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SOPIMUS 

 

 

 

ILMAURHEILURAHASTOSOPIMUS 

 

 

Suomen Ilmailuliitto ry on marraskuun 30. päivänä 1991 perustanut 

Ilmaurheilurahaston, joka on joulukuussa 1999 siirretty Suomen Ilmailuliiton 

Tukisäätiön hallintaan (tuloverolain 116 §:n tarkoittamana valmennusrahastona). 

Ilmailuliiton Tukisäätiön hallitus on hyväksynyt rahaston säännöt kokouksessaan 

31.5.2000. Valtiovarainministeriö on hyväksynyt samat säännöt 25.8.2000.  

Rahastolle saaduista varoista sekä Tukisäätiön että Suomen Ilmailuliiton ja urheilijan 

oikeuksista ja velvoitteista on allekirjoittaneiden kesken sovittu seuraavaa: 

 

1. Urheilija ilmoittaa tutustuneensa Suomen Ilmailuliiton Tukisäätiön 

Ilmaurheilurahaston sääntöihin ja menettelytapaohjeeseen. Osapuolet 

hyväksyvät mainitut rahaston säännöt tämän keskinäisen sopimuksensa 

perusteiksi ja noudattavat niiden ehtoja. 

 

2. Rahastolle saadut varat tulevat Tukisäätiön omaisuudeksi. Kaikki 

rahastolle tulevia varoja tarkoittavat sopimukset allekirjoittaa ja 

hyväksyy Suomen Ilmailuliitto yhdessä urheilijan tai joukkueen nimeämän 

edustajan kanssa. 

 

Ilmailuliitto ei ole oikeutettu tekemään sopimusta ko. varojen 

hankkimisesta ilman sopimuksen kulloinkin tarkoittaman urheilijan tai 

joukkueen kutakin yksittäistä sopimusta varten antamaa kirjallista 

hyväksymistä. 

 

Kyseessä on ns. kolmikantasopimus, jossa yritys, urheilija ja Ilmailuliitto 

sopivat yhteistyömuodoista. 

 

3. Urheilija on oikeutettu saamaan rahasto-osuudestaan suorituksia 

hyväksyttäviä ja alkuperäisiä kulutositteita vastaan. Pääperiaatteena on, 

että vain ne kulut, jotka ovat aiheutuneet valmentautumisesta tai 

kilpailemisesta, ovat hyväksyttäviä kuluja. 
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Hyväksyttäviä kuluja ovat mm. valmennus- ja kilpailumatkoista 

aiheutuneet suoranaiset kulut (osanottomaksut, suoritusmaksut, 

majoituskulut, matkakulut, kilometrikorvaukset jne.), varuste-, väline-, 

lääkintä- ja huoltokulut tietyin rajoituksin.  

Ilmaurheilurahastosta nostettavien kilometrikorvausten enimmäismäärät 

noudattavat valtion matkustussääntöä. 

 

4. Urheilija sitoutuu olemaan luovuttamatta rahaston varoja toisten 

käyttöön sekä ottamatta rahastolta ennakkosuorituksia tai lainaa muuten 

kuin kohdassa 3 mainittuihin valmennus- ja kilpailutapahtumiin. 

 

5. Ilmailuliitto on velvollinen luovuttamaan urheilijalle hänen nimissään 

kertyneet varat urheilijan niin vaatiessa. Liitto pidättää tällöin varoista 

kulloinkin voimassa olevien vero- ja muiden lakien mukaiset pidätykset. 

 

6. Urheilijalla on oikeus saada pyydettäessä tiliote rahasto-osuudestaan. 

 

7. Liitto sitoutuu antamaan urheilijalle varoja hänen rahasto-osuudestaan 

kohdassa 3 mainittuihin tarkoituksiin hyväksyttäviä tositteita vastaan. 

 

8.  Rahaston mahdollisesti purkautuessa noudatetaan ilmaurheilurahaston 

sääntöjen 7 ja 11 pykäliä. 

 

9. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. 

 

Helsingissä,      päivänä           kuuta  20 

 

 

Suomen Ilmailuliitto ry       Urheilija 

 

_______________________       ________________________ 

 

 

 

 

 

 
Päivitetty 15.8.2013 


