättynyt edellä mainittujen kriteerien
mukaisesti.
Koko rahasto-osuus on nostettava vähintään kahden (2) ja enintään viidentoista (15)
vuoden kuluessa urheilijan valitseman nostosuunnitelman mukaisesti. Tarkemmin
nostot määritellään lunastuslomakkeessa, jossa sijoittaja voi tehdä nostosuunnitelman
eri rahastojen välille sekä valita nostoperiodit. Rahastoon edellä mainittuna
nostoaikana kertynyt tuotto nostetaan viimeisen nostovuoden jälkeisenä vuonna.
Urheilijalla on velvollisuus huolehtia, että hän noudattaa tuloverolain 116 c §:n
määrittelemiä sääntöjä urheilijarahastonostoissa ja niiden jaksottamisessa kaikkien
urheilijarahasto-omistustensa osalta.
Jos urheilija jatkaa jo kerran päättynyttä urheilu-uraa, on urheilijalla oikeus aloittaa
rahastointi uudelleen, jolloin rahaston tuloutus keskeytetään.
Rahat ovat nostovuonna urheilijan verotettavaa ansiotuloa. Rahasto huolehtii
verotettavien tulojen ennakonpidätyksistä ja tarvittavista ilmoituksista.
Ennakonpidätyksen toimittamista varten urheilijan tulee toimittaa voimassa oleva
verokortti tai käytettävä ennakonpidätysprosentti Obsido Family Office Oy:lle.
Nostettavat varat maksetaan jäsenen ilmoittamalle tilille.

10 § Rahaston nimenkirjoittaminen
Rahaston nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja yksin tai muu
hallituksen jäsen yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

11 § Rahaston hallinto ja kustannukset
Rahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Osuusrekisterin ylläpidon sekä
arvonlaskennan hoitaa Obsido Family Office Oy, yhteistyössä kulloisenkin
varainhoitajan kanssa.
Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen pääomista ja jaetaan rahaston jäsenten rahasto-osuuksien suhteessa. Toissijaisesti säätiön
hallitus voi päättää rahaston jäseniltä perittävän hallinnointimaksun maksuvelvollisuuden määräämisestä, perusteista ja suuruudesta.
Rahaston toiminnan kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla.

12 § Palkkionpalautukset
Rahaston omaisuudenhoidosta vastaavan tahon edellytetään palauttavan mahdollisesti
saamansa palkkionpalautukset täysimääräisenä Rahastolle, mikä takaa sen, että
Rahaston omaisuudenhoidossa Rahaston osuudenomistajien ja varainhoitajan intressit
ovat yhtenevät.

13 § Rahaston tilintarkastajat ja tilikausi
Rahaston tilintarkastajina toimivat säätiön tilintarkastajat. Rahaston tilinpäätös on osa
säätiön tilinpäätöstä.

14 § Rahaston purkaminen
Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan jäsenten kesken heillä rahaston
purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.

15 § Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt ovat voimassa 14.12.2021 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes
Jää- kiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön hallitus toisin päättää.
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