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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapa-
turma- ja eläketurvasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 

laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. 
Vanha laki kumottaisiin. Uudessa laissa eh-
dotetaan urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta 
koskevan yläikärajan nostamista nykyisestä 
38 vuodesta 43 vuoteen. Urheilijan kuntout-
tamista uuteen ammattiin urheilu-uran pää-
tyttyä tapaturmaan tehostettaisiin siten, että 
urheilija olisi velvollinen osallistumaan kun-
toutukseen ansionmenetyskorvausta saadak-
seen. Korvausaika rajattaisiin viiteen vuoteen 
tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntout-
taa muuhun työhön. Niissä tapauksissa, jois-
sa urheilijaa ei pystytä vammansa vuoksi 
kuntouttamaan muuhun kohtuullisen toi-
meentulon  antavaan  työhön, urheilijalla oli-
si oikeus pysyvään tapaturmaeläkkeeseen 
65 vuoden ikään saakka. 

Lisäksi ehdotetaan tapaturmaeläkkeen pe-
rusteena käytettävän vuosityöansion määräy-
tymisperusteiden tarkistamista ja vuosityöan-
siota koskevan yläansiorajan käyttöönottoa. 

Vuosityöansion ylärajaksi ehdotetaan 80 000 
euroa. Pysyvää eläkettä maksettaisiin aina 
30 000 euron vuosityöansion mukaan. Esi-
tyksessä ehdotetaan myös, että vakuuttamis-
velvollisuutta ja ansioylärajaa koskevat rajat 
ja etuudet sidottaisiin indeksiin. Lailla sel-
vennettäisiin tapaturmana korvattavan tapa-
turman käsitettä ja niitä edellytyksiä, joiden 
perusteella urheilussa sattuneesta tapaturmas-
ta maksetaan korvausta. Lisäksi esitys sisäl-
tää eräitä teknisiä muutoksia nykyiseen jär-
jestelmään. 

Esityksen tarkoituksena on tehostaa urheili-
jan kuntouttamista urheilu-uran päätyttyä ta-
paturmaan ja taata hänelle pysyvän työkyvyt-
tömyyden tapauksessa kohtuullinen ansiotur-
va. Esityksen tarkoituksena on myös säilyttää 
ammattiurheilun mahdollisuudet kustantaa it-
se sen ominaispiirteet huomioon ottava an-
sioperusteinen sosiaaliturva. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä toukokuuta 2009. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Urheilemisesta pääasiallisesti toimeentu-
lonsa saavien urheilijoiden ansioperusteisesta 
sosiaaliturvasta on säädetty heinäkuun 1 päi-
vänä 2000 voimaan tulleella lailla urheilijoi-
den tapaturma- ja eläketurvasta (575/2000). 
Lain mukainen turva on järjestetty pakolli-
sesta työeläke- ja tapaturmavakuutuslainsää-
dännöstä erillisellä pakollisella vakuutuksel-
la. 

Urheilun sosiaaliturvassa on mainitun lain 
voimaan tulon jälkeen ilmennyt muutostar-
peita. Paineita voimassaolevan lainsäädännön 
muuttamiseen on aiheuttanut erityisesti ny-
kyisen vakuutusturvan kustannusten jatkuva 
nousu, mitä järjestelmän rahoitus ei kestä. 
Toisaalta urheilijan tapaturmaturvan kohden-
tumisessa on puutteita, jotka saattavat olen-
naisesti heikentää urheilijan toimeentuloa 
esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyden koh-
datessa. 

Urheilijan sosiaaliturvan sääntely on edel-
leen tarkoituksenmukaista toteuttaa pakolli-
sella työeläke- ja tapaturmavakuutuslainsää-
dännöstä erillisellä vakuutuksella, jonka vä-
himmäistaso määritellään laissa. 

Esityksessä lähdetään siitä, että vakuutuk-
sen tulee antaa urheilijalle kohtuullinen an-
sioturva,  jos  hän  tulee  urheilussa  sattu-
neen tapaturman johdosta kykenemättömäksi 
hankkimaan ansiotuloja urheilemisella. Jos 
urheilija tapaturman johdosta menettää pysy-
västi kykynsä hankkia ansiotuloja urheilemi-
sella, tulee hänet kuntouttaa uuteen kohtuul-
lisen toimeentulon antavaan työhön tai am-
mattiin. Esityksellä pyritään nykyistä tehok-
kaampaan ja kannustavampaan ammatilli-
seen kuntoutukseen, jotta urheilija pystyisi  
palaamaan työelämään. 

Jos urheilija tapaturman seurauksena me-
nettää pysyvästi kykynsä myös muuhun työ-
hön, vakuutuksesta tulee turvata urheilijalle 
kohtuullinen toimeentulo aina 65 vuoden 
ikään saakka, jolloin vakuutuksen sisältämä 
ansioperusteinen vanhuuseläketurva alkaa. 

Järjestelmän antaman tapaturmaturvan si-

sältöön on samalla välttämätöntä tehdä eräitä 
tarkistuksia, joiden avulla vakuutusturvan 
kustannukset saadaan paremmin vastaamaan 
järjestelmän taloudellista kantokykyä. Ky-
symys on tärkeä myös vakuutusturvan tosi-
asiallisen toteutumisen kannalta. Tarkistami-
sen mahdollistaa myös verotuksessa toteutet-
tu urheilutulojen rahastointia koskeva muu-
tos, jonka avulla urheilija voi täydentää ur-
heilun jälkeistä toimeentuloaan siirtämällä 
osan urheilun aikaisista ansioistaan vasta ur-
heilu-uran päättymisen jälkeiselle ajalle. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Urheilijoiden tapaturma- ja eläketur-
van tausta 

Urheilun aatteellinen tausta ja arvomaailma 
sekä urheilun asema vapaana kansalaistoi-
mintana ja harrastuspohjaisena toimintana 
huomioiden kesti varsin pitkään ennen kuin 
urheilu Suomessa miellettiin työnä, joka voi-
si kuulua pakollisen työeläke- ja tapaturma-
vakuutuslainsäädännön piiriin. Urheilijoita ei 
myöskään katsottu yrittäjiksi. Urheilijan oi-
keusaseman kehittymistä työoikeudelliseen 
suuntaan edesauttoivat urheilutoiminnan 
kaupallistuminen, kasvaneet pelaajapalkkiot 
sekä joukkueurheilijoille pelaajasopimuksis-
sa asetetut varsin tiukat ja yksityiskohtaiset 
työsuhteen ehtoja lähennelleet määräykset. 
Ennen vuotta 1995 urheilijoilta puuttui ko-
konaan tapaturma- ja työeläkelakeja vastaava 
ansioperusteinen turva. Urheilijat olivat pe-
rusturvajärjestelmän takaamien etuuksien se-
kä erilaisten vapaaehtoisten vakuutusten va-
rassa. Urheilijan ansiosidonnaisen sosiaali-
turvan synnyn kannalta ratkaisevia olivat ne 
muutamat oikeusasteiden 1990-luvulla anta-
mat ratkaisut, joissa urheilijan katsottiin ol-
leen työsuhteessa. Tästä seurasi se, että ur-
heilijan katsottiin voivan kuulua myös työn-
tekijöiden ansioperusteisen sosiaaliturvan 
piiriin. Urheilijoille tuli järjestää ansiosidon-
nainen sosiaaliturva, joka kohtuudella säilyt-
täisi työllä jo saavutetun toimeentulon. 
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Huippu-urheiluun liittyy usein suuri tapa-
turmariski. Urheilu myös kattaa laajalti eri 
luonteista urheilutoimintaa. Se sisältää puh-
taasti harrastuspohjaisen urheilun, mutta toi-
saalta täysin ammattimaistuneen huippu-
urheilun. Urheiluun perustuvan ansioperus-
teisen sosiaaliturvan tarpeessa olivat erityi-
sesti ne urheilijat, joille urheilusta saatava tu-
lo muodosti pääasiallisen toimeentulon. Kos-
ka sosiaaliturvaa oli voitava ennakoida, ur-
heilijoiden sosiaaliturvaa ei katsottu voitavan 
jättää eri oikeusasteiden asettaman oikeus-
käytännön ja mahdollisesti vuosia kestävän 
muutoksenhakuprosessin varaan. Toisaalta 
turvan ennakoimattomuuden katsottiin voi-
van johtaa takautuviin vastuisiin, joita urhei-
lun taloudellinen kantokyky ei todennäköi-
sesti  olisi  kestänyt. Tämän seurauksena so-
siaaliturvan kustannukset olisivat tulleet työ-
eläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmien ra-
hoittajien kannettaviksi. Urheilun sosiaalitur-
van järjestämisen työeläke- ja tapaturmava-
kuutusjärjestelmien kautta katsottiin muu-
toinkin sopivan huonosti urheilun erityis-
luonteeseen. Lisäksi urheilijoiden sosiaali-
turvan sisältöön liittyvien tarpeiden katsottiin 
vaihtelevan lajikohtaisesti. 

Edellä kuvailluista syistä johtuen urheili-
joille luotiin vuonna 1995 erillinen, yleisiä 
ansioperusteisia sosiaalivakuutusjärjestelmiä 
rajoitetumpi ja urheilun erityispiirteet huo-
mioiva vakuutusperiaatteelle rakentuva sosi-
aaliturvajärjestelmä. Asiassa annettiin halli-
tuksen esitys urheilijoiden sosiaaliturvaa 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 356/1994 
vp). Esityksen  sisältämät  lainsäädännölliset 
muutokset (372—375/1995) työntekijäin 
eläkelakiin (395/1961), yrittäjien eläkelakiin 
(468/1969) ja tapaturmavakuutuslakiin 
(608/1948) tulivat voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 1995. Lakeihin tehdyin muutoksin ur-
heileminen suljettiin lakisääteisen työeläke- 
ja tapaturmavakuutusjärjestelmän sovelta-
mispiirin ulkopuolelle. Samalla mainituissa 
laeissa säädettiin valtuutus järjestää urheili-
joiden eläke- ja tapaturmaturva vakuutuksella 
siten kuin asetuksella ottaen huomioon eri 
urheilulajit ja urheilijoiden vuositulot tar-
kemmin säädetään. Samaan aikaan mainittu-
jen lakimuutosten kanssa tuli voimaan urhei-
lijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan jär-
jestämisestä annettu asetus (537/1995). 

Urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmatur-
van järjestämisestä vuonna 1995 annettu ase-
tus uudistettiin varsin pian käytännössä saa-
tujen kokemusten perusteella. Uusi asetus 
urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan jär-
jestämisestä (275/1998) tuli voimaan 1 päi-
vänä toukokuuta 1998. Uudella asetuksella 
vakuuttamisvelvollisuus ulotettiin koske-
maan myös yhtiömuodossa tapahtuvaan ur-
heilutoimintaan. Asetuksella myös täsmen-
nettiin joukkueurheilijoiden vakuuttamisvel-
vollisuuden edellytyksiä, saatettiin yksilöur-
heilijat vakuutusturvan piiriin sekä määritel-
tiin aikaisempaa tarkemmin turvan sisältö. 
Samalla vakuuttamisen yleinen seuranta ja 
valvonta siirrettiin Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle ja vakuutusturvan järjestämisestä 
huolehtiminen urheilun lajiliitoille. 
 
2.2. Nykyisen tapaturma- ja eläkejärjes-

telmän keskeinen sisältö 

Uuden 1 päivänä maaliskuuta 2000 voi-
maantulleen perustuslain 80 §:n 1 momentin 
mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuk-
sien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-
oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuu-
luvat lain alaan. Tämä puolsi, että myös ur-
heilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan sisällös-
tä tuli perustuslain edellyttämällä tavalla sää-
tää lailla. Asiassa annettiin hallituksen esitys 
laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvas-
ta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 51/2000 
vp). Heinäkuun 1 päivänä 2000 tuli voimaan 
laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta. 

Lakiin on sittemmin tehty muutoksia (HE 
155/2003 vp ja HE 47/2005 vp). Tammikuun 
1 päivänä 2006 voimaantulleella muutoksella 
(682/2005) lain 9 §:ään lisättiin uusi 2 mo-
mentti. Muutoksen seurauksena muutoksen-
haun, päätöksen poistamisen, asian uudelleen 
käsittelyn, virheen korjaamisen ja aiheetto-
masti maksetun korvauksen takaisinperimi-
sen osalta tulivat sovellettaviksi tapaturma-
vakuutuslain 53 ja 53 a—53 g §:n säännök-
set. Näin tapaturmaturvan osalta muutoksen-
hakuelimiksi tulivat nykyinen tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuu-
tusoikeus sekä korkein oikeus. 

Toinen muutos (1143/2006) tuli voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2007 (HE 237/2006 
vp). Muutoksella lain 1 §:ssä säädettyä va-



 HE 22/2009 vp 
  

 

5

kuuttamisvelvollisuuden syntymistä koske-
vaa urheilutulon alarajaa korotettiin 9 600 
euroon vuodessa tai lajin vuotta lyhyemmäs-
sä pelikaudessa. Lain 2 §:n 2 momenttiin li-
sättiin säännös, jonka perusteella urheilijoi-
den korvausasioiden käsittelyä vakuutuslai-
toksessa koskevat tapaturmavakuutuslain 
asianomaiset säännökset. Lisäksi lain 5 §:ään 
lisättiin uusi 3 momentti, jolla pyrittiin pa-
rantamaan urheilun lajiliittojen mahdolli-
suuksia valvoa urheilijoiden pakollisen tapa-
turma- ja eläketurvan järjestämistä. Vakuu-
tuslaitosten tuli muutoksen myötä ilmoittaa 
lajiliitoille niiden alaisten urheiluseurojen ja 
muiden urheilutoimintaa harjoittavien yhtei-
söjen urheilijoille ottaman pakollisen vakuu-
tuksen alkamisesta sekä vakuutuksen päät-
tymisestä kesken pelikauden. 

Nykyisen lain 1 § koskee vakuuttamisvel-
vollisuutta. Sen 1 momentin mukaan, jos ur-
heilijan ja urheiluseuran tai muun urheilu-
toimintaa harjoittavan yhteisön välillä on so-
vittu, että urheilija saa urheilemisesta ve-
ronalaista palkkaa vuodessa tai vuotta lyhy-
emmässä pelikaudessa vähintään 9 600 eu-
roa, urheiluseuran tai muun yhteisön on jär-
jestettävä urheilijalle 38 ikävuoden täyttämi-
seen saakka vakuutuksella tämän lain mukai-
nen turva tapaturman ja vanhuuden varalta. 
Momentti  on  tarkoitettu  koskemaan jouk-
kueurheilijoita. Lain 1 §:n 2 momentti kos-
kee yksilöurheilijaa. Sen mukaan, jos urheili-
ja, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua so-
pimusta, saa urheilemisesta vuodessa ve-
ronalaista tuloa vähintään 9 600 euroa, hänen 
on järjestettävä vakuutuksella itselleen 
1 momentissa tarkoitettu turva. 

Lain 2 §:n 1 momentin mukaan tapaturma-
turva sisältää korvauksen urheilijan vammas-
ta, sairaudesta ja kuolemasta, joka on aiheu-
tunut urheillessa tai siihen välittömästi liitty-
vissä olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta. 
Oikeus korvaukseen jatkuu siihen saakka, 
kun urheilija täyttää 38 vuotta, kuitenkin aina 
vähintään 10 vuoden ajan tapaturmasta. Lain 
2 §:n 2 momentin mukaan työkyvyttömyy-
destä maksettavan tapaturmaeläkkeen ja ur-
heilijan kuoleman johdosta maksettavan per-
he-eläkkeen perusteena käytetään lain 4 §:n 
mukaista vakuutuksen perusteena olevaa 
palkkaa tai tuloa. Korvaus ja sen saamisen 
edellytykset määräytyvät muutoin tapatur-

man sattumisvuoden perusteella siten kuin 
tapaturmavakuutuslain 2 luvussa ja 60 §:n 
1 momentissa säädetään. Tällöin ei kuiten-
kaan sovelleta, mitä tapaturmavakuutuslain 
16 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 16 a, 17 
ja 17 a §:ssä säädetään. Lisäksi lain 2 §:n 
2 momentissa säädetään, että lain mukaisen 
asian käsittelystä vakuutuslaitoksessa, pää-
töksen antamisesta, korvauksen maksamises-
ta, aiheettomasti maksetun korvauksen ta-
kaisinperinnästä, saatavan vanhentumisesta, 
oikeudesta tietojen saantiin ja luovutukseen 
sekä tietojen salassapidosta on voimassa, mi-
tä tapaturmavakuutuslaissa säädetään. 

Lain 3 §:ssä säädetään vanhuudenturvasta. 
Sen 1 momentin mukaan vanhuudenturva kä-
sittää vanhuuseläkkeen, jota maksetaan siitä 
päivästä alkaen, jolloin urheilija täyttää 65 
vuotta. Vanhuudenturva järjestetään suoma-
laisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdis-
tysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten 
vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista annetun 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
(858/1995) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan b ala-
kohdan mukaisella vakuutuksella. Vakuutus-
ta varten vakuuttamisvelvollisen on suoritet-
tava vakuutusmaksuna 4,5 prosenttia 4 §:n 
mukaisesta vakuutuksen perusteena olevasta 
palkasta tai tulosta. Lain 3 §:n 2 momentin 
mukaan, jos 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
vakuutuksenottaja ilmoittaa, ettei urheilija 
enää kuulu sen ottaman vakuutuksen piiriin, 
siirtyy vanhuuseläkettä koskeva vakuutus ja 
sille kertynyt rahasto urheilijalle ja muuttuu 
vapaakirjana voimassa olevaksi yksilölliseksi 
eläkevakuutukseksi ilman oikeutta ta-
kaisinostoarvoon. 

Lain 4 §:ssä säädetään vakuutuksen perus-
teena olevasta palkasta ja tulosta. Sen mu-
kaan lain mukaisen vakuutuksen perusteena 
käytetään 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ur-
heilijan kohdalla mainitussa momentissa tar-
koitetun sopimuksen perusteella vuodessa tai 
pelikaudessa saatua veronalaista palkkaa ja 
1 §:n 2 momentissa tarkoitetun urheilijan 
kohdalla mainitun momentin mukaista ve-
ronalaista tuloa. 

Lain 5 § koskee Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton ja vakuutuslaitoksen tehtäviä. Sen 
1 momentin mukaan Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto huolehtii vakuuttamisen seuran-
nasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää re-
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kisteriä tämän lain mukaan vakuutetuista ur-
heilijoista ja vakuutuksenottajista. Edelleen 
säädetään, että Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto antaa vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle 
kertomuksen tämän lain mukaisen vakuutus-
turvan toteutumisesta. Lain 5 §:n 2 momentin 
mukaan vakuutuslaitoksen on toimitettava 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitolle 1 momentin 
mukaisten tehtävien hoitamista varten vält-
tämättömät tiedot lain mukaisista vakuutuk-
sista ja vahingoista. Vakuutuslaitoksen on 
myös annettava kerran vuodessa ja muul-
loinkin tarvittaessa urheilijalle selvitys tämän 
vakuutusturvasta. Vakuutuslaitoksen on 
myös viipymättä ilmoitettava urheilijalle sel-
laisesta vakuutusmaksun laiminlyönnistä, jo-
ka estää tämän lain mukaisen turvan jatkumi-
sen. Lain 5 §:n 3 momentin mukaan vakuu-
tuslaitoksen on ilmoitettava vuosittain vii-
meistään kuukauden kuluttua urheilulajin pe-
likauden alkamisesta lajiliitolle 6 §:ssä sää-
dettyä tehtävää varten lajiliittoon kuuluvan 
urheiluseuran ja muun urheilutoimintaa har-
joittavan yhteisön lain mukaisen vakuutuksen 
alkamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä va-
kuutukseen kuuluvien urheilijoiden suostu-
muksella heidän nimensä ja henkilötunnuk-
sensa. Vakuutuslaitoksen on vastaavasti teh-
tävä ilmoitus lajiliitolle myös vakuutuksen 
alkamisesta ja päättymisestä kesken pelikau-
den. Ilmoitus on tällöin tehtävä viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua vakuutuksen 
alkamisesta tai irtisanomisesta tai vakuutuk-
sen päättymisestä ilman irtisanomista. 

Lain 6 § koskee urheilun lajiliiton ja urhei-
luseuran vastuuta. Sen 1 momentin mukaan 
urheilun lajiliiton tai muun kilpailutoimin-
nasta vastaavan yhteisön on huolehdittava, 
että sen piirissä harjoitettavaan kilpailutoi-
mintaan osallistuvat urheiluseurat ja muut 
urheilutoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä 
urheilijat järjestävät lain mukaisen vakuutus-
turvan. Tätä varten lajiliitolla tai muulla kil-
pailutoiminnasta vastaavalla yhteisöllä on oi-
keus saada Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
pitämästä rekisteristä tieto niistä sen toimin-
nan piiriin kuuluvista urheilijoista, jotka on 
vakuutettu tämän lain mukaan. Lain 6 §:n 
2 momentin mukaan urheiluseuran ja muun 
urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön on il-

moitettava sitä edustaneiden lain piiriin kuu-
luvien urheilijoiden lukumäärä vuosittain 
asianomaiselle lajiliitolle. Lajiliiton on toimi-
tettava nämä tiedot Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolle 1 momentin mukaista tarkoitus-
ta varten vuosittain helmikuun loppuun men-
nessä. 

Lain 7 § koskee vastuuta vakuuttamisvel-
vollisuuden laiminlyönnistä. Sen mukaan 
lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuut-
tamisvelvollisuuden laiminlyönyt urheiluseu-
ra tai muu urheilutoimintaa harjoittava yhtei-
sö on velvollinen kustantamaan urheilijalle 
laiminlyönnin vuoksi saamatta jääneen tur-
van. 

Lain 8 § koskee vakuuttamismaksun lai-
minlyöntiä ja perintää. Sen 1 momentin mu-
kaan vakuutuslaitoksen irtisanoessa vakuu-
tuksen vakuutusmaksun laiminlyönnin vuok-
si urheilijan vakuutusturva jatkuu kuitenkin 
vähintään kuukauden ajan siitä lukien, kun 
vakuutuslaitos on lähettänyt urheilijalle kir-
jallisen ilmoituksen vakuutuksen päättymi-
sestä. Pykälän 2 momentin mukaan lain mu-
kaisen vakuutuksen maksu viivästyskorkoi-
neen saadaan periä ulosottotoimin ilman 
tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa säädetään. 

Lain 9 § koskee vakuutussopimuslain so-
veltamista. Sen 1 momentin mukaan siltä 
osin kuin laissa ei toisin säädetä, lain mukai-
seen vakuutukseen sovelletaan vakuutusso-
pimuslakia. Pykälän 2 momentin mukaan 
lain mukaista tapaturmaturvaa koskevasta 
muutoksenhausta, päätöksen poistamisesta, 
asian uudelleen käsittelystä, virheen korjaa-
misesta ja aiheettomasti maksetun korvauk-
sen takaisinperimisestä on voimassa, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 ja 53 a—53 g §:ssä 
säädetään. 

Lain 10 § koskee lausuntomenettelyä. Sen 
mukaan, jos syntyy epäselvyyttä siitä, täyt-
tääkö vakuutus lain mukaiset edellytykset, 
Tapaturmavakuutuslaitosten  liitto  antaa   
asiasta asianosaisen hakemuksesta lausun-
non. 
 
2.3. Urheilijan muu sosiaaliturva 

Muun kuin urheilussa sattuneen tapaturman 
aiheuttaman vamman tai sairauden osalta ur-



 HE 22/2009 vp 
  

 

7

heilijan sosiaaliturva katetaan sairausvakuu-
tuslain (1224/2004) mukaisilla etuuksilla. Li-
säksi Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää ja 
korvaa kuntoutusta sekä turvaa kuntoutujan 
toimeentuloa kuntoutuksen aikana Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetun lain (566/2005; 
Kelan kuntoutuslaki) perusteella. Suomessa 
asuva henkilö on vakuutettu sairausvakuutus-
lain mukaisesti. Suomessa asuminen ratkais-
taan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamisesta annetun lain 
(1573/1993; soveltamisalalaki) säännösten 
perusteella. Suomessa sairausvakuutettu ur-
heilija maksaa tuloistaan sairausvakuutuslain 
18 luvun 4 §:n tarkoittamaa vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksua (sairausvakuutuksen 
sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu), kuten 
muutkin vakuutetut. 

Sairausvakuutuslain ja Kelan kuntoutuslain 
perusteella voi olla oikeus saada muun muas-
sa sairauspäivärahaa, kuntoutusta, kuntoutus-
rahaetuuksia sekä korvausta yksityisen lääkä-
rin tai hammaslääkärin palkkioista, tutkimus- 
ja hoitokuluista, lääkekustannuksista ja hoi-
toon liittyvistä matkakustannuksista. Saira-
uspäiväraha ja kuntoutusraha ovat  sidottuja 
saajan ansiotuloihin. 

Sairauspäiväraha korvaa työkyvyttömyy-
destä aiheutuvaa ansionmenetystä. Päivära-
haa maksetaan 16—67-vuotiaalle hakijalle, 
jos hän ei sairautensa vuoksi kykene teke-
mään työtä ja hän on ollut työssä kolmen 
kuukauden aikana ennen työkyvyttömäksi tu-
loaan.  Päiväraha maksetaan pääsääntöisesti 
työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä 
vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen 
työtulojen perusteella. Työtulo tarkistetaan 
palkkakertoimella. Jos työtulot ovat olennai-
sesti nousseet (vähintään 20 prosenttia), päi-
värahan perusteena voidaan käyttää päivära-
han hakijan esittämiä tuloja, jotka hänellä on 
ollut kuuden kuukauden aikana ennen työky-
vyttömyyden alkamista. 

Sairauspäiväraha vuonna 2009 on päivää 
kohti 70 prosenttia työtuloista 1 224—31 850 
euron vuosituloihin saakka. Tämän ylittäväs-
tä tulon osasta maksetaan sairauspäivärahaa 
49 003 euroon saakka 40 prosenttia ja sen 
ylittävästä tulon osasta 25 prosenttia. Päivä-
rahaa ei makseta, jos vuosityötulo on enin-
tään 1 223 euroa tai vähemmän. Vakuutetulla 

on kuitenkin oikeus päivärahan vähimmäis-
määrään sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on 
kestänyt yhdenjaksoisesti 55 päivää. Päivä-
rahan määrä on tällöin 22,04 euroa päivässä. 

Sairauspäivärahaa maksetaan jokaiselta ar-
kipäivältä lukuun ottamatta työkyvyttömyy-
den alkamispäivää ja yhdeksää seuraavaa ar-
kipäivää. Päivärahaa maksetaan enintään 
300 päivältä. Sairauspäivärahan enimmäisai-
kaa -/ja päiviä laskettaessa otetaan huomioon 
päivärahapäivät kahdelta työkyvyttömyyden 
alkamista edeltäneeltä vuodelta. Aikaisempia 
päivärahapäiviä ei kuitenkaan oteta huomi-
oon, jos henkilö on edellisen työkyvyttö-
myyden päättymisen jälkeen ollut työkykyi-
nen vähintään vuoden ajan. 

Urheilijalla on oikeus urheilu-uransa pää-
tyttyä ei-ansiosidonnaiseen työttömyystur-
vaan samoin edellytyksin kuin muullakin 
työmarkkinoille tulevalla henkilöllä. Työttö-
myysturvan piiriin kuuluu Suomessa asuva 
työkykyinen 17—67-vuotias työtön työnha-
kija. Suomessa asuminen ratkaistaan sovel-
tamisalalain perusteella. Henkilön tulee olla 
työmarkkinoiden käytettävissä ja ilmoittau-
tunut työvoimatoimistoon kokoaikatyötä ha-
kevaksi. Lisäksi edellytetään, ettei hänelle 
ole voitu osoittaa työtä tai koulutusta. Työt-
tömyysturvalain (1290/2002) perusteella 
maksetaan lain piiriin kuulumisen ehdot täyt-
tävälle työttömälle joko peruspäivärahaa, 
työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Työt-
tömyysturvaan kuuluvat myös työttömän 
koulutusaikaisen toimeentulon turvaamiseksi 
maksettavat etuudet, joita ovat työvoimapo-
liittiseen koulutukseen osallistuvalle makset-
tava koulutustuki ja omaehtoiseen koulutuk-
seen osallistuvalle koulutuspäivärahana mak-
settava työttömyyspäiväraha. 

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyys-
kassaan kuuluvalle työttömälle. Koska urhei-
lu ei osallistu työttömyysvakuutusmaksujen 
maksamiseen, urheilijat eivät kuulu ansio-
päivärahan piiriin. 

Peruspäivärahaa maksetaan seitsemän työ-
päivän pituisen omavastuuajan jälkeen työt-
tömälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen 
eikä siten voi saada ansiopäivärahaa. Perus-
päivärahaa saadakseen henkilöltä edellyte-
tään 43 kalenteriviikon työssäoloa viimeisen 
28 kuukauden aikana. Tätä kutsutaan työssä-
oloehdoksi. Peruspäivärahaa maksetaan enin-
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tään 500 päivän ajan, ellei henkilö välillä täy-
tä työssäoloehtoa, 34 kalenteriviikkoa vii-
meisen 24 kuukauden aikana. Peruspäivära-
han täysi määrä on vuoden 2009 alusta alka-
en 25,63 euroa päivässä, enintään viideltä ar-
kipäivältä viikossa. Alle 18-vuotiaista lapsis-
ta maksetaan lapsikorotusta. 

Työmarkkinatukea maksetaan 17—64-
vuotiaille työttömille henkilöille, jotka eivät 
täytä peruspäivärahaan vaadittavaa työssä-
oloehtoa tai ovat saaneet perus- tai ansiopäi-
värahaa enimmäismäärän (500 päivää). Työ-
markkinatuki on yleensä tarveharkintainen. 
Sen maksamiselle ei ole enimmäiskestoa. 
Työmarkkinatuki on peruspäivärahan suurui-
nen ja siihen maksetaan lapsikorotukset. 

Urheilija on palkkaturvalain (866/1998) 
piirissä, jos urheilutyö on tehty Suomessa tai 
suomalaisen työnantajan palveluksessa ul-
komailla ja urheilijalla on kotipaikka Suo-
messa.  Palkkaturvalain tarkoituksena on tur-
vata työntekijän työsuhteesta johtuvien saa-
tavien maksaminen työnantajan maksukyvyt-
tömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan 
työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste 
ja määrä on saatu selvitettyä. 

Urheilijalla on myös oikeus työeläkelakien 
mukaisiin eläkkeisiin, mikäli hänelle on en-
nen urheilu-uraa, sen aikana tai sen jälkeen 
karttunut työeläkelakien mukaista tuloa. 
Työeläke turvaa kulutustason kohtuullisen 
säilyttämisen vanhuuden, työkyvyttömyyden, 
perheen huoltajan kuoleman ja ikääntyvän 
työttömyyden kohdatessa. Työeläke on an-
sioperusteinen. Työeläkelainsäädännön sisäl-
tö uudistettiin perusteellisesti ja sen viimei-
nen vaihe tuli voimaan vuoden 2007 alusta. 
Tuolloin yhdistettiin palkansaajia koskevat 
työeläkelait kokonaan uudistetuksi työnteki-
jän eläkelaiksi. Työeläkeuudistusten tavoit-
teena on ollut, että eläketurva on samansisäl-
töinen kaikissa niissä työ- ja palvelussuhteis-
sa sekä yrittäjätoiminnassa, jotka ovat alka-
neet vuonna 2005 tai sen jälkeen niin yksityi-
sellä kuin julkisella sektorilla. Työeläkejär-
jestelmän keskeisenä tehtävänä on turvata 
henkilön toimeentulo silloin, kun hän ei voi 
työllään ansaita toimeentuloaan työkyvyttö-
myyden, vanhuuden tai perheenhuoltajan 
menettämisen vuoksi. 

Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen tär-
keimpiä tavoitteita on kannustaa ihmisiä jat-

kamaan työelämässä 2—3 vuotta pidempään.                                
Työeläkejärjestelmästä tehtiin joustavampi 
siten, että vanhuuseläkkeelle on mahdollista 
jäädä omalla päätöksellä 63—68 ikävuoden 
välillä. Uudistuksella työelämässä jatkami-
sesta tehtiin vakuutetulle myös entistä kan-
nattavampaa. Uudistuksen myötä eläkkeen 
työsuhdekohtaisesta laskentatavasta luovut-
tiin ja kaikki työansiot 18 ikävuodesta alkaen 
68 ikävuoden loppuun asti kartuttavat eläket-
tä. Näin eläkettä karttuu myös ajalta, jolloin 
henkilö saa esimerkiksi äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa, ansiosidonnaista työttö-
myyspäivärahaa tai sairauspäivärahaa. Alle 
3-vuotiaan lapsen hoitovapaan ja tutkintoon 
johtaneen opiskelun ajalta valtio maksaa elä-
kettä kartuttavaa korvausta. Eläkkeen kart-
tumaprosentti nousee iän myötä. 

Työntekijän eläkelain (395/2006) piiriin 
kuuluu yksityiseen työnantajaan työsuhteessa 
oleva 18—68-vuotias työntekijä, jonka sa-
malta työnantajalta saamat ansiot ovat kalen-
terikuukauden aikana vähintään 49,93 euroa 
(vuonna 2009). Tuleva aika eli aika työky-
vyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuo-
den iän täyttämiskuukauden loppuun saakka 
lasketaan eläkkeeseen, jos työansioita on ol-
lut eläketapahtumaa edeltävän 10 kalenteri-
vuoden aikana vähintään 14 979,51 euroa 
(vuonna 2009). Tulevan ajan ansio lasketaan 
työkyvyttömäksi tuloa edeltävän viiden täy-
den kalenterivuoden keskimääräisistä ansi-
oista. Mukaan otetaan myös ansiosidonnai-
sista sosiaalieduista, vanhempainpäivärahas-
ta, kotihoidontuesta ja opiskelusta saadut an-
siot. Mikäli eläkkeenhakijalla ei ole työansio-
ta tältä ajalta, tulevalta ajalta ei kerry eläket-
tä. 

Työeläke karttuu 18—52-vuotiailla 1,5 
prosenttia  jokaisen vuoden työansioista, 
53—62-vuotiailla 1,9 prosenttia ja 63—68-
vuotiailla 4,5 prosenttia vuodessa. Uudistuk-
sella luovuttiin myös osittain eläkkeiden yh-
teensovituksesta ja eläke voi näin ollen nous-
ta yli 60 prosentin. Uudistuksella otettiin 
käyttöön myös ansaittuja eläkeoikeuksia 
TEL-indeksiä paremmin säilyttävä palkka-
kerroin. Palkkakertoimella aiempien vuosien 
ansiot tarkistetaan nykytasolle. Eläkeläisille 
luotiin yhtenäinen eläkeindeksi. Kaikkia 
maksussa  olevia eläkkeitä korotetaan työ-
eläkeindeksillä, jossa palkkojen osuus on 
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20 prosenttia ja hintojen osuus 80 prosenttia. 
Uudistuksella myös pyrittiin sopeuttamaan 
eläkejärjestelmä keskimääräisen elinajan 
kasvuun. Tästä syystä käyttöön otettiin elin-
aikakerroin, joka säätelee eläkemenoa, ja al-
kavien eläkkeiden tasoa, sen mukaan, miten 
odotettavissa oleva elinikä muuttuu. 

Kansaneläkelain mukainen kansaneläke 
turvaa urheilijan vähimmäistoimentulon, jos 
hän  ei saa lainkaan työeläkettä tai se jää pie-
neksi. Kansaneläkkeen myöntää ja maksaa 
Kela. Kansaneläkejärjestelmään ja Kelan 
hoitamaan eläketurvaan kuuluvat kansan-
eläkkeen lisäksi mm. eläkkeensaajan asumis-
tuki, eläkettä saavan hoitotuki ja lapsikoro-
tus. 

Kelan myöntämä työkyvyttömyyseläke 
täydentää työ- tai tapaturmaeläkettä. Myös 
kansaneläkejärjestelmästä myönnettävä van-
huuseläke täydentää työ- tai tapaturmaeläket-
tä. Kansaneläkettä ei myönnetä, jos työeläk-
keen määrä kuukaudessa yksinäisen henkilön 
osalta ylittää 1 207,38 euroa tai naimisissa 
olevan henkilön osalta 1 075,30 euroa (vuon-
na 2009). 
 
2.4. Urheilutulojen rahastointi sosiaali-

turvan täydentäjänä 

Urheilutulon jaksottamista koskevat sään-
nökset otettiin tuloverolakiin (1535/1992) 
vuonna 1999. Jaksottamista koskevien sään-
nösten mukaan urheilijan verovuoden tulona 
ei pidetä sitä osaa hänen välittömästi urhei-
lemisesta saamistaan tuloista, joka on tietyin 
edellytyksin maksettu valmennusrahastoon 
tai urheilijarahastoon. Valmennusrahastoon 
maksettua urheilutuloa voidaan käyttää ur-
heilemisesta ja valmentautumisesta verovuo-
den aikana aiheutuvien menojen kattamiseen. 
Verovuoden päättyessä valmennusrahastossa 
oleva määrä katsotaan 20 000 euroa ylittäväl-
tä osalta verovuoden veronalaiseksi ansiotu-
loksi. Urheilijarahaston kautta urheilija voi 
varautua urheilu-uran jälkeiseen aikaan. Ur-
heilijarahastoon siirretyt varat purkautuvat 
urheilu-uran päättymisen jälkeen vähintään 
viiden ja enintään kymmenen vuoden aikana. 
Erityisestä syystä, kuten työkyvyttömyyden 
vuoksi, varat voidaan tulouttaa myös nope-
ammin kuin viiden vuoden aikana. Urheilutu-
losta voidaan verovapaasti siirtää urheilijara-

hastoon enintään 30 prosenttia urheilutulon 
bruttomäärästä laskettuna ja samalla enintään 
50 000 euroa vuodessa. Urheilutulon jaksot-
tamista koskevat säännökset ovat toimineet 
kohtuullisen hyvin. Joissakin tapauksissa ur-
heilijarahastoon siirrettäväksi säädetyt 
enimmäismäärät ovat kuitenkin osoittautu-
neet alhaisiksi. Tästä syystä hallituksen esi-
tyksessä Eduskunnalle  vuoden 2009 tulove-
roasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloverope-
rusteita koskeviksi muutoksiksi (HE 
112/2008 vp) esitettiin, että urheilijarahas-
toon siirrettäviä enimmäismääriä tulisi korot-
taa. Vuoden 2009 alusta voimaan tulleella 
lailla tuloverolain muuttamisesta ja väliaikai-
sesta muuttamisesta (946/2008) tuloverolain 
116 c §:ää muutettiin siten, että sen 1 mo-
mentin mukaan urheilijalla on oikeus siirtää 
urheilutulostaan verovapaasti urheilurahas-
toon enintään 50 prosenttia urheilutulon brut-
tomäärästä laskettuna ja samalla enintään 
100 000 euroa vuodessa. Hallituksen esityk-
sen mukaan tavoitteena on parantaa menes-
tyneiden, mutta verrattain lyhyen aikaa hyvin 
ansaitsevien urheilijoiden mahdollisuuksia 
paremmin varautua urheilu-uran jälkeiseen 
aikaan. Esityksellä myös pyrittiin osaltaan 
myös tukemaan hyvin menestyvien urheili-
joiden pysymistä Suomessa. Esityksen mu-
kaan korotuksen arvioidaan kohdistuvan hy-
vätuloisille urheilijoille. 
 
2.5. Sosiaaliturvan kansainvälinen ulottu-

vuus 

Asetus n:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestel-
mien soveltamisesta yhteisön alueella liikku-
viin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä (EY-asetus) koskee sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamista, kun  työn-
tekijä, ammatinharjoittaja tai heidän perheen-
jäsenensä liikkuu unionin alueella. Asetuksen 
lainvalintaa koskevien säännösten mukaan 
ratkaistaan, minkä valtion lainsäädäntöä 
maasta toiseen muuttavaan henkilöön sovel-
letaan eli kuuluuko hän lähtömaansa vai uu-
den työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. 
EY-asetuksen pääperiaatteet ovat yhden lain-
säädännön soveltaminen, yhdenvertainen 
kohtelu ja ansaittujen etuuksien eskportointi 
(eläkkeen siirto) EU-alueelle. Asetusta sovel-
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letaan työntekijään, ammatinharjoittajaan se-
kä heidän perheenjäseniinsä ja edunsaajiin 
silloin, kun kysymys on perhe-eläkkeistä. 

Myös sosiaaliturvasopimukset sisältävät 
lainvalintasäännöksiä. Näillä sopimuksilla 
määrätään, miten eri maiden välillä liikkuvi-
en henkilöiden oikeus sosiaaliturvaan mää-
räytyy erityisesti silloin, kun kyseessä on ti-
lapäistä liikkumista pidempi oleskelu. EU:n 
ulkopuolisista valtioista Suomella on kah-
denvälinen sosiaaliturvasopimus USA:n, Ka-
nadan, Quebecin ja Israelin kanssa. Lisäksi 
Suomella on sairaanhoitosopimus Australian 
kanssa. EU-valtioiden kanssa tehdyt sosiaali-
turvasopimukset ovat nykyisin merkityksel-
tään vähäisiä. Ne koskevat ainoastaan työ-
elämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Jos 
Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta jon-
kin valtion kanssa, maiden välillä liikkuviin 
henkilöihin sovelletaan kummankin kyseisen 
valtion kansallista lainsäädäntöä. EY-asetus 
ja sen lainvalintasäännökset osoittavat sen, 
minkä valtion lainsäädäntöä sovelletaan. 
Pääsääntö on, että työskentelyvaltion lain-
säädäntöä sovelletaan riippumatta siitä asuu-
ko henkilö siellä vai ei ja vaikka hänen työn-
antajansa kotipaikka on toisen jäsenvaltion 
alueella. 

EY-asetus sisältää niin sanottua lähetettyä 
työntekijää koskevat säännökset. EU maiden 
osalta lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan 
henkilöä, jonka työnantaja lähettää työsken-
telemään palveluksessaan toisen jäsenvaltion 
alueelle. Lähetettynä työntekijänä tai amma-
tinharjoittajana taikka poikkeusluvan perus-
teella henkilö voi jäädä lähtömaansa sosiaali-
turvalainsäädännön piiriin pääsääntöisesti 
yhden vuoden ajan, jota aikaa voidaan piden-
tää. Vakuutetaanko henkilö ja miten katta-
vasti, eli vakuuttamisen edellytyksen mää-
räytyvät kyseisen valtion oman kansallisen 
lainsäädännön mukaan kuitenkin yhteisön 
oikeuden periaatteita, kuten esimerkiksi yh-
denvertaisuusperiaatetta kunnioittaen. 

EY-asetuksen artiklassa 1 a mainitaan 
työntekijän ja ammatinharjoittajan määritel-
mät, joilla tarkoitetaan henkilöä, joka on va-
kuutettu lakisääteisessä järjestelmässä pakol-
lisesti tai vapaaehtoisesti työntekijöitä tai 
ammatinharjoittajia varten olevassa sosiaali-
turvajärjestelmässä yhden tai useamman va-
kuutustapahtuman varalta. Jos työntekijää tai 

ammatinharjoittajaa ei voida erottaa muista 
vakuutetuista, tarvitaan tätä varten erillinen 
liitemääräys. 

Suomea koskevassa EY-asetuksen liitteen I 
(asetuksen henkilöllinen ulottuvuus) liite-
määräyksessä Y on todettu, että henkilöä, jo-
ka on työeläkejärjestelmää koskevassa lain-
säädännössä tarkoitettu palkattu työntekijä tai 
itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vas-
taavasti tuossa artiklassa 1 a tarkoitettuna 
palkattuna työntekijänä tai yrittäjänä. 

Soveltamisalalakia samoin kuin sairausva-
kuutuslakia ja työttömyysturvalakia on sit-
temmin vuonna 2004 muutettu ja lakeihin on 
otettu omat työntekijä -määritelmät. 

Soveltamisalalain 3 §:n mukaan sosiaali-
turvalainsäädäntöä sovelletaan Suomessa va-
kinaisesti asuvaan henkilöön, jolla on Suo-
messa varsinainen asunto ja koti ja joka jat-
kuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä. Lain 
3 a §:ssä on säännökset Suomeen muuttavan 
henkilön pääsemisestä sosiaaliturvan piiriin. 
Lain 3 b §:ssä säädetään EU-maasta tulevan 
työntekijän oikeudesta kyseessä olevan lain 
mukaisiin asumiseen perustuviin etuuksiin. 
Sairausvakuutettuja ovat paitsi Suomessa va-
kinaisesti asuvat henkilöt, myös Suomessa 
työskentelevät henkilöt, vaikka he eivät 
Suomessa soveltamisalalain mukaisesti vaki-
naisesti asuisikaan. Sairausvakuutuslain 1 lu-
vun 2 §:n ja 4 §:n 9-kohdan mukaan Suomes-
sa työskentelevänä työntekijänä vakuutetaan 
henkilö, joka on Suomessa työ-, virka- tai 
muussa palvelussuhteessa ja jonka työsuhde 
jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuu-
kautta ja jonka työaika ja ansiot täyttävät 
työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:ssä mainitut 
edellytykset. Myös soveltamisalalaissa on 
vastaavat säännökset. Työntekijän (ja yrittä-
jän) oikeus sairausvakuutukseen ja sovelta-
misalalain mukaisiin etuuksiin EY-asetusta 
sovellettaessa määräytyy siis nykyisin edellä 
mainittujen kansallisten lakien mukaan eikä 
työntekijän käsite siltä osin tule enää asetuk-
sen liitemääräyksestä. Liitemääräyksen työn-
tekijäkäsite koskee vain niitä etuuksia, jotka 
eivät ole soveltamisalalain tai sairausvakuu-
tuslain kattamia eli lähinnä julkinen tervey-
denhuolto ja lasten kotihoidon tuli. 

Koska se, ketä pidetään asetuksessa 
1408/71 tarkoitettuna työntekijänä on sidottu 
siihen, että henkilö on vakuutettu lakisäätei-
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sessä sosiaaliturvajärjestelmässä työntekijänä 
(Suomessa työeläkejärjestelmässä), ei urhei-
lijoita ole pidetty Suomessa EY-asetuksen 
tarkoittamina työntekijöinä, vaan heidän on 
katsottu jäävän asetuksen soveltamisalan ul-
kopuolelle. Urheilijaa ei ole tästä syystä pi-
detty myöskään Suomesta toiseen EU-
maahan lähetettynä työntekijänä. 

Sen sijaan muissa EU-maissa urheilijat 
voivat tulla kyseessä olevan maan kansalli-
sen lainsäädännön perusteella työntekijöinä 
vakuutettaviksi ja tällöin heihin sovelletaan 
EY-asetusta sekä asetuksen lainvalintasään-
töjä. Suomesta toiseen EU-maahan urheilu-
työhön lähtevä urheilija saattaa asianomaisen 
maan lainsäädännön mukaan tulla vakuute-
tuksi työntekijänä. Ammattiurheilija voi olla 
myös esimerkiksi toisesta EU-maasta Suo-
meen lähetetty työntekijä, jos lähettämisen 
edellytykset muutoin täyttyvät. Häntä koh-
dellaan Suomessa tällöin vastaavasti kuin 
muitakin lähetettyjä työntekijöitä. 

Nykyisen järjestelmän mukaan urheilijat, 
jotka asuvat Suomessa ja urheilevat täällä tu-
levat vakuutetuiksi urheilijoiden tapaturma- 
ja eläketurvasta annetun lain mukaan, mikäli 
ansiot ylittävät laissa säädetyn vakuuttamis-
velvollisuuden alarajan. Urheilijat kuuluvat 
tällöin myös muun sosiaaliturvan piiriin. 

Kaikilla jonkin jäsenvaltion sosiaaliturva-
järjestelmään kuuluvilla henkilöillä on myös 
oikeus välttämättömään sairaanhoitoon tila-
päisen oleskelun aikana toisen EU-jäsenmaan 
alueella. Oikeus välttämättömään sairaanhoi-
toon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoi-
tokortilla tai sen väliaikaisesti korvaavalla 
todistuksella. Kustannukset välttämättömästä 
hoidosta maksaa se jäsenmaa, joka on vas-
tuussa henkilön sosiaaliturvasta. 

Suomesta muualle ulkomaille kuin 
EU/ETA-maihin, töihin muuttavien henkilöi-
den oikeus Suomen sosiaaliturvaan määräy-
tyy yleensä ulkomailla oleskelun keston mu-
kaan. Pääsääntöisesti alle vuoden kestävä 
työskentely tai oleskelu ulkomailla säilyttää 
henkilön oikeuden kuulua Suomen sosiaali-
turvan piiriin. 

Vuonna 2010 tulee voimaan uusi sosiaali-
turvajärjestelmien yhteensovittamista koske-
va Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) n:o 883/2004. Asetuksen mukaan liite-
määräyksen työntekijän käsitteestä luovutaan 

kokonaan. Uudessa asetuksessa määritellään 
palkkatyö ja ammatinharjoittaminen. Näillä 
tarkoitetaan toimintaa, jota pidetään palkka-
työnä tai itsenäisen ammatinharjoittamisena 
sen valtion sosiaaliturvalainsäädännössä, jos-
sa toimintaa harjoitetaan. Määritelmät näyt-
tävät ulottuvan myös urheilijoiden tapatur-
ma- ja eläketurvasta annetun lain tarkoitta-
maan urheilemiseen. Uudessa asetuksessa 
pääsääntö on, että henkilö, joka on palkka-
työssä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana 
jossakin jäsenvaltiossa, on kyseisen jäsenval-
tion lainsäädännön alainen. Vakuuttamisen 
edellytykset määräytyvät kansallisen lainsää-
dännön mukaan. 
 
2.6. Nykytilan arviointi 

Nykyisen lainsäädännön uudistamistarpeen 
taustalla ovat turvan kohdentumisessa olevat 
puutteet ja urheilun taloudelliset tekijät. Va-
kuutusturvan rahoituksen kannalta ongelmal-
lista on edelleen rahoituksen kapea-alaisuus. 
Mahdollisuudet turvan kustantamiseen vaih-
televat voimakkaasti urheilun eri tahojen vä-
lillä. Toisaalta myös urheilijan tapaturmatur-
van kohdentumisessa on puutteita, kun urhei-
lija menettää urheilussa sattuneen tapaturman 
vuoksi työkykynsä kokonaan. 

Urheilijan kannalta nykyisen lain mukaan 
määräytyvä vakuuttamisvelvollisuus on on-
gelmallinen vakuuttamisvelvollisuuden pe-
rustuessa nykyisin ainoastaan tapaturman sat-
tuessa voimassaolevaan sopimukseen ja sen 
mukaiseen palkkaan. Nykyinen säännös 
mahdollistaa urheilijan jäämisen kokonaan 
vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle, jos 
urheilijan pelikausi koostuu useista lyhyistä 
sopimuksista. 

Yksilöurheilijat sopivat huonosti pakolli-
sesti vakuutettavien piiriin. Yksilöurheilija 
urheilee yleensä omaan lukuunsa ja kantaa it-
se riskin toimintansa urheilullisesta ja talou-
dellisesta vastuusta ammatinharjoittajan ta-
voin. Yksilöurheilijan vastuu vakuuttamis-
velvollisuuden laiminlyönnin johdosta jää 
käytännössä myös toteutumatta. Yksilöurhei-
lijalle tulee olla oikeus ansioperusteiseen tur-
vaan tapaturman ja vanhuuden varalta, mutta 
vakuuttamisen tulisi perustua vapaaehtoisuu-
teen. 

Vuonna 2007 vakuutettuja urheilijoita on 
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ollut yhteensä 1 078, joista 37 on ollut yksi-
löurheilijoita. Vakuutetuista urheilijoista jää-
kiekkoilijoita on ollut 597, jalkapalloilijoita 
290, pesäpalloilijoita 64, koripalloilijoita 60 
ja lentopalloilijoita 30. Yksilölajien 37 edus-
tajasta 14 on ollut hiihtolajien urheilijaa ja 
8 yleisurheilijaa. Muiden yksilölajien urheili-
joita vakuutetuissa on ollut muutamia. Kor-
vattavia vahinkoja on vuonna 2007 ollut yh-
teensä 1 588 kappaletta. Näistä 506 on ollut 
vuonna 2006 tai ennen sattuneita vahinkoja 
ja 1 082 vuonna 2007 sattuneita vahinkoja. 

Valtaosa nykyisen vakuutusjärjestelmän 
piirissä olevista vakuutetuista urheilijoista on 
joukkueurheilulajien edustajia ja näistä suu-
rin osa jääkiekon ja jalkapallon ylimpien sar-
jatasojen pelaajia. Sosiaaliturvan tarve vaih-
teleekin edelleen eri urheilulajien ja eri sarja-
tasojen välillä riippuen yleensä siitä, kuinka 
pitkälle toiminta on ammatillistunut. 

Pisimmälle ammatillistunutta toiminta on 
jääkiekon liigatasolla. Esimerkiksi liigatason 
jääkiekkoilijalle urheilusta saatava tulo lähes 
poikkeuksetta muodostaa pääasiallisen toi-
meentulon. Jääkiekon liigatasolla urheilijoi-
den ansiotaso on myös jatkanut nousuaan 
muita lajeja voimakkaimmin. 

Jääkiekon ja jalkapallon ylintä sarjatasoa 
lukuun ottamatta, monien muiden lajien osal-
ta urheilu edes ylimmällä sarjatasolla ei tuo 
urheilijalle pääasiallista toimeentuloa. Myös 
jääkiekon alemmilla sarjatasoilla toiminta on 
varsin pitkälle harrastepohjaista tai ainakin 
urheilusta saadut ansiot ovat jääneet alle lais-
sa määritellyn vakuuttamisvelvollisuuden 
alarajan. Näistä pelaajista suurin osa opiske-
lee tai työskentelee pelikauden aikana vähin-
tään osapäiväisesti. Esimerkiksi pesäpallossa 
kaudella 2008 pelaajien keskiarvopalkka on 
ollut 11 520 euroa. Ainoastaan viisi prosent-
tia pelaajista on ansainnut yli 25 000 euroa. 
Lentopallossa urheilusta ansionsa saaneet 
ovat olleet pääosin joukkueiden ulkomaalai-
sia pelaajia. Heidän lisäkseen on ollut vain 
muutamia muita urheilijoita, jotka ovat saa-
neet toimeentulonsa urheilulla. Päätoimisesti 
lentopalloa pelaavan ansiotaso on tällöin ol-
lut keskimäärin 20 000—30 000 euroa. 

Nykyisen vakuutusjärjestelmän piirissä 
olevista urheilijoista suurin osa on miehiä. 
Vakuutetuista naisurheilijoista valtaosa on 
yksilöurheilijoita ja joukkuelajien ulkomaa-

laispelaajia. Ansaintanäkökulmasta tarkastel-
tuna naisten harjoittama joukkueurheilu suo-
situimmissakaan joukkueurheilulajeissa ei 
ole ammatillistunut samalla tavalla kuin 
miesten osalta, vaan naisten harjoittama 
joukkueurheilu on edelleen pääosin harras-
tuspohjaista. 

Vakuutusturvan piiristä tapaturmaeläkettä 
saaneiden urheilijoiden keskimääräinen vuo-
sityöansio vuonna 2008 on ollut noin 68 000 
euroa, mediaanin ollessa 52 000 euroa. Yli 
100 000 euron ansiotaso on ollut 22 prosen-
tilla ja yli 136 000 euron ansiotaso 12 pro-
sentilla tapaturmaeläkettä saaneista. 

Urheiluun liittyy lähes poikkeuksetta ko-
rostunut tapaturmariski. Riski on noin 40-
kertainen työtapaturmavakuutukseen verrat-
tuna ja noin 15-kertainen tapaturmavakuu-
tuksen suurimman tapaturmariskin omaaviin 
rakennusalan töihin verrattuna. Ammattiur-
heilun piirissä on myös aikaisempaa enem-
män iäkkäämpiä urheilijoita, joilla on nuo-
rempia urheilijoita suurempi riski vammau-
tua. 

Koska tapaturmaeläkkeen perustana käytet-
tävä vuosityöansio perustuu joukkueurheili-
jan osalta nykyjärjestelmässä suoraan urheili-
jan tapaturman sattumishetken sopimukseen 
ja sen mukaiseen palkkaan, selittää ylimmäl-
lä sarjatasolla pelaavien urheilijoiden yleinen 
palkkatason nousu osaltaan vakuutusturvan 
kustannusten nousua. 

Ansiosidonnaisen korvausmenon osuus 
kokonaiskorvausmenosta, ilman korvausten 
käsittelykuluja,  on  ollut 64 prosenttia vuo-
sina 2000—2007 ja 74 prosenttia vuosina 
2005—2007. Osuus vaihtelee suuresti urhei-
lulajista riippuen ja on tyypillisesti korkeam-
pi niissä lajeissa, joissa  palkkataso on  kor-
keampi. Pysyvästä urheilukyvyttömyydestä 
aiheutuva, nykyisen lain mukaan enintään 
kymmenen vuoden aikaan rajautuvan, korva-
usmenon suuruus on ollut 87 prosenttia an-
siosidonnaisesta korvausmenosta. Vuosien 
2000—2007 tapaturmakorvauksia koskevien 
tietojen perusteella tapaturmista on keski-
määrin 2,3 prosenttia johtanut ansionmene-
tyskorvauksen  maksamiseen ja 0,5 prosent-
tia tapaturmista  on  johtanut pitkäaikaisen 
yli  kahden vuoden ansionmenetyskorvauk-
sen maksamiseen. Ansionmenetystapausten 
osuus kaikista tapauksista on noin 50 pro-
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senttia korkeampi kuin työtapaturmavakuu-
tuksessa (yli vuoden työkyvyttömyydet). 

Vakuutusjärjestelmän rahoituspohja ei kes-
tä nykyisen vakuutusturvan kustannuksia. 
Ongelmallista myös on, että eri urheilulajien 
taloudelliset mahdollisuudet turvan kustan-
tamiseen saattavat vaihdella suurestikin. Par-
haat taloudelliset edellytykset turvan kustan-
tamiseen ovat usein siellä, missä toiminta on 
selkeimmin ammatillistunut ja liiketoimin-
taan verrattavaa. Kustannusten tasaamiseksi 
korvauksen perusteena käytettävälle vuosi-
työansiolle on paineita luoda ansioraja. 

Toisaalta nykyisessä tapaturmaturvan ta-
sossa on myös puutteita, jotka saattavat olen-
naisesti heikentää urheilijan toimeentuloa. 
Keskeisin puute koskee toimeentuloa tilan-
teessa, jossa urheilija on tapaturman johdosta 
pysyvästi menettänyt työkykynsä myös muu-
hun työhön. Nykyisessä järjestelmässä urhei-
lijan toimeentulo, sen jälkeen kun lain mu-
kainen enimmäiskorvausaika on päättynyt, 
järjestyisi ainoastaan perusturvajärjestelmien 
lähinnä kansaneläkejärjestelmän kautta. Ur-
heilijalle on harvoin ehtinyt ennen urheilu-
uraa tai sen aikana karttua työeläkelakien 
mukaista eläkettä. 

Urheilijan kannalta nykyisessä järjestel-
mässä on puutteena myös se, että jatkuvina 
maksettavia tapaturmakorvauksia esimerkiksi 
tapaturmaeläkettä ei tarkisteta indeksillä. Jot-
ta korvaukset kuitenkin vastaisivat tapatur-
mahetken tasoa, on nykyisen lain 2 §:n 
2 momentissa kuitenkin viitattu tapaturma-
vakuutuslain 60 §:n 1 momenttiin. 

Toisaalta nykyisen järjestelmän mukainen 
oikeus korvauksen jatkumiseen vähintään 10 
vuoden ajan tapaturmasta lukien saattaa jois-
sakin pysyvän urheilukyvyttömyyden tilan-
teissa olla epätarkoituksenmukainen ja johtaa 
ylikompensaatioon. Korvaus tulisi paremmin 
suhteuttaa urheilu-uran kestoon, joka keski-
määrin on varsin lyhyt muuhun työuraan ver-
rattuna. 

Jos urheilijan aktiivi urheilu-ura urheilussa 
sattuneen tapaturmavamman tai siitä aiheu-
tuvan sairauden vuoksi päättyy, urheilija tu-
lee kuntouttaa sellaiseen uuteen ammattiin, 
josta hän voi jatkossa saada kohtuullisen 
toimeentulon. Kuntoutuksen tulisi olla ny-
kyistä aktiivisempaa ja työelämään kannus-
tavampaa. 

Rahastointimahdollisuus täydentää urheili-
jan lakisääteistä ansioperusteista sosiaalitur-
vaa. Tämä on otettu huomioon esityksessä. 
Urheilijoiden rahastointia koskeva järjestely  
rahoitetaan verovaroin ja se poikkeaa rahoi-
tukseltaan siten tapaturma- ja työeläkejärjes-
telmistä, jotka katetaan työnantaja- ja työnte-
kijämaksuilla. 
 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Urheilemisesta pääasiallisesti toimeentu-
lonsa saavat urheilijat ehdotetaan pidettäviksi   
edelleen erillisen lakisääteisen sosiaaliturvan 
piirissä. Esityksen tavoitteena on kuitenkin 
uudistaa nykyistä vakuutusjärjestelmää lä-
hemmäksi muun ansioperusteisen sosiaaliva-
kuutuksen tavoitteita. 

Ehdotetun lain tarkoituksena on kohtuulli-
sin kustannuksin turvata urheilemisesta pää-
asiallisesti toimeentulonsa saavalle urheilijal-
le ansioperusteinen kohtuullisen toimeentu-
lon säilyttävä tapaturma- ja eläketurva. 

Urheilun tulee lähtökohtaisesti itse kyetä 
kustantamaan oma ansioperusteinen sosiaali-
turvansa. Tavoitteiden toteuttamiseksi nykyi-
sen tapaturmaturvan sisältöön ehdotetaan si-
sällöllisiä tarkistuksia. 

Urheilu-ura on muuta työuraa huomatta-
vasti lyhytkestoisempi. Myös urheilun tuo-
mat ansiot muodostuvat muuta työuraa lyhy-
emmän ajanjakson aikana. Urheiluansiot 
saattavat  usein  myös vaihdella suuresti ly-
hyenkin ajanjakson aikana. Urheilu-uran pi-
tuuteen ja sen tuomiin ansioihin vaikuttavat 
urheilijan menestyminen asianomaisessa la-
jissa. 

Myös urheilun rahoituspohja on edelleen 
kapea. Kustannukset, joiden voidaan arvioi-
daan aiheutuvan yleisen työeläke- ja tapa-
turmavakuutuslainsäädännön ulottamisesta 
urheiluun ovat edelleen liian suuret urheilun 
taloudelliseen kantokykyyn suhteutettuna. 
Näiden urheilusta johtuvien erityispiirteiden 
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että urheili-
jan sosiaaliturvan järjestetään nykyiseen ta-
paan muusta työeläke- ja tapaturmavakuutus-
lainsäädännöstä erillisellä vakuutuksella, 
jonka vähimmäistaso määritellään laissa. 
Syyt, jotka aikanaan johtivat urheilijoiden 
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ansioperusteinen sosiaaliturvan järjestämi-
seen erillisjärjestelmän kautta, pätevät pää-
osin edelleen. 

Nykyisen tapaturmaturvan sisältöön on 
kuitenkin välttämätöntä tehdä sisällöllisiä 
tarkistuksia, koska urheilun rahoituspohja ei 
kestä nykyisen lain korvausmenosta aiheutu-
vaa kustannusvastuuta. Kustannusten pysy-
minen kohtuullisina on myös vakuutusturvan 
tosiasiallisen toteutumisen kannalta keskeis-
tä. 

Vakuuttamisvelvollisuuden osalta ehdote-
taan lisättäväksi säännös, jonka mukaan va-
kuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa huomioi-
taisiin kaikki samaa pelikautta tai vuotta kos-
kevien sopimusten perusteella maksettavat 
palkat. Säännöksellä pyritään ehkäisemään 
vakuuttamisvelvollisuuden kiertämistä sol-
mimalla useita lyhyitä sopimuksia. Vakuut-
tamisvelvollisuutta arvioitaessa huomioitai-
siin näin urheilijan koko kauden aikana to-
teutuneiden sopimusten mukaiset palkat. 

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja eh-
dotetaan nostettavaksi nykyisestä 38 vuodes-
ta siihen, kun urheilija täyttää 43 vuotta. 
Muutos on perusteltu huomioiden urheilu-
urien pidentyminen. Nykyistä vakuuttamis-
velvollisuutta koskevaa tulorajaa ei ehdoteta 
muutettavaksi, mutta tuloraja sidottaisiin in-
deksiin. 

Esityksessä selkiytettäisiin korvattavan va-
hingon käsitettä ja tarkennettaisiin niitä olo-
suhteita, joissa sattunut vamma oikeuttaa 
korvaukseen. 

Valtaosa urheiluvammoista on sellaisia, et-
tä niiden vaikutukset urheilijan mahdolli-
suuksiin jatkaa urheilu-uraansa selviävät jo 
KELA :n sairauspäivärahakauden aikana. Jos 
vamman vaatima hoito jatkuu yli sairauspäi-
värahan enimmäisajan eikä vamman lopulli-
set vaikutukset  urheilu-uran jatkumiselle ole 
vielä selvillä, urheilijalla olisi oikeus saada 
tapaturmaeläkettä vakuutuksesta. 

Jos urheilu-uran jatkaminen urheilussa sat-
tuneen tapaturmavamman tai siitä aiheutuvan 
sairauden johdosta vuoksi ei ole enää mah-
dollista, urheilijan ja yhteiskunnan kannalta 
tarkoituksenmukainen tavoite on tukea hänen 
mahdollisuuksiaan päästä muuhun kohtuulli-
sen toimeentulon tarjoavaan ammattiin. Tä-
mä tavoite toteutettaisiin järjestelmässä kun-
toutustoimenpiteillä ja eläkkeen maksun si-

tomisella urheilu-uran päättyessä siihen, että 
urheilija osallistuu kuntoutukseen, joka täh-
tää kohtuullisen toimentulon antavaan työhön 
tai ammattiin. Tarkoituksena on nykyistä te-
hokkaampi ja kannustavampi kuntoutus ja 
paluu työelämään. Kuntoutuksen päätyttyä 
urheilijalle maksettaisiin tapaturmaeläkettä 
ansiovertailuun perustuen, kuitenkin niin, et-
tä eläkkeestä vähennettäisiin aina vähintään 
se ansiotulon määrä, joka vastaa ansiotasoa 
siinä työssä tai ammatissa, johon urheilija on 
kuntoutettu. 

Tapaturmaeläkettä sairaanhoidon ja amma-
tillisen kuntoutuksen ajalta sekä kuntoutuk-
sen jälkeen ansiovertailuun perustuen mak-
settaisiin yhteensä viiden vuoden ajalta sai-
rausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan 
enimmäisajan täytyttyä. Sairaanhoitokulut, 
lääkinnällinen kuntoutus ja tapaturmavakuu-
tuslain mukaiset lisät korvattaisiin enintään 
siltä ajalta, jolta tapaturmaeläkettä voidaan 
maksaa. Haittarahaa maksettaisiin 65 vuoden 
ikään saakka. Perhe-eläkettä maksettaisiin 
enintään kymmenen vuoden ajan urheilijan 
kuolemasta lukien. 

Julkisella sektorilla annetusta sairaanhoi-
dosta aiheutuneet kustannukset muun kuin 
pysyvän työkyvyttömyyden ajalta korvattai-
siin todellisten kustannusten mukaan. Sai-
raanhoitokulut pysyvän työkyvyttömyyden 
aiheuttaneen vamman tai sairauden hoidon 
osalta maksettaisiin sen sijaan julkisen ter-
veydenhuollon käytöstä potilaalle aiheutuvan 
kustannustason mukaisesti. 

Jos urheilija tulee urheiluvamman tai siitä 
aiheutuvan sairauden johdosta pysyvästi  
työkyvyttömäksi myös muuhun työhön, hä-
nelle ehdotetaan muiden työntekijöiden ta-
voin oikeutta kohtuullisen toimeentulon ta-
kaavaan eläkkeeseen. Pysyvää tapaturmaelä-
kettä maksettaisiin, jos urheilija on tullut en-
nen 43 ikävuoden täyttämistä tapaturman ai-
heuttaman vamman tai sairauden johdosta 
pysyvästi kykenemättömäksi jatkamaan lais-
sa tarkoitettua urheilemista ja hänen kykynsä 
ansiotulojen hankkimiseen jäljellä olevalla 
muulla työkyvyllä on pysyvästi heikentynyt 
kolmella viidesosalla 30 000 euron suurui-
sesta vuosityöansiosta. Mainittu määrä vastaa 
lähinnä työssäkäyvien henkilöiden keskimää-
räistä ansiotasoa. Työkyvyn heikentymistä 
arvioitaessa huomioitaisiin urheilijan jäljellä 
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oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sel-
laisella saatavissa olevalla työllä, jota hänen 
kohtuudella voidaan edellyttää tekevän. Täl-
löin otettaisiin huomioon myös urheilijan 
koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuin-
paikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. 

Vuosityöansio ehdotetaan määräytyväksi 
sen vuoden tai pelikauden, jona tapaturma 
sattui ja sitä edeltävän vuoden tai pelikauden 
sopimuspalkkojen keskiarvon perusteella. 
Keskiarvoa laskettaessa ei huomioitaisi edel-
tävää vuotta tai pelikautta, jos palkan määrä 
tältä ajalta jää alle tässä laissa säädetyn va-
kuuttamisvelvollisuuden alarajan. Vuosi-
työansiossa huomioitavien palkkojen tulee 
olla pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta 
urheilemisesta saatua palkkaa. 

Vuosityöansiolle ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön ansioyläraja 80 000 euroa. Ansio-
yläraja koskisi myös yksilöurheilijan vuosi-
työansiota. Pysyvän työkyvyttömyyden pe-
rusteella maksettavan tapaturmaeläkkeen pe-
rusteena käytettäisiin kuitenkin pysyvän työ-
kyvyn arvioinnin perusteena olevaa 30 000 
euron suuruista vuosityöansiota, joka suu-
ruudeltaan vastaisi lähinnä työssäkäyvien 
suomalaisten keskiansiota vuodessa. Samaa 
vuosityöansiota käytettäisiin myös yksilöur-
heilijan pysyvän työkyvyttömyyden perus-
teella maksettavan tapaturmaeläkkeen perus-
teena. 

Yksilöurheilijoiden osalta luovuttaisiin va-
kuuttamisvelvollisuudesta. Esityksessä halu-
taan kuitenkin edelleen turvata myös yksilö-
urheilijoille ansioperusteinen tapaturma- ja 
eläketurva. Tästä syystä yksilöurheilijoiden 
vakuuttaminen ehdotetaan järjestettäväksi 
vapaaehtoisesti. Yksilöurheilijalla olisi oike-
us lain mukaiseen vakuutukseen urheiluansi-
oiden ylittäessä laissa säädetyn tulorajan. 

Esityksessä mainitut etuuksia koskevat ra-
hamäärät tarkistettaisiin indeksillä. 

Esitys sisältää myös eräitä teknisiä muu-
toksia nykyiseen järjestelmään. 
 
4.  Muita  es i tykseen vaikuttavia  

se ikkoja 

Tällä hetkellä urheilijat maksavat sairaus-
vakuutuslain 18 luvun 4 §:n tarkoittamaa va-
kuutetun sairausvakuutusmaksua (sairausva-
kuutuksen sairaanhoitomaksu ja päiväraha-

maksu), kuten muutkin vakuutetut. Sen si-
jaan urheilutyönantajat eivät nykyisin työn-
antajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta 
urheilemisesta saaduista palkkioista annetun 
lain (375/1995) perusteella ole velvollisia 
maksamaan työnantajan sairausvakuutus- ja 
kansaneläkemaksua. Urheilutyönantajat saa-
vat kuitenkin Kelasta maksamaansa sairaus-
ajan palkkaa vastaavan osuuden urheilijalle 
myönnetystä sairauspäivärahasta. Hallituksen 
tarkoituksena on saattaa tähän esitykseen liit-
tyen työnantajan sairausvakuutusmaksuvel-
vollisuus koskemaan myös urheilutyönanta-
jaa vuoden 2010 talousarvion yhteydessä. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suu-
ruudeksi vuonna 2010 arvioidaan 2,10 pro-
senttia palkoista. Vuonna 2007 vakuutettuna 
oli 1078 urheilijaa, joista jääkiekkoilijoita 
noin 600, jalkapalloilijoita 290, kori- ja pesä-
palloilijoita molempia noin 60 ja lentopalloi-
lijoita 30. Urheilijalle maksettavan palkkion 
alarajan, josta työnantajan sairausvakuutus-
maksu tulee maksettavaksi, arvioidaan ylit-
tyvän noin 840 urheilijan osalta. Työnantajan 
sairausvakuutusmaksua arvioidaan kertyvän 
900 000 euroa. 

Parhaillaan on vireillä tapaturma- ja am-
mattitautilainsäädännön kokonaisuudistus. 
Uudistuksen periaatteita linjannut työryhmä 
on saanut mietintönsä valmiiksi lokakuussa 
2008 (sosiaali- ja terveysministeriön selvi-
tyksiä 2008:46). Lisäksi kokonaisuudistuk-
seen liittyen on valmistunut ehdotus haitta-
luokituksen tarkistamiseksi. Laajan tapatur-
ma- ja ammattitautilainsäädännön uudistuk-
sen valmistelu ja sen voimaansaattaminen tu-
lee kuitenkin vielä viemään aikaa, jonka 
vuoksi ehdotettu laki urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta on tarkoituksenmukaista saat-
taa voimaan ennen mainitun uudistuksen 
mukaisen lainsäädännön voimaantuloa. 
 
5.  Esityksen vaikutukset  

Urheilukyvyttömyydestä maksettava tapa-
turmaeläke sidottaisiin nykyistä selvemmin 
siihen, että urheilija kouluttautuu uuteen 
ammattiin. Tapaturmaeläkkeen maksaminen 
lyhenisi siten nykyisestä aikaan, jonka uuteen 
kohtuullisen toimeentulon tuovaan ammattiin 
kouluttautuminen yleensä vaatii. Tämä tehos-
taisi urheilijoiden siirtymistä urheilu-uran 
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jälkeen muuhun työhön ja toisaalta alentaisi 
järjestelmän kustannuksia. 

Niissä tapauksissa, joissa urheiluvamma 
johtaa paitsi urheiluammatin päättymiseen, 
kuntoutusmahdollisuudetkin huomioon otta-
en myös pysyvään työkyvyttömyyteen, ur-
heilijan turva parantuisi nykyisestä kymme-
neen vuoteen rajoittuvasta korvauksesta. Ur-
heilijalle maksettaisiin pysyvän työkyvyttö-
myyden tapauksissa 65 vuoden ikään saakka 
eläkettä, joka vastaisi tasoltaan työssä käyvi-
en henkilöiden yleistä ansiotasoa. 

Järjestelmästä ei maksettaisi yleisen tapa-
turmavakuutusjärjestelmän mukaista päivä-
rahaa, koska se ei olisi edelleenkään tarkoi-
tuksenmukaista urheilun taloudellisen kanto-
kyvyn kannalta ottaen huomioon urheilun 
poikkeuksellisen korkeasta tapaturmariskistä 
aiheutuvat kustannukset. Urheilijalla olisi 
kuitenkin edelleen oikeus nykyiseen tapaan 
sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan 
lyhyen työkyvyttömyyden ajalta. Lisäksi 
joukkueurheilijan kohdalla seura usein mak-
saa urheilijalle urheilukyvyttömyyden perus-
teella sairausajan palkkaa. 

Pysyvän urheilukyvyttömyyden perusteella 
tapaturmaeläkettä maksettaisiin viiden vuo-
den ajalta sairausvakuutuslain mukaisen sai-
rauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä edel-
lyttäen, että urheilija kuntouttaa itsensä muu-
hun työhön. Lisäksi perhe-eläkettä makset-
taisiin nykyiseen tapaan enintään kymmenen 
vuoden ajalta urheilijan kuolemasta. Sairaan-
hoitokulujen ja tapaturmavakuutuslain mu-
kaisten lisien korvaaminen olisi sidoksissa 
eläkkeen maksamista koskevaan viiden vuo-
den enimmäisaikaan. Kuitenkin pysyvän 
työkyvyttömyyden tapauksissa urheilijalle 
turvattaisiin sairaanhoito, lääkinnällinen kun-
toutus ja tapaturmavakuutuslain mukaiset li-
sät siihen saakka, kunnes oikeus pysyvän 
työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan 
eläkkeeseen päättyisi. 

Tapaturmavamman hoidosta aiheutuvan 
työkyvyttömyyden ja urheilu-uran päättymi-
sestä johtuvan uuteen ammattiin kuntoutta-
misen ajalta maksettavan tapaturmaeläkkeen 
sekä perhe-eläkkeen kohdalla otettaisiin 
käyttöön yläansioraja, koska eläkkeen sito-
minen usein suhteellisen lyhytaikaisen hyvin 
korkean ansion käyttämiseen korvauksen pe-
rusteena ei ole pakollisen sosiaaliturvan ta-

voitteiden ja urheilun taloudellisen kantoky-
vyn kannalta perusteltua. 

Esityksellä lisäksi selkiytettäisiin korvatta-
van vahingon käsitettä tarkentamalla niitä 
olosuhteita, joissa vamma oikeuttaa korvauk-
seen. Tapaturman aiheuttaman vamman li-
säksi vakuutuksesta korvattaisiin lievistä ur-
heilulle ominaisten, kuormitusta aiheuttavien 
liikkeiden yhteydessä syntyneistä lihaksen tai 
jänteen kiputiloista korvausta siten, että kor-
vausta suoritettaisiin enintään kuuden viikon 
ajalta vahingon sattumisesta. Vakuutuksesta 
korvattavaksi tulisivat siten valtaosassa tapa-
uksia ainoastaan vamman vaatimat hoito- ja 
tutkimuskulut, koska kuuden viikon enim-
mäiskorvausaika ajoittuu sairausvakuutuslain 
mukaiselle ensisijaisuusajalle. 

Esityksessä ehdotetun urheilukyvyttömyy-
den perusteella maksettavan tapaturmaeläk-
keen rajaaminen nykyisestä viiteen vuoteen 
ja säätämällä ansioyläraja vuosityöansiolle 
vähentäisivät korvausmenoa arviolta 20 pro-
senttia. Toisaalta pysyvän työkyvyttömyyden 
perusteella maksettava tapaturmaeläke 65-
vuotiaaksi asti lisäisi korvausmenoa arviolta 
2—3 prosenttia ja tämän sitominen indeksiin 
lisäisi kustannuksia arviolta 1—2 prosenttia. 
Edellä mainitut arviot perustuvat vakuutus-
turvaa pääasiallisesti hoitaneen vakuutusyh-
tiön vakuutuskannan ja vahinkojen pohjalta 
tehtyihin kustannuslaskelmiin. Arvioihin liit-
tyy epävarmuustekijöitä johtuen muun muas-
sa vakuutettujen ammattiurheilijoiden suh-
teellisen pienestä lukumäärästä ja vahinkojen 
voimakkaasta vuosittaisesta vaihtelusta. Kus-
tannusvaikutukset vaihtelevat myös eri urhei-
lulajien välillä, koska lajien palkkatasot ovat 
hyvin erilaiset. 

Tarkoituksena on, että uudistuksen toi-
meenpanoa seurataan ja ryhdytään tarvittaes-
sa toimenpiteisiin järjestelmän edelleen ke-
hittämiseksi. 
 
 
6.  Asian valmiste lu 

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- 
ja terveysministeriössä virkatyönä. Työhön 
ovat osallistuneet keskeiset urheilun osapuo-
lia  edustavat  järjestöt  sekä tapaturmava-
kuutusjärjestelmän, Eläketurvakeskuksen ja 
Kansaneläkelaitoksen edustajat. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Vakuuttamisvelvollisuus. Pykälässä 
säädetään seuran tai muun urheilutoimintaa 
harjoittavan yhteisön velvollisuudesta va-
kuuttaa urheilija. Säännös vastaa pääosin ny-
kyistä lakia ja edellyttää sellaista urheilemis-
ta koskevaa sopimusta urheilijan ja urheilu-
seuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan 
yhteisön välillä, jonka perusteella urheilija 
saa urheilemisesta veronalaista palkkaa vuo-
dessa tai vuotta lyhyemmässä pelikaudessa 
vähintään 9 600 euroa. Tämä rahamäärä eh-
dotetaan jäljempänä sidottavaksi työeläkein-
deksiin, koska muutoin vakuuttamisvelvolli-
suus laajentuisi vähitellen myös harrastus-
pohjaiseen urheilemiseen. Nykyistä säännös-
tä on lisäksi selkeytetty siten, että vakuutta-
misvelvollisuus koskisi vain sellaista seuraa 
tai muuta yhteisöä, joka harjoittaa urheilu-
toimintaa Suomessa ja urheilijaa, jonka ur-
heilemisesta saatu veronalainen palkka on 
pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urhei-
lemisesta saatua. Tarkoituksena on sitoa va-
kuuttamisvelvollisuus nykyistä kiinteämmin 
Suomeen ja Suomessa harjoitettuun urheile-
miseen. Vakuuttamisvelvollisuuden ikäraja 
ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä 38 vuo-
desta 43 vuoteen, koska pieni osa urheilijois-
ta on jatkanut uraansa 38 vuotta täytettyään-
kin. 

Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi, kun 
urheilijan ja urheiluseuran tai muun urheilu-
toimintaa harjoittavan yhteisön välillä katso-
taan olevan työsopimussuhde. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että urheilija sitoutuu 
henkilökohtaisesti urheilemaan seuran tai 
muun yhteisön lukuun tämän johdon ja val-
vonnan alaisena saaden urheilemista vastaan 
vähintään säädetyn suuruisen vastikkeen. 
Säännös tulisi sovellettavaksi lähinnä jouk-
kueurheilijoihin. Säännöstä on kuitenkin 
mahdollista soveltaa myös yksilöurheilijaan, 
jos työsuhteen tunnusmerkit esimerkiksi seu-
raan tai lajiliittoon täyttyvät. 

Vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa 
otettaisiin lisäksi huomioon nykyisestä poi-

keten kaikki samaa vuotta tai pelikautta kos-
kevien sopimusten perusteella maksettavat 
palkat. Tällä pyritään ehkäisemään vakuut-
tamisvelvollisuuden kiertäminen solmimalla 
useita lyhyitä sopimuksia ja turvaamaan ur-
heilijan asema urheiluseuran tai muun urhei-
lutoimintaa harjoittavan yhteisön vaihtuessa 
kesken pelikauden. Vakuuttamisvelvollisuus 
voi siten syntyä seuralle tai muulle yhteisölle 
myös urheilijan samaa vuotta tai pelikautta 
koskevien aiempien sopimusten perusteella. 

Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi 
sitä, että, jos sopimus joukkueurheilijan 
kanssa tehdään heti pelikauden alussa, va-
kuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa huomioi-
tavaksi tulee ainoastaan tämä sopimus. Jos 
sopimus sen sijaan tehdään vasta myöhem-
min kesken pelikauden, vakuuttamisvelvolli-
suutta arvioitaessa on huomioitava myös ur-
heilijan samaa pelikautta koskevat aiemmat 
sopimukset, mikäli urheilijalla on ollut sanot-
tuja sopimuksia. Viimeksi mainitussa tapa-
uksessa ajallisesti hyvin lyhytaikainenkin so-
pimus voi aikaisempien sopimusten perus-
teella synnyttää seuralle vakuuttamisvelvolli-
suuden, jos aikaisemmat sopimuspalkat yh-
dessä nyt solmittavan sopimuksen perusteella 
maksettavan palkan kanssa ylittävät vakuut-
tamisvelvollisuuden alarajan. Vakuuttamis-
velvollisuuden näin syntyessä seura tai muun 
yhteisö joutuu myös maksamaan vakuutus-
maksua urheilijan edellisten sopimusten pe-
rusteella, koska niiden mukaiset palkat tule-
vat huomioiduksi myös korvauksen perus-
teena käytettävässä vuosityöansiossa. 

Jotta seura kykenee arvioimaan vakuutta-
misvelvollisuuttaan, jäljempänä 22 §:ssä eh-
dotetaan urheilijalle velvollisuutta ilmoittaa 
seuralle aikaisempien samaa vuotta tai peli-
kautta koskevien sopimustensa ansiotiedot. 

EY-asetuksen 1408/71  mukaan  jäsenval-
tion alueella työskentelevä henkilö on työs-
kentelyvaltion lainsäädännön alainen. Vuon-
na 2010 voimaan tulevan sen korvaavan uu-
den asetuksen (883/2004) lähtökohtana on, 
että jäsenvaltiossa palkkatyössä olevaan hen-
kilöön sovelletaan työskentelyvaltion lain-
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säädäntöä. Molemmat asetukset sisältävät 
kuitenkin lähetettyä työntekijää koskevan 
poikkeuksen. Lähetettynä työntekijänä henki-
lö voi jäädä lähtömaansa lainsäädännön pii-
riin nykyisen asetuksen perusteella pääsään-
töisesti vuoden ja uuden asetuksen perusteel-
la pääsääntöisesti kahden vuoden ajaksi. 

Jos työskentelyä on useammassa jäsenval-
tiossa, tulee  nykyisen EY-asetuksen 1408/71 
mukaan sovellettavaksi työntekijän asuinval-
tion lainsäädäntö, jos työntekijä harjoittaa 
siellä osittain toimintaa. Uuden asetuksen 
883/2004 mukaan sovellettava lainsäädäntö 
tällaisessa tapauksessa on asuinvaltion lain-
säädäntö, jos huomattavaa osaa toiminnasta 
harjoitetaan tässä valtiossa. Henkilöön sovel-
letaan nykyisen asetuksen mukaan työnanta-
jayrityksen koti- tai liikepaikan lainsäädän-
töä, mikäli henkilö ei harjoita asuinvaltios-
saan toimintaa osittain sekä uuden asetuksen 
mukaan huomattavaa osaa toiminnastaan. 
Sekä nykyisen asetuksen että uuden asetuk-
sen lainvalintasäännöksillä pyritään estämään 
kahden lainsäädännön piiriin kuuluminen tai 
tilanne, ettei henkilö kuulu minkään lainsää-
dännön piiriin. 

Urheilijan pykälässä tarkoitettuun palkkaan 
lasketaan sopimukseen perustuvat palkat ja 
palkkiot sekä verotettavat luontoisedut, kuten 
auto-, asunto- ja ravintoetu. Urheilijan rahas-
toon siirtämä palkan osa tulee huomioida va-
kuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa. 

Sen sijaan urheilumenestykseen sidottua 
palkkaa ja palkkioita (tulospalkkio) ei va-
kuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa tulisi 
huomioida, koska sen toteutuminen on vielä 
epävarmaa. Tapaturman sattuessa maksetta-
vaksi erääntynyt tulospalkkio tulisi kuitenkin 
huomioida korvauksen perusteena käytettä-
vässä vuosityöansiossa. Tulospalkkiolla tar-
koitetaan yleensä palkkiota, jonka suuruus 
määräytyy työntekijän, työntekijäryhmän, 
työyksikön tai koko yrityksen tuloksen pe-
rusteella. Työntekijä voi työpanoksellaan 
vaikuttaa tulospalkkion suuruuteen, joten 
palkkio on selkeästi vastiketta työntekijän te-
kemästä työstä. Jos urheilijan palkka sopi-
muksen mukaan koostuu pelkästään tai pää-
asiallisesti urheilumenestykseen sidotusta tu-
lospalkkiosta, vakuuttamisvelvollisuus tulee 
arvioida uudelleen silloin, kun tulospalkkio 
erääntyy maksettavaksi. Jos pykälässä tarkoi-

tettu sopimukseen perustuva palkka tulos-
palkkion määrällä huomioituna tällöin ylittää 
laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden 
alarajan, urheilija tulee vakuuttaa tämän lain 
mukaisella vakuutuksella ja vakuutus on täl-
löin voimassa vakuuttamishetkestä alkaen. 
Vanhuuseläkettä urheilijalle karttuu, kun va-
kuutusmaksu on maksettu. Sen sijaan vakuu-
tusta ei ole mahdollista saattaa takautuvasti 
voimaan ja siten myös takautuva vahingon 
korvaaminen ilman vakuutusta ei ole mah-
dollista. 

Urheilijan muulla toiminnalla saamia ve-
ronalaisia  tuloja, kuten esimerkiksi mainos-
tajien  kanssa  tehdyistä  yhteistyösopimuk-
sista saatuja  tuloja  ei  huomioitaisi vakuut-
tamisvelvollisuutta arvioitaessa. Tällaista tu-
loa voidaan pitää ennakkoperintälain 
(1118/1996) 25 §:n mukaisena työkorvauk-
sena, josta suorituksen maksajan on toimitet-
tava ennakonpidätys, jos saajaa ei ole merkit-
ty ennakkoperintärekisteriin. Vakuuttamis-
velvollisuuden sitominen yksinomaan sopi-
mukseen perustuvaan palkkatuloon on perus-
teltua, koska pakollisen vakuutusturvan kus-
tantaa työnantajana toimiva seura tai muu yh-
teisö eikä urheilija itse. Ei ole tarkoituksen-
mukaista, että seuran tai muun yhteisön va-
kuuttamisvastuu kattaisi urheilijan muulla, 
vaikkakin urheiluun liittyvällä, toiminnalla 
saamat tulot. Tämän kaltaisista tuloista seura 
tai muu yhteisö ei käytännössä voi aina edes 
olla tietoinen. Seuran tai muun yhteisön tulee 
olla työnantajan tavoin vastuussa turvan 
luomisesta vain siltä osin kuin se hyödyntää 
urheilijan suoritusta. 

2 §. Tapaturma. Pykälässä määritellään mi-
tä tämän lain mukaan tapaturmalla tarkoite-
taan sekä määritellään edellytykset ja olosuh-
teet, jolloin urheilija on vakuutusturvan pii-
rissä. Pykälän 1 momentissa on tapaturman 
vakiintunut määritelmä. Perustuslaki ja va-
kuutuskorvausta hakevan oikeussuoja edel-
lyttävät, että korvauksen maksamisen perus-
teet ilmenevät riittävän tarkoin laista. Tapa-
turman käsitteen määritteleminen laissa sel-
keyttäisi lain  soveltamisalaa  suhteessa sai-
rauksiin. Sairauden korvaaminen vakuutuk-
sesta edellyttää, että sairaus on aiheutunut ta-
paturmavamman seurauksena. 

Pykälän 2 momentissa edellytetään, että ta-
paturma on sattunut urheilijalle ennen 
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43 vuoden iän täyttämistä. Tapaturman tulee 
lisäksi olla sattunut lajille ominaisissa olo-
suhteissa ja jossakin 1—5 kohdassa erikseen 
määritellyistä tilanteista. Tarkennetuilla 
säännöksillä on tarkoitus selkiyttää nykyistä 
korvauskäytäntöä. Itse peli- tai urheilusuori-
tuksen yhteydessä sattuneen tapaturman li-
säksi turva kattaa lajille ominaisen harjoitte-
lun, jos harjoittelu on ohjattua, valvottua tai 
se tapahtuu harjoitteluohjelman mukaisesti. 
Ylimmillä sarjatasoilla ammatikseen urheile-
vat joukkueurheilijat ovat yleensä pelaajaso-
pimusten perusteella sitoutuneet pelaamaan 
ja harjoittelemaan seuran johdon ja valvon-
nan alaisina. Varsinaisten joukkueharjoitus-
ten lisäksi urheilijat ovat usein velvoitettuja 
harjoittelemaan myös omatoimisesti etenkin 
loma-aikoina. Omatoiminen harjoittelu ta-
pahtuu yleensä valmentajalta saadun harjoit-
teluohjelman mukaisesti. Omatoimisia har-
joittelu- ja kuntoutusohjelmia laaditaan usein 
myös vammoista kuntoutuville urheilijoille. 
Yksilöurheilijat harjoittelevat pääasiallisesti 
valmentajan kanssa sovitun harjoitteluohjel-
man mukaisesti silloin kun urheilijalla on 
oma valmentaja. Harjoitteleminen tapahtuu 
tällöin usein omatoimisesti. 

Urheiluammatin erityispiirteistä johtuen on 
perusteltua, että paitsi ohjatussa ja valvotussa 
joukkueen yhteisessä harjoittelussa sattunut 
tapaturma, myös omatoimisessa harjoittelus-
sa urheilijalle sattunut tapaturma kuuluu va-
kuutusturvan piiriin silloin, kun omatoiminen 
harjoittelu tapahtuu valmentajan urheilijalle 
etukäteen antaman henkilökohtaisen harjoit-
teluohjelman mukaisesti. Urheiluammatin 
luonteesta johtuen on perusteltua, että urhei-
lija tällöin voi itse, harjoitteluohjelman sen 
niin salliessa, päättää mihin aikaan päivästä 
hän harjoitteet tekee. Harjoitteluohjelma voi-
daan lyhyille jaksoille antaa myös suullisesti. 
Vahinkotilanteessa harjoitteluohjelman tar-
kempi sisältö tulee kuitenkin voida luotetta-
valla tavalla selvittää. Tarkoituksena on erot-
taa korvaussuojan piiristä vapaa-ajanurheilu. 

Vakuutusturva olisi lisäksi voimassa silloin 
kun tapaturma on sattunut urheilijalle hänen 
ollessa siirtymässä asunnoltaan tai majoitus-
tiloista kilpailu-, peli- tai harjoittelupaikalle 
tai sieltä takaisin sekä peli-, kilpailu- tai har-
joitusmatkoilla matkaohjelman mukaisessa 
toiminnassa.  Urheilija olisi vakuutusturvan 

piirissä myös tilanteissa, joissa urheilija toi-
mii 1 §:ssä tarkoitetun seuran tai muun yhtei-
sön määräyksestä mainitun seuran tai yhtei-
sön edustajana edustustilaisuudessa. Myös 
matkat tällaiseen tilaisuuteen ja takaisin kuu-
luvat vakuutusturvan piiriin. 

Pykälän 3 momentin mukaan tapaturmana 
korvattaisiin myös kuormittavaa yksittäistä 
liikettä suoritettaessa ilman tapaturmaa äkil-
lisesti tapahtunut lihaksen tai jänteen kipey-
tyminen. Korvausta ei kuitenkaan suoritettai-
si, jos kipeytymisen syynä on sairaus, toden-
näköisesti pääasiallisesti aikaisempi vamma 
tai muusta syystä johtuva kudoksen heiken-
tyminen taikka kudosvaurio, jonka syntymi-
nen edellyttää tapaturmaa. Tämä tapaturma-
vakuutuslainsäädännön tarkoittama niin kut-
suttu työliikekipeytyminen kuuluu nykyisen-
kin vakuutusturvan piiriin lain esitöiden pe-
rusteella, mutta kipeytymisen korvaaminen 
ehdotetaan nyt säänneltäväksi laissa. 

Tapaturmavakuutuslainsäädännössä työta-
paturmana ei ole pidetty tahallisesti aiheutet-
tua vammaa tai sairautta. Pahoinpitelyn tai 
toisen henkilön tahallisen teon seurauksena 
syntyneen vamman tai sairauden korvaami-
nen perustuu tapaturmavakuutuslain erityis-
säännökseen. Urheilussa raja tapaturman ja 
tahallisen vahingoittamisen välillä voi olla 
hiuksenhieno, koska lajin luonteeseen voi 
kuulua erilaisia fyysisiä kamppailutilanteita. 
Urheilun erityispiirteet puoltavat, että vakuu-
tusturva kattaa asianomaiselle lajille ominai-
sen voimankäytön seurauksena syntyneet 
vammat. Tapaturmavakuutuslain tapaan tä-
män lain perusteella ei kuitenkaan myönnetä 
korvausta vammasta tai sairaudesta, jonka 
urheilija on aiheuttanut itselleen tahallisesti. 

Vakuutusturva ei edelleenkään kattaisi ta-
paturmavakuutuslainsäädännön tarkoittamia  
ammattitauteja vaan vakuutuksesta korvattai-
siin ainoastaan tapaturman aiheuttamat 
vammat tai sairaudet sekä lihaksen tai jän-
teen kipeytymiset siten kuin pykälän 3 mo-
mentissa säädetään. 

Vakuutuksesta ei rajanveto-ongelmien 
vuoksi korvattaisi muun kuin tapaturma-
vamman tai sairauden pahenemista. 

3 §. Tapaturmasta maksettavat korvaukset. 
Pykälän 1 momentissa mainitaan tapaturman 
perusteella vakuutuksesta korvauksena mak-
settavat etuudet. Sen mukaan maksettaisiin 
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korvausta kuntoutuskustannuksista, tapatur-
maeläkettä, perhe-eläkettä, hautausapua, hait-
tarahaa, haitta- ja vaatelisää, korvausta opas-
koiran ylläpidosta aiheutuneista kustannuk-
sista, kodinhoitokustannusten korvausta sekä 
korvausta sairaanhoidon kustannuksista. 

Pykälän 2 momentissa säädetään lihaksen 
tai jänteen kipeytymisen korvausajasta. Sen 
mukaan kipeytymisen perusteella suoritettai-
siin korvausta enintään kuuden viikon ajalta 
vahingon sattumisesta. Tarkoituksena on, että 
vakuutuksesta maksetaan kohtuullinen ohi-
menevä korvaus lievistä urheilulle ominais-
ten, kuormitusta aiheuttavien liikkeiden yh-
teydessä syntyneistä lihaksen tai jänteen ki-
putiloista, vaikkei selkeää ulkoista tapatur-
mamomenttia voida osoittaa. Tämä lain mu-
kaan lihaksen tai jänteen kipeytymisen joh-
dosta korvausta tulisi valtaosassa tapauksia 
suoritettavaksi ehdotetun lain perusteella ai-
noastaan sairaanhoitokuluista, koska ansion-
menetyskorvauksen osalta kuuden viikon 
enimmäiskorvausaika ajoittuu  sairausvakuu-
tuksen ensisijaisuusajalle. Tämän lain mu-
kaista tapaturmaeläkettä kipeytymisen perus-
teella tulisi maksettavaksi ainoastaan tilan-
teissa, joissa sairausvakuutuslain mukainen 
sairauspäivärahan enimmäisaika olisi jo täyt-
tynyt. 

Pykälän 3 momentin mukaan urheilijan oi-
keus korvaukseen siltä osin kuin korvausta ei 
makseta ehdotetun lain nojalla, määräytyy 
sairausvakuutuslain mukaan. Säännös vastaa 
nykytilannetta. Urheilijan kannalta merkitys-
tä on erityisesti sairausvakuutuslain mukai-
sella päivärahalla, koska tämän lain mukaan 
ansionmenetyskorvausta maksetaan tapatur-
maeläkkeen muodossa vasta sairausvakuu-
tuslain mukaisen sairauspäivärahan enim-
mäisajan päätyttyä. 

4 §. Tapaturmaeläke.  Pykälä sisältää sään-
nökset urheilijan oikeudesta tapaturmaeläk-
keeseen tapaturman aiheuttaman vamman 
hoidon ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta 
sekä ammatillisen kuntoutuksen jälkeen. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ur-
heilijalla on oikeus tapaturmaeläkkeeseen 
ajalta, jona hän on tapaturman aiheuttaman 
vamman tai sairauden hoidon vuoksi kyvytön 
hankkimaan itselleen ansiotuloja 1 § tai 
15 §:ssä tarkoitetulla urheilemisella. Valtaosa 
urheiluvammoista on luonteeltaan sellaisia, 

että niiden vaikutukset urheilijan uran jatku-
miselle selviävät  sairausvakuutuksen ensisi-
jaisuusaikana. Mikäli tapaturmasta aiheutu-
neen vamman tai sairauden vaatima hoito 
kuitenkin jatkuu yli sairausvakuutuslaissa 
säädetyn sairauspäivärahan enimmäisajan ei-
kä vamman tai sairauden lopullista vaikutus-
ta urheilu-uran jatkumiselle vielä voida tode-
ta, urheilijalla on oikeus saada hoidon aiheut-
taman työkyvyttömyyden perusteella tapa-
turmaeläkettä tämän lain mukaan. 

Tarkoituksena on, että pykälän perusteella 
maksettavaa tapaturmaeläkettä ei vähennetä 
sillä perusteella, että urheilija kykenee lajinsa 
harjoitteluun, jos hän ei kykene pelaamaan. 
Hoidon vuoksi maksettavaa tapaturmaeläket-
tä ei siten ole tarkoitus myöntää osaeläkkee-
nä. 

Momentin 2 kohdan mukaan urheilijalla on 
oikeus tapaturmaeläkkeeseen myös silloin, 
kun hän ei momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
hoidon jälkeen enää kykene jatkamaan urhei-
lu-uraansa. Tällöin urheilijalle maksetaan ta-
paturmaeläkettä hänen kuntouttamisekseen 
muuhun työhön tai ammattiin, josta hän voi 
saada pääasiallisen toimeentulonsa. Tapa-
turmaeläkkeen maksamisen edellytyksenä 
on, että urheilija osallistuu lain tarkoittamiin 
ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteisiin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tapaturmaeläkettä ei 
makseta urheilijalle, joka hänestä riippuvasta 
syystä ei osallistu tämän lain mukaiseen am-
matilliseen kuntoutukseen tai hän keskeyttää 
kuntoutuksen. 

Vaikka urheilijalla on urheilun päättyessä 
jokin muu ammattikoulutus, siirtyminen ur-
heiluammatista muuhun työhön tai ammattiin 
edellyttää kuitenkin ainakin  työnvaihtoa tu-
kevia kuntoutustoimenpiteitä. Tällaisia ovat 
työllistymistä tukevat työharjoittelu, työhön 
valmennus tai ansionmenetyskorvaus koh-
tuullisen työllistymisen ajalta. Urheilijalla on 
saattanut urheilun ohella olla samanaikaisesti 
myös toinen työ, josta hän on saanut ansiotu-
loja. Tällöin tarkoituksena on, että urheilijal-
le korvataan ammatillisen kuntoutuksen toi-
menpiteet, joiden avulla hän pystyisi olemas-
sa olevalla työllään kattamaan urheilutyön 
päättymisen vuoksi menetettyjä työansioita. 

Momentin 3 kohdan mukaan tapaturmaelä-
kettä maksetaan lisäksi pykälän 2 ja 3 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin myös kun-
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toutuksen jälkeen. Eläkkeen maksaminen 
edellyttää, että kuntoutus on saatettu päätök-
seen. 

Pykälän 2 momentin mukaan tapaturma-
eläkettä maksettaisiin 1 momentin perusteella 
yhteensä viiden vuoden ajalta sairausvakuu-
tuslain mukaisen sairauspäivärahan enim-
mäisajan täytyttyä. Korvausajan rajaaminen 
on perusteltua, koska urheiluammatin pituus 
ja ansiotaso ovat riippuvaisia urheilijan me-
nestyksestä. Ehdotettua aikaa voidaan pitää 
riittävänä urheilijan kuntouttamiseksi uuteen 
työhön tai ammattiin. 

Tapaturmavakuutuslain mukaisella tapa-
turmaeläkkeellä korvataan ansioiden alentu-
minen, joka johtuu siitä, että työntekijä on 
tapaturmavammansa vuoksi jouduttu kun-
touttamaan aikaisempaa alemmin palkattuun 
työhön tai ammattiin. Pykälän 3 momentissa 
säädettäisiin vastaavanlaisesta ansiovertailus-
ta. Laskettaessa kuntoutuksen päätyttyä mak-
settavan tapaturmaeläkkeen määrää, tapatur-
maeläkkeen perusteena olevasta vuosityöan-
siosta vähennettäisiin siten urheilijan kuntou-
tuksen jälkeen saamat ansiotulot vuositasolle 
muutettuina. Vähennyksen suuruus olisi kui-
tenkin  ansiotulon määrä, joka vastaisi kun-
toutuksen jälkeistä ansiota vuositasolla kun-
toutusta vastaavassa työssä tai ammatissa. 
Eläke on siten 85 prosenttia yhteensovituk-
sen jälkeisestä vuosityöansion määrästä las-
kettuna. 
Pykälän 3 momentissa mainitulla ansiotulolla 
tarkoitetaan paitsi työsuhdetyöstä myös yrit-
täjätyöstä saatua ansiota. Tarkoituksena on, 
että yrittäjätoiminnasta saatuna ansiotulona 
pidettäisiin sitä määrää, joka kohtuudella oli-
si maksettava, jos työtä suorittamaan palkat-
taisiin vastaavan koulutuksen omaava henki-
lö tai määrä, jonka muutoin voidaan katsoa 
keskimäärin vastaavan sanottua työtä. 

Urheilijalla ei olisi oikeutta kuntoutuksen 
jälkeisten ansioiden kanssa yhteen sovitet-
tuun eläkkeeseen ammatillisen kuntoutuksen 
päätyttyä, jos 2 momentissa säädetty viiden 
vuoden aika on kulunut loppuun. Kuntoutuk-
sen jälkeisen ansiovertailun perusteena ole-
vaan urheilijan vuosityöansioon sovelletaan 
myös 11 §:n 1 momentissa säädettyä vuosi-
työansiokattoa. 

Tarkoituksena on, että pykälässä tarkoitet-
tua tapaturmaeläkettä ei maksettaisi urheili-

jalle, joka on jo lopettanut tässä laissa tarkoi-
tetun urheilemisen, vaikka tässä laissa tarkoi-
tettu tapaturma olisi sattunut ennen urheilijan 
43 ikävuoden täyttämistä. Aktiiviuran päät-
tymisen jälkeen urheilijan toimeentulo työ-
kyvyttömyyden aikana määräytyy työ- ja 
kansaneläkejärjestelmien kautta. 

Sairausvakuutuslain 8 luvun 8 ja 9 §:n pe-
rusteella sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa maksetaan sen kuukauden loppuun, jo-
ta seuraavan kuukauden aikana sitä tulisi 
maksetuksi 300 päivältä. Tähän enimmäisai-
kaan lasketaan yleensä myös työkyvyttö-
myyttä edeltäneiltä kahdelta vuodelta kaikki 
ne päivät, joilta hakijalla on ollut oikeus Ke-
lan sairauspäivärahaan. Jos hakijalla on ollut 
oikeus päivärahaan enimmäisajan, hän voi 
saman sairauden vuoksi saada uudelleen oi-
keuden päivärahaan vasta, kun hän on ollut 
työkykyinen vuoden ajan. Päiväraha voidaan 
kuitenkin maksaa hakijalle, jos hän tulee 
työkyvyttömäksi uuden sairauden takia, joka 
ei liity hänen enimmäisaikana työkyvyttö-
myyttä aiheuttaneeseen sairauteen. 

5 §. Tapaturmaeläke kuntoutuksen keskey-
tymisen jälkeen. Pykälässä säädetään tapa-
turmaeläkkeestä kuntoutuksen keskeytymi-
sen jälkeen. Pykälän mukaan, jos 12 §:ssä 
tarkoitettu ammatillinen kuntoutus keskeytyy 
tämän lain mukaan korvatun vamman tai sai-
rauden taikka muun siihen verrattavan urhei-
lijasta riippumattoman syyn vuoksi, urheili-
jan oikeus 12 §:n mukaiseen kuntoutukseen 
ja 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaiseen 
tapaturmaeläkkeeseen jatkuu niin kauan kuin 
4 §:n 2 momentissa säädetty viiden vuoden 
enimmäisaika täytyy. Edellä tarkoitettua kes-
keytyksen aiheuttamaa aikaa, joka johtuu 
muusta kuin korvatun vamman tai sairauden 
hoidosta aiheutuvan työkyvyttömyyden 
vuoksi, ei lueta 4 §:n 2 momentissa säädet-
tyyn viiden vuoden aikaan kuuluvaksi. 

Mikäli kuntoutus keskeytyy tässä laissa 
korvatun vamman tai sairauden hoidon vuok-
si, urheilijalla on oikeus tapaturmaeläkkee-
seen hoidon aiheuttaman työkyvyttömyyden 
ajalta siten kuin 4 §:n 1 momentissa sääde-
tään. Korvatun vamman hoidosta aiheutuva 
työkyvyttömyysaika luetaan tällöin 4 §:n 
2 momentissa säädettyyn viiden vuoden ai-
kaan kuuluvaksi. Muusta syystä johtuvaa 
keskeytyksen aiheuttamaa aikaa, esimerkiksi 
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muun sairauden aiheuttama työkyvyttömyys, 
ei sen sijaan lueta säädettyyn viiden vuoden 
aikaan kuuluvaksi. Keskeytyksen ajalta ei 
tällöin myöskään makseta tämän lain mu-
kaista tapaturmaeläkettä. Sairauden aiheut-
taman keskeytyksen ajalta urheilija voi hakea 
sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivära-
haa. Mikäli kuntoutus keskeytyy pysyvästi 
korvatusta vammasta tai sairaudesta johtu-
vasta syystä, urheilijan oikeus tapaturma-
eläkkeeseen määräytyy 6 §:n perusteella. 
Korvatun vamman tai sairauden hoito ja 
muut tämän lain mukaiset muut etuudet kor-
vataan keskeytyksen ajalta siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

6 §. Tapaturmaeläke pysyvän työkyvyttö-
myyden ajalta. Pykälässä säädetään urheili-
jan oikeudesta tapaturmaeläkkeeseen, kun 
hän tulee urheilussa saadun vamman vuoksi  
pysyvästi työkyvyttömäksi. Vastaavaa  etuut-
ta ei ole nykyisessä järjestelmässä. Pysyvä 
eläke edellyttää, että urheilija on urheilu-
vamman vuoksi pysyvästi estynyt  jatkamaan 
tämän lain mukaista urheilemista ja että hä-
nen kykynsä hankkia jäljellä olevalla työky-
vyllään ansiotuloja muulla työllä on pysyväs-
ti heikentynyt vähintään kolmella viidesosal-
la arvioituna suhteessa pysyvän työkyvyttö-
myyden perusteena käytettävään 30 000 eu-
ron vuosityöansioon. Tämä rahamäärä vastaa 
suunnilleen palkkatyössä olevien suomalais-
ten keskimääräistä ansiotasoa. 

Pykälän 2 momentin mukaan työkyvyn 
heikentymistä  arvioitaessa otettaisiin huo-
mioon urheilijan jäljellä oleva kyky hankkia 
itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa ole-
valla työllä, jota hänen voidaan kohtuudella 
edellyttää tekevän. Tällöin otettaisiin huomi-
oon myös urheilijan koulutus, aikaisempi 
toiminta, ikä, asuinpaikka, ja muut näihin 
rinnastettavat seikat. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennen kuin 
urheilijalle voidaan myöntää pysyvän työky-
vyttömyyden perusteella tapaturmaeläke, ur-
heilijan kuntoutusmahdollisuuksien tulee olla 
selvitetty. 

Pykälän 4 momentin mukaan tapaturma-
eläkettä  maksettaisiin aikaisintaan sairaus-
vakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan 
enimmäisajan täytyttyä ja enintään siihen as-
ti, kunnes urheilija täyttää 65 vuotta. 

Jos tapaturmavamman tai siitä aiheutuvan 

sairauden hoito jatkuu yli sairauspäivärahan 
enimmäisajan, tapaturmaeläkettä aletaan 
maksaa pysyvän työkyvyttömyyden perus-
teella vasta, kun hoito on päättynyt niin, että 
vamman hoidollinen lopputulos on selvillä ja 
kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty. 

Tarkoituksena on, että mikäli urheilijan 
työkyvyssä, työnteossa tai työansioissa ta-
pahtuu muutoksia siten, että urheilijan työ-
kyvyn ei voida enää arvioida olevan 1 mo-
mentin tarkoittamalla tavalla heikentynyt, 
urheilijalle ei enää maksettaisi tapaturmaelä-
kettä. Vakuutuksesta ei ole tarkoitus maksaa 
osaeläkettä. 

Mikäli korvattu vamma tai sairaus pahenee 
siten, että pysyvä työkyvyttömyys alkaa vas-
ta urheilijan aktiiviuran päättymisen tai 43 
vuoden iän täyttämisen jälkeen, vakuutukses-
ta ei maksettaisi tapaturmaeläkettä. 

Mikäli urheilija on ollut urheilun rinnalla 
muussa työssä, hänelle on saattanut karttua 
tältä ajalta työeläkettä. Työeläkettä karttuu 
kaikista työansioista ikävälillä 18—68 vuot-
ta. Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisista 
sosiaalieduista, vanhempainpäivärahasta, ko-
tihoidontuesta ja opiskelusta. Viime kädessä 
urheilijan sosiaaliturva järjestyy kansanelä-
kejärjestelmän kautta. 

7 §. Tapaturmaeläkkeen määrä. Pykälässä 
säädetään tapaturmaeläkkeen määrästä, joka 
on vuodessa 85 prosenttia urheilijan vuosi-
työansiosta. Kuntoutuksen päätyttyä  makset-
tavan eläkkeen kohdalla tämä määrä laske-
taan 4 §:n 3 momentin  mukaan vuosityöan-
siosta, josta on vähennetty kuntoutuksen jäl-
keiset ansiot. 

8 §. Sairaanhoidon ja lääkinnällisen kun-
toutuksen korvaus. Pykälässä säädetään sai-
raanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
korvauksista. 

Pykälän 1 momentin mukaan tapaturman 
aiheuttaman vamman ja sairauden hoidosta 
maksettaisiin korvaus siten kuin tapaturma-
vakuutuslain 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädetään. 
Lisäksi korvataan urheiluvamman aiheutta-
maksi epäillyn vamman perustellut ja tar-
peelliset tutkimuskulut siten kuin tapaturma-
vakuutuslain 14 §:n 4 momentissa säädetään, 
vaikkei vamma osoittaudukaan urheilutapa-
turman aiheuttamaksi. Urheilijalle korvattai-
siin myös tarpeelliset ja kohtuulliset lääkin-
nällisen kuntoutuksen kustannukset siten 
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kuin tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
7 §:ssä säädetään. 

Tapaturmavakuutuslain 15 a §:n mukaan 
korvattavaan sairaanhoitoon kuuluu lääkärin 
antama tai määräämä hoito sekä lääkärin 
määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet, pro-
teesien ja muiden apuvälineiden hankkimi-
nen vahingoittuneen omaksi tai hänen käytet-
täväkseen sekä niiden välttämätön huolto ja 
uusiminen, vahingoittuneen käyttöön annet-
tava opaskoira sekä tapaturman aiheuttaman 
vamman tai sairauden vuoksi tarpeellinen lai-
toshoito. Sairaanhoitona korvataan myös siitä 
aiheutuvat välttämättömät matkakustannuk-
set.  

Tapaturmavakuutuslain 15 ja 15 b §:n pe-
rusteella urheilijat olisivat niin sanotun täys-
kustannusvastuun piirissä eli vakuutuksesta 
korvattaisiin julkisen sektorille aiheutuneet 
hoitokustannukset todellisten kustannusten 
mukaan. Tapaturmavakuutuslain muutoksella 
vuoden 2005 alusta tulivat käyttöön säännök-
set  vakuutuslaitoksen velvollisuudesta mak-
saa julkiselle terveydenhuollolle sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain (734/1992) 13 a §:n mukaan määräytyvä 
maksu tapaturma- ja liikennevahinkopotilaan 
hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen tuot-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista eli 
niin sanottu täyskustannusmaksu. 

Täyskustannusvastuu koskisi 1 momentin 
mukaista sairaanhoitoa ja lääkinnällistä kun-
toutusta. Täyskustannusvastuu ei koskisi ta-
paturmavakuutuslain 15 b §:n mukaisesti  ta-
paturman aiheuttaman vamman tai sairauden 
vuoksi annettua pysyvää ympärivuorokautis-
ta laitoshoitoa. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitettua lääkin-
nällistä kuntoutusta ovat tapaturmavakuutus-
lain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 
annetun lain 7 §:ssä mainitut toimenpiteet. 
Mainitun lain 7 §:n mukaan kuntoutusta ovat 
muun muassa kuntoutustutkimukset, kuntou-
tusjaksot avo- ja laitoshoidossa, apuvälineet, 
vaikeasti vammaiselle asunnon muutostyöt ja 
asuntoon tarvittavat apuvälineet ja -laitteet, 
vaikeasti vammaisen palveluasumisesta ai-
heutuvat lisäkustannukset sekä sopeutumis-
valmennus. 

Pykälän 2 momentissa rajataan täyskustan-
nusvastuun ulkopuolelle pysyvän työkyvyt-

tömyyden aiheuttaneen vamman tai sairau-
den hoidon aiheuttamat sairaanhoitokulut. 
Tällöin hoitokulut, kuten sairaalahoito sekä 
diagnostiset että vamman tai sairauden vuok-
si tehtävät tutkimukset korvataan lähtökoh-
taisesti julkisen terveydenhuollon käytöstä 
potilaalle aiheutuvan kustannustason mukai-
sesti. Vakuutusyhtiön etukäteisellä mak-
susitoumuksella voidaan kuitenkin myös yk-
sityislääkärin käyttö korvata. 

Tapaturmavakuutuslain  mukaisessa kor-
vausjärjestelmässä tapaturmavakuutuslain 
15, 15 a ja 15 b §:ssä säädetyt sairaanhoidon 
korvaukset ja maksut, jotka maksetaan, kun 
tapaturman sattumispäivää seuraavan kalen-
terivuoden alusta on kulunut yli yhdeksän 
vuotta, rahoitetaan niin sanotulla jakojärjes-
telmäperiaatteella. Sen mukaan vakuutusyh-
tiöt vastaavat kustannuksista vuosittain va-
kuutusmaksutulonsa mukaisessa suhteessa. 
Vakuutusyhtiöt siirtävät jakojärjestelmästä 
syntyvät kustannukset vuosittain vakuutus-
maksuihinsa. Koska urheilijoiden järjestel-
mässä ei ole mahdollista toteuttaa tällaista 
jakojärjestelmäperiaatetta, vaan vakuutusyh-
tiön on etukäteen kerättävä varat vahingosta 
myöhemmin syntyviä hoitokustannuksia var-
ten, on perusteltua, että pysyvän työkyvyttö-
myydestä aiheutuvat hoitokulut jätetään 
täyskustannusvastuun ulkopuolelle kokonai-
suudessaan. Näin vakuutusjärjestelmä pystyy 
arvioimaan etukäteen vakuutusperiaatteen 
edellyttämällä tavalla hoitokuluista aiheutu-
van kustannusvastuun. 

Pykälän 3 momentissa rajoitettaisiin pykä-
lässä säädetyn sairaanhoidon ja lääkinnälli-
sen kuntoutuksen korvausaikaa. Sen mukaan 
korvauksia ei makseta sen jälkeen, kun urhei-
lijan oikeus tapaturmaeläkkeeseen on päätty-
nyt 4 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 4 momentis-
sa säädetyn ajan täyttymisen vuoksi. Tarkoi-
tuksena on, että korvausta maksetaan enin-
tään siltä ajalta, jona tapaturmaeläkettä voi-
daan urheilijalle maksaa. Säännökset tältä 
osin eivät siten estä sairaanhoidon korvaa-
mista sairausvakuutuksen ensisijaisuusaika-
na, mikäli sairaanhoidon korvattavuuden 
edellytykset muutoin täyttyvät. 

Tarkoituksena on, että sairaanhoitokuluja ei 
maksettaisi urheilijalle, joka on jo lopettanut 
tässä laissa tarkoitetun urheilemisen, vaikka 
tapaturma olisi sattunut ennen urheilijan 
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43 ikävuoden täyttämistä. Aktiiviuran päät-
tymisen jälkeen sairaanhoitokulut kuuluvat 
sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. 

9 §. Haittaraha, haitta- ja vaatelisä, kodin-
hoitokustannusten korvaus ja korvaus opas-
koiran ylläpidosta. Pykälän 1—6 momen-
teissa säädetään haittarahan, haitta- ja vaate-
lisän, kodinhoitokustannusten ja opaskoiran 
ylläpidosta aiheutuvien kustannusten kor-
vaamisesta. Korvausta maksettaisiin siten 
kuin tapaturmavakuutuslaissa asianomaisen 
etuuden osalta erikseen on säädetty, kuiten-
kin siten, että etuuksien korvausajan osalta 
ehdotetussa laissa on tapaturmavakuutuslais-
ta poikkeavat säännökset. 

Haittarahaa maksettaisiin urheilijalle, jolle 
aiheutuu urheilutapaturmasta johtuvasta 
vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä 
haittaa. Pysyvän haitan korvauksen perustee-
na käytettäisiin tapaturmavakuutuslain mu-
kaista vähimmäisvuosityöansiota (vuoden 
2009 indeksitasossa 10 980 euroa) ja vam-
man yleistä pysyvää haittaa arvioituna työta-
paturmavakuutuksessa noudatetun haitta-
luokkataulukon mukaan. 

Haittalisää maksettaisiin urheilijalle, joka 
on tapaturman aiheuttaman vamman tai sai-
rauden johdosta joutunut niin avuttomaan ti-
laan, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen 
henkilön apua tai jolle vamman tai sairauden 
hoito aiheuttaa muutoin poikkeuksellista 
haittaa. Haittalisää maksettaisiin tapaturma-
vakuutuslaissa olevan luokituksen mukaan 
vamman tilankuvauksen perusteella. Ylintä 
haittalisää maksetaan, jos urheilija tarvitsee 
vammansa tai sairautensa vuoksi jokapäiväis-
tä, yhtämittaista ja aikaa vievää hoitoa, apua, 
valvontaa tai ohjausta. Ylimmän haittalisän 
määrä vuoden 2009 indeksitasossa on 26,39 
euroa päivältä. Keskimmäistä haittalisää 
maksetaan, jos urheilija tarvitsee vammansa 
tai sairautensa vuoksi jokapäiväistä, säännöl-
listä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta. 
Keskimmäisen haittalisän määrä vuoden 
2009 indeksitasossa on 17,81 euroa päivältä. 
Alinta haittalisää maksetaan, jos urheilija 
tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi 
joissakin jokapäiväisissä toiminnoissaan 
säännöllistä tai lähes säännöllistä hoitoa, 
apua, valvontaa tai ohjausta. Alimman haitta-
lisän määrä vuoden 2009 indeksitasossa on 
7,92 euroa päivältä. Sokealle maksetaan so-

keutumisen jälkeiseltä kahdelta vuodelta 
ylintä haittalisää sekä sen jälkeen puolet tästä 
määrästä. Haittalisää ei makseta ajalta, jol-
loin urheilijalle annetaan hoitoa sairaalassa 
tai muussa laitoksessa. 

Vaatelisää maksettaisiin urheilijalle tapa-
turman aiheuttamasta vammasta tai sairau-
desta johtuvan tekojäsenen, muun apuväli-
neen taikka siteen tai sidoksen pitkäaikaises-
ta käytöstä aiheutuvasta vaatteiden erityisestä 
kulumisesta. Tapaturmavakuutuslain mukai-
sen vaatelisän määrä vuoden 2009 indeksi-
tasossa on 0,53 euroa päivältä. Vaatelisää 
voidaan maksaa korotettuna esimerkiksi rei-
si- ja sääriproteesista. Korotettu vaatelisä 
vuoden 2009 indeksitasossa on 2,11 euroa 
päivältä. 

Kodinhoidon kustannusten osalta korvausta 
voitaisiin maksaa urheilijalle, joka tapatur-
masta saamansa vamman tai sairauden joh-
dosta ei kykene hoitamaan kotiaan. Tällöin 
urheilijalle maksettaisiin kohtuullinen korva-
us tästä johtuvista välttämättömistä lisäkus-
tannuksista, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä 
ajalta tapaturmasta lukien.  

Urheilijalle maksettaisiin korvausta tapa-
turman aiheuttaman vamman tai sairauden 
vuoksi tarpeellisen opaskoiran ylläpidosta ai-
heutuvista kustannuksista. Tapaturmavakuu-
tuslain mukainen opaskoiralisä vuoden 2009 
indeksitasossa on 5,28 euroa päivältä. 

Pykälän 6 momentin mukaan haitta- ja vaa-
telisän sekä opaskoiran ylläpidosta aiheutu-
vista kustannuksista korvausta ei kuitenkaan 
maksettaisi sen jälkeen, kun urheilijan oikeus 
tapaturmaeläkkeeseen on päättynyt 4 §:n 
2 momentissa tai 6 §:n 4 momentissa sääde-
tyn ajan täyttymisen vuoksi. Tarkoituksena 
on, että korvausta maksetaan enintään siltä 
ajalta, jona tapaturmaeläkettä voidaan urhei-
lijalle maksaa. Urheilijan oikeus haittarahaan 
puolestaan päättyy hänen täyttäessään 65 
vuotta. 

Tarkoituksena on, että pykälässä mainittuja 
etuuksia ei maksettaisi urheilijalle, joka on jo 
lopettanut tässä laissa tarkoitetun urheilemi-
sen, vaikka tässä laissa tarkoitettu tapaturma 
olisi sattunut ennen urheilijan 43 ikävuoden 
täyttämistä. 

10 §. Perhe-eläke ja hautausapu. Pykälässä 
säädetään urheilijan kuoleman johdosta  
maksettavista korvauksista. Urheilijan ehdo-
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tetun  lain  piiriin kuuluvan tapaturman seu-
rauksena sattuneesta kuolemasta maksettai-
siin nykyiseen tapaan hautausapua sekä per-
he-eläkettä leskeneläkkeenä ja lapseneläk-
keenä. Perhe-eläkkeen korvausaikaa ja vuosi-
työansiota koskevat säännökset sen sijaan 
poikkeavat nykyisestä laista. 

Pykälän 1 momentin mukaan perhe-
eläkettä maksettaisiin enintään kymmenen 
vuoden ajalta urheilijan kuolemasta lukien. 
Perhe-eläkkeen perusteena käytetään tämän 
lain mukaista vuosityöansiota. Vuosityöan-
siona voidaan kuitenkin käyttää enintään 
11 §:n 1 momentissa säädettyä 80 000 euron 
määrää. Perhe-eläkkeen olisi muutoin voi-
massa mitä tapaturmavakuutuslaissa perhe-
eläkkeen osalta erikseen säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädetty tapaturma-
vakuutuslain mukainen hautausapu on vuo-
den 2009 indeksitasossa 4 340 euroa. 

11 §. Vuosityöansio. Pykälässä säädetään 
urheilijan vuosityöansiosta. Vuosityöansio  
ehdotetaan määräytyväksi uudella tavalla. 
Pykälän 1 momentin mukaan vuosityöansio 
olisi sen vuoden tai pelikauden, jona tapa-
turma sattui, ja sitä edeltävän vuoden tai pe-
likauden 1 §:ssä tarkoitettujen palkkojen kes-
kiarvo. Keskiarvoa laskettaessa ei huomioi-
taisi edeltävän vuoden tai pelikauden palk-
kaa, jos sen määrä jää alle 1 §:ssä säädetyn 
vakuuttamisvelvollisuuden alarajan.  Edeltä-
vän vuoden tai kauden ansiot muutettaisiin 
keskiarvoa laskettaessa tapaturmavuoden in-
deksitasoon työntekijän eläkelain 96 §:ssä 
tarkoitettua palkkakerrointa käyttäen. Vuosi-
työansion ylärajana olisi kuitenkin 80 000 
euroa. 

Säännös vuosityöansiosta tarkoittaa, että 
sellaisen urheilijan kohdalla, jonka edeltävän 
vuoden tai pelikauden sopimuspalkat yhteen-
laskettunakaan eivät ylitä vakuuttamisvelvol-
lisuuden alarajaa, vuosityöansio olisi niiden 
sopimuspalkkojen yhteismäärä, jotka koske-
vat sitä vuotta tai pelikautta, jolloin tapatur-
ma sattui. Jos tällöin  sopimuksia on ollut 
vain yksi, vuosityöansio perustuu suoraan 
tämän sopimuksen mukaiseen palkkaan. 
Vuosityöansiossa ei ole tarkoitus huomioida 
tulevia sopimuksia. 

Nykyinen vuosityöansion määräytyminen 
ainoastaan yksittäisen tapaturmahetken so-
pimuspalkan mukaan johtaa siihen, että kor-

vauksen perusteena käytettäväksi vuosi-
työansioksi voi määräytyä urheilijan aikai-
sempaan ansiotasoon nähden huomattavasti 
suurempi tai vastaavasti huomattavasti pie-
nempi ansiotaso. Nykyinen säännös ei myös-
kään huomioi urheilijan koko vuoden tai pe-
likauden tosiasiallisia ansioita, jos urheilija 
on pelikauden aikana vaihtanut seuraa. 

Urheilijan 1 §:ssä tarkoitettuun sopimuk-
seen perustuva urheilijarahastoon siirtämä 
palkan osa huomioitaisiin urheilijan vuosi-
työansiossa, kuten vakuuttamisvelvollisuut-
takin  arvioitaessa.  Vuosityöansiossa  huo-
mioitaisiin myös urheilijalle maksettavaksi 
erääntynyt tulospalkkio. 

Pykälän 1 momentin  tarkoituksena  on, et-
tä urheilijan vuosityöansiossa huomioidaan 
vain hänen pääasiallisesti Suomessa harjoite-
tusta urheilemisesta saadut sopimuspalkat. 
Näin  esimerkiksi sellaisen joukkueurheilijan 
vuosityöansiossa, joka tulee kesken pelikau-
den ulkomailta Suomeen, ei huomioida hä-
nen ulkomailla urheilemisestaan saatua palk-
kaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan pysyvän työ-
kyvyttömyyden perusteella maksettavan ta-
paturmaeläkkeen perusteena käytettäisiin ai-
na 30 000 euron suuruista vuosityöansiota, 
joka vastaa työssäkäyvien suomalaisten kes-
kiansiota vuodessa. Ehdotettu vuosityöansio 
voi joidenkin urheilijoiden kohdalla johtaa 
urheilun aikaista ansiotasoa alhaisempaan 
ansiotasoon. Toisaalta vuosityöansio voi 
nuorten urheilu-uransa alussa olevien urheili-
joiden tai vähemmän ammatillistuneita lajeja 
edustavien urheilijoiden kohdalla johtaa ur-
heilunaikaista ansiotasoa korkeampaan an-
siotasoon. Säännöksen tarkoituksena on kui-
tenkin turvata urheilijalle kohtuullinen toi-
meentulo hänen menettäessään tapaturman 
seurauksena saadun vamman tai sairauden 
johdosta pysyvästi myös muun työkykynsä. 
Urheilunaikaiseen ansiotasoon perustuvaa 
vuosityöansiota ei voida käyttää pysyvän 
työkyvyttömyyden perusteena, koska urhei-
luammatin kesto on huomattavasti lyhyempi 
kuin normaali työura. Urheilunaikainen an-
siotaso tulee suhteuttaa urheilu-uran kestoon. 

12 §. Ammatillinen kuntoutus. Pykälässä 
säädetään urheilijalle korvattavasta ammatil-
lisesta kuntoutuksesta. Pykälän 1 momentin 
mukaan urheilijalle, joka on 4 §:n 1 momen-
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tin 2 kohdan mukaisesti kykenemätön jatka-
maan lain tarkoittamaa urheilemista, korva-
taan ammatillisena kuntoutuksena tapatur-
mavakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta annetun lain 6 §:ssä sääde-
tyistä toimenpiteistä aiheutuvat tarpeelliset ja 
kohtuulliset kustannukset. Kuntoutusajalta 
maksettaisiin tapaturmaeläkettä siten kuin 
4 §:ssä säädetään. 

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain 6 §:n 
mukaista kuntoutusta ovat muun muassa 
kuntoutustutkimukset, työ- ja koulutuskokei-
lut, ammatillinen uudelleenkoulutus soveltu-
vaan työhön tai ammattiin, avustus tai koro-
ton laina elinkeinon tai ammatin harjoittami-
sen tukemiseksi tai yrityksen perustamiseksi, 
työssä suoriutumista edistävät apuvälineet. 

Tarkoituksena on, että urheilijalla, joka 
korvatun vamman tai sairauden johdosta on  
pysyvästi kyvytön jatkamaan tämän lain mu-
kaista urheilemista, on aina oikeus pykälässä 
tarkoitettuun kuntoutukseen. Kuntoutuksen 
määrää arvioidaan yksilöllisesti pitkälle sa-
moin perustein kuin työkyvyn heikentymistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuntoutuksen 
määrää arvioitaessa otettaisiin huomioon ur-
heilijan ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, 
koulutus, vakiintuminen työelämään sekä se, 
johtaako haettu ammatillinen kuntoutus to-
dennäköisesti urheilijan terveydentilan kan-
nalta sellaiseen työhön, josta saaduilla tuloil-
la hän voisi elättää itsensä. 

Vailla ammattia olevan urheilijan kuntou-
tuksen määrää voitaisiin arvioida suhteessa 
11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 30 000 eu-
ron vuosityöansioon. Mainittu ansiotaso vas-
taa lähinnä työssäkäyvien suomalaisten kes-
kiansiota vuodessa. Samaa vuosityöansiota 
käytetään myös urheilijan pysyvän työkyvyt-
tömyyden perusteella maksettavan tapatur-
maeläkkeen perusteena. Urheilijaa uuteen 
ammattiin koulutettaessa ei pyritä saavutta-
maan urheilijan entistä urheilun aikaista an-
siotasoa, vaan urheilija pyritään koulutta-
maan sellaiseen uuteen ammattiin, jolla hän 
kykenee saamaan kohtuullisen toimeentulon 
ja näin elättämään itsensä. 

Joillekin urheilijoille 30 000 euron vuosi-
työansion käyttäminen kuntoutuksen tarpeen 
ja määrän arviointiperusteena voi johtaa ur-
heilun aikaista ansiotasoa korkeampaan an-

siotasoon. Nämä tilanteet saattavat koskea 
nuoria urheilu-uran alussa olevia urheilijoita 
tai urheilijoita, jotka edustavat vähemmän 
ammatillistuneita lajeja, joissa urheilijoiden 
ansiotaso  ei ole kehittynyt vielä kovin kor-
kealle. Kun vakuutusturva sen 1 §:ssä maini-
tun vakuuttamisvelvollisuuden alarajan ylit-
tävien urheilijoiden osalta katsotaan ansio-
tarkoituksessa tehdyksi työksi ja pääasialli-
seksi toimeentulon lähteeksi, on tarkoituk-
senmukaista, että urheilijalle kuitenkin kor-
vataan sellainen kuntoutus, jolla hän saa koh-
tuullisen toimeentulon tuovan ammatin tai 
toimenpiteet, joilla hän voi sijoittua suoraan 
tällaiseen työhön esim. työhön valmennuksen 
kautta, mikäli urheiluammatti tapaturman 
vuoksi päättyy. 

Tarkoituksena on, että pykälässä tarkoitetut 
ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet tu-
levat kysymykseen silloin, kun urheilijalle 
tuloa tuonut aktiivi ura keskeytyy pysyvästi 
tapaturman vuoksi. 

13 §. Vakuutusmaksun määräytyminen. 
Pykälässä säädetään vakuutusmaksun mää-
räytymisestä. Sen mukaan  vakuutusmaksun 
tulisi olla kohtuullisessa suhteessa vakuutuk-
sesta aiheutuviin kustannuksiin ottaen huo-
mioon asianomaisen lajin aiheuttama tapa-
turmariski. 

Koska urheilijarahastoon siirretty palkan 
osa sekä maksettavaksi erääntynyt tulospalk-
kio huomioidaan korvauksen perusteena käy-
tettävässä vuosityöansiossa, tulee ne myös 
huomioida vakuutusmaksussa. 

Vakuutusyhtiön on sovellettava vakuutus-
maksun perusteita yhdenmukaisesti kaikkiin 
samanlaisiin vakuutuksenottajiin. 

14 §. Vanhuudenturva. Ehdotettu pykälä 
koskee vakuutukseen liittyvää vanhuuden-
turvaa. Pykälä vastaa sisällöllisesti nykyisen 
lain vastaavaa säännöstä. Pykälään tehtäisiin 
tekninen muutos siltä osin, että vakuutus-
luokista on nykyisin säädetty lailla aikai-
semman sosiaali- ja terveysministeriön pää-
töksen sijaan. Lisäksi pykälään tehtäisiin 
tekninen muutos  vakuutusmaksun osalta 
15 §:n mukaisesti vakuutettavaa urheilijaa 
koskien. 

Tarkoituksena on, että 1 §:n mukaisesti va-
kuutetun urheilijan osalta vanhuudenturvaa  
koskevaa vakuutusmaksua suoritetaan siitä 
palkkasummasta, jonka perusteella vakuut-
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tamisvelvollisuus 1 §:n mukaan on syntynyt. 
15 §. Vapaaehtoinen vakuuttaminen. Pykä-

lässä säädetään sellaisen urheilijan vakuut-
tamisesta, jolla ei ole 1 §:ssä tarkoitettua so-
pimusta. Säännös koskisi pääsääntöisesti yk-
silöurheilijaa, jonka osalta nykyisen lain mu-
kaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta ehdote-
taan luovuttavaksi. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan jos 
urheilija, jolla ei ole 1 §:ssä tarkoitettua so-
pimusta, saa pääasiallisesti Suomessa harjoit-
tamastaan urheilemisesta vuodessa ve-
ronalaista tuloa vähintään 9 600 euroa, hänel-
lä on oikeus saada itselleen tässä laissa tar-
koitettu vakuutusturva urheilutapaturman va-
ralta. 

Yksilöurheilijan osalta vakuuttamisvelvol-
lisuus sopii huonosti yksilöurheilun luontee-
seen, jonka vuoksi vakuuttaminen ehdotetaan 
tapahtuvan vapaaehtoisesti. Tärkeä osa urhei-
lijan ansioperusteisen sosiaaliturvan syntyä 
oli urheilijan oikeusaseman muuttuminen 
työoikeudelliseen suuntaan. Oikeusasteiden 
1990-luvulla antamien ratkaisujen perusteella 
joukkueurheilijan katsottiin voivan olla työ-
suhteessa. Yksilöurheilijalla voi olla oikeu-
dellisesti merkityksellisiä oikeussuhteita 
esimerkiksi  kansalliseen- ja kansainväliseen 
lajiliittoon, seuraan, sponsoriin, Suomen  
Olympiakomiteaan, opetusministeriöön tai 
Urheiluopistosäätiöön. Mainituissa suhteissa 
eivät kuitenkaan kaikki työsuhteen tunnus-
merkit yleensä täyty samanaikaisesti. Usein 
täyttymättä jää työnantajan työn johto- ja 
valvontaoikeus. Yksilöurheilija urheilee 
usein omaan lukuunsa ja myös itse kantaa 
riskin toimintansa urheilullisesta ja taloudel-
lisesta menestyksestä. Yksilöurheilutoimin-
taa voidaankin tarkastella paremmin amma-
tinharjoittajan näkökulmasta. Jotta urheilijaa 
voidaan pitää ammatinharjoittajana, yleensä 
edellytetään, että urheilijan urheilemisesta 
saadut tulot ainakin osaksi riittävät hänen 
omien elantomenojensa kattamiseen. Myös 
yksilöurheilussa on tapaturmariski. Sen 
vuoksi yksilöurheilijalla tulee olla oikeus 
saada ansioperusteinen turva tapaturman ja 
vanhuuden varalle. Järjestelmä vastaisi näin 
tapaturmavakuutuslain mukaista menettelyä 
yrittäjätoiminnan vakuuttamisen osalta. 

Sekä nykyisen EY-asetuksen 1408/71 että 
vuonna 2010 voimaan tulevan uuden asetuk-

sen (883/2004) lähtökohta on, että jossakin 
jäsenvaltiossa itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana toimiva henkilö on kyseisen valtion 
lainsäädännön alainen. Asetukset sisältävät 
poikkeuksen, jos ammatinharjoittaja lähtee 
tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsen-
valtioon. 

Jos henkilö harjoittaa ammattiaan useam-
massa jäsenvaltiossa, tulee  nykyisen EY-
asetuksen 1408/71 mukaan sovellettavaksi 
henkilön asuinvaltion lainsäädäntö, jos hen-
kilö harjoittaa siellä osaa toiminnastaan. Jos 
hän ei harjoita toimintaansa lainkaan asuin-
valtiossa, hän on sen jäsenvaltion lainsää-
dännön alainen, jossa hän harjoittaa pääosaa 
toiminnastaan. Uuden asetuksen 883/2004 
mukaan sovellettava lainsäädäntö tällaisessa 
tapauksessa on asuinvaltion lainsäädäntö, jos 
huomattavaa osaa toiminnasta harjoitetaan 
tässä valtiossa. Jos henkilö ei harjoita asuin-
valtiossa huomattavaa osaa toiminnasta, so-
vellettavaksi tulee henkilön toiminnan kes-
kuspaikan lainsäädäntö. 

Vakuutuksesta maksettavan tapaturma-
eläkkeen perusteena käytettäisiin 1 momentin 
mukaan  vakuutuksenottajan ja vakuutusyh-
tiön välillä sovittavaa vuosityöansiota, jonka 
tulee vastata urheilijan urheilemisesta jatku-
vasti urheilemisesta saatua veronalaista tuloa. 
Vuosityöansio voisi olla enintään 11 §:n 
1 momentissa säädetyn 80 000 euron suurui-
nen. Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella 
maksettavan tapaturmaeläkkeen perusteena 
käytettäisiin aina 11 §:n 2 momentissa sää-
dettyä 30 000 euron suuruista vuosityöansio-
ta. Pykälässä säädetyllä jatkuvasti saadulla 
tulolla tarkoitetaan, että vuosityöansion tulisi 
vastata urheilijan vakiintuneeksi arvioitavaa 
tulotasoa. 

Pykälän 2 momentin tarkoituksena on estää 
monivakuuttaminen. Sen mukaan, jos sellais-
ta urheilemista varten, jota jo koskee tämän 
lain mukainen vakuutus, otetaan uusi tämän 
lain mukainen vakuutus, aikaisemman va-
kuutuksen voimassaolo päättyy uuden vakuu-
tuksen voimaan tullessa. Jotta päällekkäistä 
vakuuttamista ei syntyisi, urheilijan tulee va-
kuutusta hakiessaan ilmoittaa aikaisemmasta 
samaa urheilemista koskevasta tämän lain 
mukaisesta vakuutuksesta. Tämä tiedonanto-
velvollisuus voidaan liittää vakuutusehtoihin. 

16 §. Tapaturmaturvaa koskevan asian kä-
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sittely. Pykälässä säädetään vakuutuksen ta-
paturmaturvaa koskevan asian käsittelystä. 
Sen 1 momentissa luetellaan ne tapaturma-
vakuutuslain yksittäiset säännökset, joita so-
velletaan myös urheilijaan, jollei ehdotetussa 
laissa toisin säädetä. Sovellettavat tapatur-
mavakuutuslain säännökset koskevat työnan-
tajan oikeutta sairausajan palkkaa vastaavaan 
eläkkeeseen, vakuutuksen myöntämistä, va-
kuutuksen raukeamista, vakuutuksen siirty-
mistä vakuutuksenottajan konkurssissa, va-
kuutusehtojen tiedoksi antamista, vakuutus-
maksua varten tarvittavien tietojen toimitta-
mista, vakuutusmaksun korottamista ja van-
henemista, vakuutuksen lakkaamista vakuu-
tusyhtiön konkurssissa, korvauksen korotta-
mista viivästymisen johdosta, takaisinsaantia, 
tämän lain mukaisten etujen vähentämistä, 
korvauksen siirtämistä ja ulosmittausta, oi-
keutta tietojen saantiin, oikeutta ja velvolli-
suutta tietojen luovutukseen, tietojen salassa-
pitoa sekä teknistä käyttöyhteyttä. Lisäksi 
1 momentissa todetaan soveltuvan lisäksi ta-
paturmakorvauksen hakemisen, asian käsitte-
lyn, korvauksen maksamisen ja määräämisen 
sekä päätöksen antamisen osalta, jollei tässä 
laissa toisin säädetä, mitä tapaturmavakuu-
tuslain 4 luvussa säädetään, sen 43 §:ää lu-
kuun ottamatta. 

Pykälän 2 momentin mukaan asian uudel-
leen käsittelyn, virheen korjaamisen ja  ai-
heettomasti maksetun korvauksen takaisinpe-
rinnän osalta urheilijaan sovelletaan mitä ta-
paturmavakuutuslain 5 luvun asianomaisissa 
pykälissä säädetään. Mitä tapaturmavakuu-
tuslain 55 §:ssä säädetään rangaistuksen tuo-
mitsemisesta tapaturmavakuutuslain mukai-
sen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta 
ja tapaturmavakuutuslain mukaisen työnanta-
javelvoitteen rikkomisesta, sovelletaan tämän 
lain 1 §:ssä tarkoitettuun urheiluseuraan tai 
muuhun urheilutoimintaa harjoittavaan yhtei-
söön sekä tässä laissa tarkoitettuun urheili-
jaan. 

17 §. Rahamäärien tarkistus. Pykälässä 
säädetään rahamäärien tarkistuksesta. Pykä-
län 1 momentin mukaan 9 §:n 1—3 ja 5 koh-
dissa sekä 10 §:ssä säädetyt rahamäärät tar-
kistettaisiin ja pyöristettäisiin siten kuin tapa-
turmavakuutuslain 60 §:n 1 momentissa sää-
detään. Säännös tarkoittaa rahamäärien sito-
mista tapaturmavuoden tasoon. Rahamääriä 

ehdotetaan tarkistettavaksi, koska tapaturma-
vakuutuslain viittaussäännösten perusteella 
rahamäärät vastaisivat muutoin vuoden 2004 
indeksitasoa. 

Pykälän  2 momentin mukaan 1 ja 11 sekä 
15 §:n 1 momentissa säädetyt rahamäärät 
tarkistettaisiin kalenterivuosittain työntekijän 
eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoi-
mella ja pyöristettäisiin lähimmäksi täydeksi 
kymmeneksi euroksi.  Säännöksellä raha-
määrät sidottaisiin vastaamaan tapaturma-
vuoden tasoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan 6 §:n mukai-
nen pysyvän työkyvyttömyyden perusteella 
maksettava tapaturmaeläke ja 10 §:n mukai-
nen urheilijan kuoleman jälkeen maksettava 
perhe-eläke tarkistettaisiin kalenterivuosittain 
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla 
työeläkeindeksillä, joka voisi kuitenkin olla 
enintään 4 prosenttia kalenterivuodessa. 

Vakuutusyhtiölain (521/2008) mukaisesti 
yleisen tapaturmavakuutusjärjestelmän piiris-
sä vakuutusyhtiöiden on rahastoitava työta-
paturmista ja ammattitaudeista johtuviin kor-
vauksiin tarvittavat varat etukäteen. Sama 
koskee tämän lain mukaisiin korvauksiin tar-
vittavia varoja. Indeksiin liittyvää korvaus-
vastuuta pidetään tapaturmavakuutusjärjes-
telmässä vakuutuskelvottomana riskinä, kos-
ka indeksin nousun arvioiminen vuosien jopa 
kymmenien vuosien kuluessa niin tarkasti, 
että se voitaisiin etukäteen kattaa perittävällä 
vakuutusmaksulla, on mahdotonta. Tästä joh-
tuen indeksit rahoitetaan niin sanotulla jako-
järjestelmäperiaatteella. Sen mukaan vakuu-
tusyhtiöt vastaavat kustannuksista vuosittain 
vakuutusmaksutulonsa mukaisessa suhteessa. 
Vakuutusyhtiöt siirtävät jakojärjestelmästä 
syntyvät kustannukset vuosittain vakuutus-
maksuihinsa. Koska urheilijoiden järjestel-
mässä ei ole mahdollista toteuttaa jakojärjes-
telmäperiaatetta, säännös kiinteästä enim-
mäismääräisestä indeksistä, mahdollistaisi 
vakuutuslaitokselle indeksivastuun arvioin-
nin. 

18 §. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja 
vakuutuslaitoksen tehtävät. Pykälässä sääde-
tään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja va-
kuutuslaitoksen tehtävistä. Pykälä vastaa si-
sällöllisesti nykyisen lain vastaavaa säännös-
tä. Pykälän ilmoitusvelvollisuutta koskevilla 
säännöksillä turvataan urheilijan oikeustur-
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vaa vakuutusturvan laiminlyöntitilanteessa. 
Lajiliittojen tässä pykälässä saamien tieto-

jen käsittelystä on voimassa mitä henkilötie-
tolaissa (523/1999) ja muussa tietosuojaa 
koskevassa lainsäädännössä säädetään. 

19 §. Urheilun lajiliiton ja urheiluseuran 
vastuu. Pykälässä säädetään urheilun lajilii-
ton ja muun kilpailutoiminnasta vastaavan 
yhteisön vastuusta. Pykälä vastaa sisällölli-
sesti nykyisen lain vastaavaa säännöstä. 

20 §. Vastuu vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyönnistä.  Pykälä  koskee  vastuuta 
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. 
Pykälä vastaa sisällöllisesti nykyisen lain 
vastaavaa säännöstä. Pykälän mukaan 1 §:ssä 
tarkoitetun vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyönyt urheiluseura tai muu yhteisö on 
velvollinen kustantamaan urheilijalle laimin-
lyönnin vuoksi saamatta jääneen tämän lain 
mukaisen turvan. 

21 §. Vakuutusmaksun laiminlyönti ja pe-
rintä. Pykälä vastaa sisällöllisesti nykyisen 
lain vastaavaa säännöstä. 

22 §. Ansiotietojen ilmoittaminen ja henki-
lötietojen käsittely. Pykälä koskee urheilijan 
ansiotietojen ilmoittamista ja siihen liittyvää 
henkilötietojen käsittelyä sekä muuta tie-
tosuojaa. Jotta 1 §:ssä tarkoitettu seura tai 
muu yhteisö pystyy arvioimaan vakuuttamis-
velvollisuuttaan, tulee 1 §:ssä tarkoitetun ur-
heilijan antaa mainitulle seuralle tai muulle 
yhteisölle sen 1 §:n mukaisen vakuuttamis-
velvollisuutensa arvioimiseksi välttämättö-
mät tiedot samaa vuotta tai pelikautta koske-
vien aiempien sopimustensa ansiotiedoista. 

Pykälän 1 momentin tarkoituksessa saatu-
jen tietojen käsittelystä on voimassa mitä 
henkilötietolaissa, laissa yksityisyyden suo-
jasta työelämässä (759/2004) sekä muussa 
tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä sää-
detään. 

23 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädetään 
muutoksenhausta. Säädös vastaa sisällöllises-
ti nykyistä lainsäädäntöä. Pykälän mukaan 
tämän lain mukaista tapaturmaturvaa koske-
vasta muutoksenhausta, perustevalituksesta, 
päätöksen poistamisesta ja ylimääräisestä 
muutoksenhausta on voimassa, mitä tapatur-
mavakuutuslain asianomaisissa pykälissä 
erikseen säädetään. Pykälässä on lueteltu 
kaikki sovellettavaksi tulevat tapaturmava-
kuutuslain pykälät. 

24 §. Vakuutussopimuslain soveltaminen. 
Pykälässä säädetään vakuutussopimuslain 
soveltuvuudesta. Sen mukaan tämän lain 
mukaiseen vakuutukseen sen sisältämän van-
huuseläkkeen osalta sovelletaan mitä vakuu-
tussopimuslaissa säädetään, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 

Viittaus vakuutussopimuslakiin on edelleen 
tarpeen, koska vakuutusjärjestelmä sisältää 
sopimusperusteiseen vakuutukseen liittyviä 
piirteitä. 

25 §. Lausuntomenettely. Pykälän mukaan, 
jos syntyy epäselvyyttä siitä, täyttääkö va-
kuutus tämän lain mukaiset edellytykset, Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto antaa asiasta 
asianosaisen hakemuksesta lausunnon. Pykä-
lä vastaa sisällöllisesti nykyisen lain vastaa-
vaa säännöstä. 

26 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009. 

Pykälän 2 momentin mukaan tällä lailla 
kumotaan 16 päivänä kesäkuuta 2000 annettu 
laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 
(575/2000) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennen tämän 
lain voimaantuloa alkaneeseen peli- tai kil-
pailukauteen ja sattuneisiin tapaturmiin so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Koska tapaturmavakuutuslaissa, työnteki-
jän eläkelaissa ja yrittäjän eläkelaissa viita-
taan nykyiseen lakiin, pykälän 4 momentissa 
säädetään, että jos muualla laissa viitataan 
urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta an-
nettuun lakiin, sen sijasta sovelletaan nyt eh-
dotettavaa uutta lakia. 
 
2.  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä toukokuuta 2009. Tämä voimaantuloai-
ka on tarpeen, koska on tarkoituksena, että 
uutta lakia voitaisiin soveltaa jo toukokuun 
1 päivänä 2009 alkaviin uusiin pelikausiin. 

 
 

3.  Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Nyt ehdotetussa laissa on urheilijoiden ta-
paturmaturvan osalta kysymys vahinkova-
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kuutuksella järjestettävästä turvasta tapauk-
sissa, jolloin urheilijaa kohtaa äkillinen, 
odottamaton ja ulkoisen tekijän aiheuttama 
vamma  tai sairaus. Vahinkovakuutus poik-
keaa työeläkelainsäädännön antamasta tur-
vasta siten, ettei vahinkovakuutusjärjestelmä 
kerrytä vakuutetulle mitään tulevaa etuutta, 
johon vakuutetulla olisi oikeus ilman vahin-
kotapahtumaa. Jos ehdotetun lain mukaan 
vakuutettu urheilija ei urheilu-uran aikana 
vammaudu, hän ei saa järjestelmästä mitään 
etuutta. 

Ehdotettu laki ei koskisi tapaturmia, jotka 
ovat sattuneet ennen lain voimaantuloa eikä 
peli- tai kilpailukausia, jotka ovat alkaneet 
ennen lain voimaantuloa. Lailla ei puututa 
maksussa oleviin etuuksiin. Lailla ei myös-
kään muuteta vanhuuseläketurvaa. Urheilija 
on vakuutettu vanhuuden varalta vakuutus-

sopimuslain mukaisin vakuutusehdoin. Tapa-
turmaturvan laajentaminen pysyvän työky-
vyttömyyden tilanteessa 65 ikävuoteen ja va-
kuuttamisvelvollisuutta koskevan ikärajan 
nostaminen 43 ikävuoteen parantavat urheili-
jan nykyistä tapaturmaturvaa. Korvausajan 
lyhentäminen viiteen vuoteen sisältää nykyis-
tä selkeämmän tavoitteen kuntouttaa urheilija 
vammautumisen jälkeen sellaiseen uuteen 
työhön tai ammattiin, joka mahdollistaa hä-
nelle kohtuullisen toimeentulon. 

Lakiehdotuksen ei voida katsoa puuttuvan 
henkilön perustuslailla suojattuihin etuuksiin 
ja laki voidaan käsitellä tavallisessa lain sää-
tämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Vakuuttamisvelvollisuus 

Jos urheilijan ja Suomessa urheilutoimintaa 
harjoittavan urheiluseuran tai muun urheilu-
toimintaa harjoittavan yhteisön välillä on so-
vittu, että urheilija saa pääasiallisesti Suo-
messa harjoitetusta urheilemisesta ve-
ronalaista  palkkaa  vuodessa  tai vuotta ly-
hyemmässä pelikaudessa vähintään 9 600 eu-
roa, urheiluseuran tai muun yhteisön on jär-
jestettävä urheilijalle vakuutuksella tämän 
lain mukainen turva tässä laissa tarkoitetun 
tapaturman sekä vanhuuden varalta siihen as-
ti, kun urheilija täyttää 43 vuotta. Vakuutta-
misvelvollisuutta arvioitaessa otetaan huo-
mioon kaikki samaa pelikautta tai vuotta 
koskevien sopimusten perusteella maksetta-
vat palkat. 
 

2 § 

Tapaturma 

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillisen, odot-
tamattoman ulkoisen tekijän aiheuttamaa 
vammaa tai sairautta ja siitä seurannutta kuo-
lemaa. 

Tämän lain mukaan korvataan tapaturma, 
joka sattuu urheilijalle ennen kuin hän täyttää 
43 vuotta lajille ominaisissa olosuhteissa: 

1) peli- tai urheilusuorituksen yhteydessä; 
2) ohjatussa, valvotussa tai harjoitteluoh-

jelman mukaisessa harjoittelussa; 

3) urheilijan ollessa siirtymässä asunnol-
taan tai majoitustiloista kilpailu-, peli- tai 
harjoittelupaikalle tai sieltä takaisin; 

4) peli-, kilpailu- tai harjoitusmatkoilla 
matkaohjelman mukaisessa toiminnassa; 

5) hänen toimiessaan 1 §:ssä tarkoitetun 
urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa har-
joittavan yhteisön määräyksestä seuran tai 
yhteisön edustajana edustustilaisuudessa 
taikka matkalla tällaiseen tilaisuuteen tai siel-
tä takaisin. 

Tapaturmana korvataan myös kuormittavaa 
yksittäistä liikettä suoritettaessa ilman tapa-
turmaa äkillisesti tapahtunut lihaksen tai jän-
teen kipeytyminen. Korvausta ei kuitenkaan 
makseta, jos kipeytymisen syynä on sairaus, 
todennäköisesti pääasiallisesti aikaisempi 
vamma tai muusta syystä johtuva kudoksen 
heikentyminen taikka kudosvaurio, jonka 
syntyminen edellyttää tapaturmaa. 
 

3 § 

Tapaturmasta maksettavat korvaukset 

Tapaturman perusteella  maksetaan korva-
usta kuntoutuskustannuksista, tapaturmaelä-
kettä, perhe-eläkettä, hautausapua, haittara-
haa, haitta- ja vaatelisää, korvausta opas-
koiran ylläpidosta aiheutuneista kustannuk-
sista, kodinhoitokustannusten korvausta ja 
korvausta sairaanhoidon kustannuksista. 

Korvausta maksetaan 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun kipeytymisen perusteella enintään 
kuuden viikon ajalta vahingon sattumisesta. 
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Urheilijan oikeus korvaukseen siltä osin 
kuin korvausta ei makseta tämän lain nojalla 
määräytyy sairausvakuutuslain (1224/2004) 
mukaan. 
 

4 § 

Tapaturmaeläke 

Tapaturmaeläkettä maksetaan: 
1) urheilijalle, joka on tapaturmasta aiheu-

tuvan vamman tai sairauden hoidon vuoksi 
kykenemätön hankkimaan itselleen ansiotu-
loja 1 tai 15 §:ssä tarkoitetulla urheilemisella; 

2) urheilijalle, joka on 1 kohdassa tarkoite-
tun hoidon jälkeen pysyvästi kykenemätön 
jatkamaan urheilemista ajalta, jolta hän osal-
listuu tämän lain mukaiseen ammatilliseen 
kuntoutukseen hänen kuntouttamisekseen 
muuhun työhön tai ammattiin, josta hän voi 
saada pääasiallisen toimeentulonsa; 

3) urheilijalle, jonka 2 kohdassa tarkoitettu 
ammatillinen kuntoutus on päättynyt. 

Tapaturmaeläkettä maksetaan 1 momentin 
perusteella yhteensä viiden vuoden ajalta sai-
rausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan 
enimmäisajan täytyttyä. 

Määrättäessä 1 momentin 3 kohdan mu-
kaan maksettavaa tapaturmaeläkettä eläkkeen 
perusteena olevasta vuosityöansiosta vähen-
netään urheilijan kuntoutuksen jälkeen saa-
mat ansiotulot, vähintään kuitenkin ansiotu-
lon määrä, joka vastaa kuntoutuksen jälkeistä 
ansiotasoa kuntoutusta vastaavassa työssä tai 
ammatissa. 
 

5 § 

Tapaturmaeläke kuntoutuksen keskeytyksen 
jälkeen 

Jos urheilijan kuntoutus keskeytyy tämän 
lain mukaan korvatun vamman tai sairauden 
taikka muun siihen verrattavan urheilijasta 
riippumattoman syyn vuoksi, urheilijan oike-
us ammatilliseen kuntoutukseen ja 4 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaiseen tapa-
turmaeläkkeeseen jatkuu niin kauan, kunnes 
4 §:n 2 momentissa säädetty aika täyttyy. 
Edellä tarkoitettua keskeytyksen aiheuttamaa 
aikaa, joka johtuu muusta kuin korvatun 
vamman tai sairauden hoidosta aiheutuvasta 

työkyvyttömyydestä ei lueta tarkoitettuun 
viiden vuoden aikaan kuuluvaksi. 
 

6 § 

Tapaturmaeläke pysyvän työkyvyttömyyden 
ajalta 

Urheilijalla on oikeus tapaturmaeläkkee-
seen, jos hän on ennen 43 vuoden iän täyttä-
mistä tullut tapaturman aiheuttaman vamman 
tai sairauden johdosta pysyvästi kykenemät-
tömäksi jatkamaan 1 tai 15 §:ssä tarkoitettua 
urheilemista ja hänen kykynsä ansiotulojen 
hankkimiseen muulla työllä on pysyvästi 
heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla 
arvioituna suhteessa tämän lain mukaan py-
syvän työkyvyttömyyden perusteena käytet-
tävään vuosityöansioon. 

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa ote-
taan huomioon urheilijan jäljellä oleva kyky 
hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saa-
tavissa olevalla työllä, jota hänen voidaan 
kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin ote-
taan huomioon myös urheilijan koulutus, ai-
kaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut 
näihin rinnastettavat seikat. 

Tapaturmaeläkkeen maksamisen edellytyk-
senä on, että urheilijan kuntoutusmahdolli-
suudet on selvitetty. 

Tapaturmaeläkettä maksetaan aikaisintaan 
sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivä-
rahan enimmäisajan täyttymisestä ja enintään 
siihen saakka, kunnes urheilija täyttää 65 
vuotta. 
 

7 § 

Tapaturmaeläkkeen määrä 

Tapaturmaeläkkeen määrä on vuodessa 85 
prosenttia urheilijan vuosityöansiosta ottaen 
huomioon lisäksi, mitä 4 §:n 3 momentissa 
säädetään. 
 

8 § 

Sairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuk-
sen korvaus 

Tapaturman aiheuttaman vamman tai sai-
rauden hoidosta maksetaan korvausta siten 
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kuin tapaturmavakuutuslain (608/1948) 15, 
15 a ja 15 b §:ssä säädetään. Lisäksi korva-
taan tapaturman aiheuttamaksi epäillyn 
vamman tutkimuskulut siten kuin mainitun 
lain 14 §:n 4 momentissa säädetään. Tämän 
lain mukaan korvattavan vamman tarpeelliset 
ja kohtuulliset lääkinnällisen kuntoutuksen 
kustannukset korvataan siten kuin tapatur-
mavakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) 
7 §:ssä säädetään. 

Tässä laissa tarkoitetun pysyvän työkyvyt-
tömyyden aiheuttaneen vamman tai sairau-
den hoito korvataan tarpeettomia kustannuk-
sia välttäen urheilijan terveydentilaa kuiten-
kaan vaarantamatta siten kuin tapaturmava-
kuutuslain 15 a §:ssä säädetään. 

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä korva-
usta ei kuitenkaan makseta sen jälkeen, kun 
urheilijan oikeus tapaturmaeläkkeeseen on 
päättynyt 4 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 
4 momentissa säädetyn ajan täyttymisen 
vuoksi. 
 

9 § 

Haittaraha, haitta- ja vaatelisä, kodinhoito-
kustannusten korvaus ja korvaus opaskoiran 

ylläpidosta 

Haittarahaa maksetaan tapaturmavakuutus-
lain 16 §:n 2 momentin, 18 a §:n ja 18 b §:n 
1 ja 3—5 momentin mukaisesti urheilijalle, 
jolle aiheutuu tapaturmasta johtuvasta vam-
masta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa. 

Haittalisää maksetaan urheilijalle, joka on 
tapaturman aiheuttaman vamman tai sairau-
den johdosta joutunut niin avuttomaan tilaan, 
ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen hen-
kilön apua, tai jolle vamman tai sairauden 
hoito aiheuttaa muutoin poikkeuksellista 
haittaa. Haittalisään sovelletaan mitä, tapa-
turmavakuutuslain 20 §:ssä säädetään. 

Vaatelisää maksetaan urheilijalle tapatur-
man aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta 
johtuvan tekojäsenen, muun apuvälineen 
taikka siteen tai sidoksen pitkäaikaisesta käy-
töstä aiheutuvasta vaatteiden erityisestä ku-
lumisesta. Vaatelisään sovelletaan, mitä tapa-
turmavakuutuslain 20 a §:ssä säädetään. 

Kodinhoidonkustannusten korvausta voi-
daan tapaturmavakuutuslain 20 b §:n mukai-

sesti maksaa urheilijalle, joka tapaturmasta 
saamansa vamman tai sairauden vuoksi ei 
kykene hoitamaan kotiaan. 

Urheilijalle maksetaan korvausta tapatur-
man aiheuttaman vamman tai sairauden 
vuoksi tarpeellisen opaskoiran ylläpidosta ai-
heutuvista kustannuksista. Korvaus määräy-
tyy siten kun tapaturmavakuutuslain 20 a §:n 
4 momentissa säädetään. 

Haittalisää, vaatelisää ja korvausta opas-
koiran ylläpidosta aiheutuneista kustannuk-
sista ei makseta sen jälkeen, kun urheilijan 
oikeus tapaturmaeläkkeeseen on päättynyt 
4 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 4 momentissa 
säädetyn ajan täyttymisen vuoksi. 
 
 

10 § 

Perhe-eläke ja hautausapu 

Perhe-eläkettä maksetaan tapaturman aihe-
uttaman urheilijan kuoleman johdosta enin-
tään  kymmenen  vuoden ajan urheilijan kuo-
lemasta. Perhe-eläkkeen perusteena käyte-
tään tämän lain mukaista vuosityöansiota. 
Jollei  muualla  tässä laissa toisin säädetä, 
perhe-eläkkeestä on  muutoin  voimassa, mi-
tä tapaturmavakuutuslain 16 §:n 1 momentin 
3 kohdassa  sekä  23,  23 a—23 d, 24 ja 
24 a—24 c §:ssä säädetään. 

Hautausapua maksetaan tapaturman aiheut-
tamasta urheilijan kuolemasta siten kuin ta-
paturmavakuutuslain 16 §:n 3 ja 4 momentis-
sa sekä 25 §:ssä säädetään. 
 
 

11 § 

Vuosityöansio 

Vuosityöansio on sen vuoden tai pelikau-
den, jona tapaturma sattui, ja sitä edeltävän 
vuoden tai pelikauden 1 §:ssä tarkoitettujen 
palkkojen keskiarvo. Keskiarvoa laskettaessa 
ei huomioida edeltävän vuoden tai pelikau-
den palkkaa, jos sen määrä jää alle 1 §:ssä 
säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. 
Keskiarvoa laskettaessa tapaturman sattu-
misvuotta edeltävän vuoden tai pelikauden 
palkat muutetaan tapaturman sattumisvuoden 
indeksitasoon käyttäen työntekijän eläkelain 
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(395/2006) 96 §:ssä tarkoitettua palkkaker-
rointa. Huomioon otettava vuosityöansio voi 
olla enintään 80 000 euroa. 

Edellä 6 §:ssä säädetyn pysyvän työkyvyt-
tömyyden ajalta maksettavan tapaturmaeläk-
keen perusteena käytetään 1 momentista poi-
keten 30 000 euron vuosityöansiota. 
 
 

12 § 

Ammatillinen kuntoutus 

Urheilijalle, joka on 4 §:n 1 momentin 
2 kohdan mukaisesti kykenemätön jatkamaan 
tämän lain mukaista urheilemista, korvataan 
ammatillisena kuntoutuksena tapaturmava-
kuutuslain perusteella korvattavasta kuntou-
tuksesta annetun lain 6 §:ssä säädetyistä toi-
menpiteistä aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuul-
liset kustannukset. 

Ammatillisen kuntoutuksen tarpeellisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon urheilijan ikä, 
ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, va-
kiintuminen työelämään sekä se, johtaako 
haettu ammatillinen kuntoutus todennäköi-
sesti urheilijan terveydentilan kannalta sellai-
seen työhön, josta saaduilla tuloilla hän voisi 
elättää itsensä. 
 
 

13 § 

Vakuutusmaksun määräytyminen  

Tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuu-
tusmaksun tulee olla kohtuullisessa suhteessa 
vakuutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ot-
taen huomioon asianomaisen lajin aiheuttama 
tapaturmariski. 
 
 

14 § 

Vanhuudenturva  

Vanhuudenturva käsittää vanhuuseläkkeen, 
jota maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin 
urheilija täyttää 65 vuotta. Vanhuudenturva 
järjestetään suomalaisen vakuutusyhtiön tai 
vakuutusyhdistyksen myöntämällä vakuutus-
luokista annetun lain (526/2008) 20 §:ssä tar-

koitetulla vakuutuksella. Vakuutusta varten 
vakuuttamisvelvollisen on suoritettava va-
kuutusmaksuna 4,5 prosenttia 1 §:ssä tarkoi-
tetusta palkasta tai 15 §:ssä tarkoitetusta tu-
losta. 

Jos 1 §:ssä tarkoitettu vakuutuksenottaja 
ilmoittaa, ettei urheilija enää kuulu sen otta-
man vakuutuksen piiriin, siirtyy vanhuuselä-
kettä koskeva vakuutus ja sille kertynyt ra-
hasto urheilijalle ja muuttuu vapaakirjana 
voimassa olevaksi yksilölliseksi eläkevakuu-
tukseksi ilman oikeutta takaisinostoarvoon. 
 
 

15 § 

Vapaaehtoinen vakuuttaminen 

Jos urheilija, jolla ei ole 1 §:ssä tarkoitettua 
sopimusta, saa pääasiallisesti Suomessa har-
joittamastaan urheilemisesta vuodessa ve-
ronalaista tuloa vähintään 9 600 euroa, hänel-
lä on oikeus saada itselleen tässä laissa tar-
koitettu turva tapaturman ja vanhuuden va-
ralta. Tällaisesta vakuutuksesta maksettavan 
tapaturmaeläkkeen perusteena käytetään va-
kuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä 
sovittavaa vuosityöansiota, jonka tulee vasta-
ta urheilijan urheilemisesta jatkuvasti saamaa 
veronalaista tuloa. Huomioon otettava vuosi-
työansio voi olla enintään 11 §:n 1 momen-
tissa säädetyn suuruinen. Pysyvän työkyvyt-
tömyyden perusteella maksettavan tapatur-
maeläkkeen perusteena käytetään kuitenkin 
11 §:n 2 momentissa säädettyä vuosityöan-
siota. 

Jos sellaista urheilemista varten, jota jo 
koskee tämän lain mukainen vakuutus, ote-
taan uusi tämän lain mukainen vakuutus, ai-
kaisemman vakuutuksen voimassaolo päät-
tyy uuden vakuutuksen voimaan tullessa. 
 
 

16 § 

Tapaturmaturvaa koskevan asian käsittely  

Jollei tässä laissa toisin säädetä tämän lain 
mukaisen tapaturmaturvan osalta työnantajan 
oikeudesta sairausajan palkkaa vastaavaan 
eläkkeeseen, tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen myöntämisestä, vakuutuksen raukeami-
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sesta, vakuutuksen siirtymisestä vakuutuk-
senottajan konkurssissa,  vakuutusehtojen 
tiedoksi antamisesta, vakuutusmaksua varten 
tarvittavien tietojen toimittamisesta, vakuu-
tusmaksun korottamisesta ja vanhenemisesta, 
vakuutuksen lakkaamisesta vakuutusyhtiön 
konkurssissa, korvauksen korottamisesta vii-
västymisen johdosta, takaisinsaannista, tä-
män lain mukaisten etujen vähentämisestä, 
korvauksen siirtämisestä ja ulosmittauksesta, 
oikeudesta tietojen saantiin, oikeudesta ja 
velvollisuudesta tietojen luovutukseen, tieto-
jen salassapidosta sekä teknisestä käyttöyh-
teydestä, noudatetaan, mitä tapaturmavakuu-
tuslain 26, 29 ja 31 §:ssä, 32 §:n 5 ja 6 mo-
mentissa, 32 a, 37, 38, 38 a, 60 a, 61, 61 a, 
62, 63, 64 a—64 f ja 64 h—64 i §:ssä sääde-
tään. Lisäksi tapaturmakorvauksen hakemi-
sesta, asian käsittelystä, korvauksen maksa-
misesta ja määräämisestä sekä päätöksen an-
tamisesta on voimassa, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä, mitä tapaturmavakuutuslain 4 lu-
vussa säädetään sen 43 §:ää lukuun ottamat-
ta. 

Asian uudelleen käsittelystä, päätöksessä 
olevan virheen korjaamisesta ja aiheettomasti 
maksetun korvauksen takaisinperinnästä on  
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain 5 lu-
vun 53 e—53 g §:ssä säädetään. Mitä tapa-
turmavakuutuslain 55 §:ssä säädetään ran-
gaistukseen tuomitsemisesta tapaturmava-
kuutuslain mukaisen tietojenantovelvollisuu-
den rikkomisesta ja tapaturmavakuutuslain 
mukaisen työnantajavelvoitteen rikkomises-
ta, sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun urheilu-
seuraan tai muuhun urheilutoimintaa harjoit-
tavaan yhteisöön sekä tässä laissa tarkoitet-
tuun urheilijaan. 
 

17 § 

Rahamäärien tarkistus  

Edellä lain 9 §:n 1—3 ja 5 momentissa ja 
10 §:ssä säädettyjä korvauksia koskevat ra-
hamäärät tarkistetaan ja pyöristetään kalente-
rivuosittain siten kuin tapaturmavakuutuslain 
60 §:n 1 momentissa säädetään. 

Edellä 1 §:ssä ja 11 §:ssä sekä 15 §:n 
1 momentissa  säädetyt rahamäärät tarkiste-
taan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 
96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja 

pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymme-
neksi euroksi. 

Edellä 6 §:ssä säädetyn mukainen tapatur-
maeläke ja 10 §:ssä säädetyn mukainen per-
he-eläke tarkistetaan kalenterivuosittain 
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla 
työeläkeindeksillä, enintään kuitenkin 4 pro-
sentilla kalenterivuodessa. 
 
 

18 § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja vakuu-
tuslaitoksen tehtävät  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto huolehtii 
vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä val-
vonnasta sekä pitää rekisteriä tämän lain mu-
kaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuk-
senottajista. Tapaturmavakuutuslaitosten liit-
to antaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä sosiaali- ja terveysministeriölle kerto-
muksen tämän lain mukaisen vakuutusturvan 
toteutumisesta. Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto hoitaa myös muut tämän lain mukaan 
sille kuuluvat tehtävät. 

Vakuutuslaitoksen on toimitettava vuosit-
tain helmikuun loppuun mennessä Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolle 1 momentin mu-
kaisten tehtävien hoitamista varten välttämät-
tömät tiedot tämän lain mukaisista vakuutuk-
sista ja vahingoista. Vakuutuslaitoksen on 
myös annettava kerran vuodessa ja muul-
loinkin tarvittaessa urheilijalle selvitys tämän 
vakuutusturvasta. Vakuutuslaitoksen on vii-
pymättä ilmoitettava urheilijalle sellaisesta 
vakuutusmaksun laiminlyönnistä, joka estää 
tämän lain mukaisen turvan jatkumisen. 

Vakuutuslaitoksen on ilmoitettava vuosit-
tain viimeistään kuukauden kuluttua urheilu-
lajin peli- tai kilpailukauden alkamisesta laji-
liitolle 19 §:ssä säädettyä tehtävää varten laji-
liittoon kuuluvan urheiluseuran ja muun ur-
heilutoimintaa harjoittavan yhteisön tämän 
lain mukaisen vakuutuksen alkamisesta. Il-
moitukseen on liitettävä vakuutukseen kuu-
luvien urheilijoiden suostumuksella heidän 
nimensä ja henkilötunnuksensa. Vakuutuslai-
toksen on vastaavasti tehtävä ilmoitus lajilii-
tolle vakuutuksen alkamisesta ja päättymises-
tä kesken pelikauden. Ilmoitus on tällöin teh-
tävä viipymättä ja viimeistään kuukauden ku-
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luttua vakuutuksen alkamisesta tai irtisano-
misesta tai vakuutuksen päättymisestä ilman 
irtisanomista. 
 

19 § 

Urheilun lajiliiton ja urheiluseuran vastuu  

Urheilun lajiliiton tai muun kilpailutoimin-
nasta vastaavan yhteisön on huolehdittava, 
että sen piirissä harjoitettavaan kilpailutoi-
mintaan osallistuvat urheiluseurat ja muut 
urheilutoimintaa harjoittavat yhteisöt järjes-
tävät tämän lain mukaisen vakuutusturvan. 
Tätä varten lajiliitolla tai muulla kilpailutoi-
minnasta vastaavalla yhteisöllä on oikeus 
saada Tapaturmavakuutuslaitosten liiton pi-
tämästä rekisteristä tieto niistä sen toiminnan 
piiriin kuuluvista urheilijoista, jotka on va-
kuutettu tämän lain mukaan. 

Urheiluseuran ja muun urheilutoimintaa 
harjoittavan yhteisön on ilmoitettava sitä 
edustaneiden tämän lain piiriin kuuluvien ur-
heilijoiden lukumäärä vuosittain asianomai-
selle lajiliitolle. Lajiliiton on toimitettava 
nämä tiedot Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle 1 momentin mukaista tarkoitusta varten 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
 

20 § 

Vastuu vakuuttamisvelvollisuuden laimin-
lyönnistä  

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun vakuuttamisvel-
vollisuuden laiminlyönyt urheiluseura tai 
muu urheilutoimintaa harjoittava yhteisö on 
velvollinen kustantamaan urheilijalle laimin-
lyönnin vuoksi saamatta jääneen tämän lain 
mukaisen turvan. 
 

21 § 

Vakuutusmaksun laiminlyönti ja perintä  

Jos vakuutuslaitos irtisanoo vakuutuksen 
vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi, ur-
heilijan vakuutusturva jatkuu kuitenkin vä-
hintään kuukauden siitä, kun vakuutuslaitos 
on lähettänyt urheilijalle kirjallisen ilmoituk-
sen vakuutuksen päättymisestä. 

Tämän lain mukaisen vakuutuksen maksu 

viivästyskorkoineen saadaan periä ulosotto-
toimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 

 
22 § 

Ansiotietojen ilmoittaminen ja henkilötieto-
jen käsittely 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu urheilija on vel-
vollinen ilmoittamaan mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitetulle urheiluseuralle tai muulle 
yhteisölle tämän lain mukaisen vakuuttamis-
velvollisuuden arvioimiseksi välttämättömät 
tiedot samaa vuotta tai pelikautta koskevien 
aikaisempien sopimustensa mukaisista ansi-
oista. 

Pykälän 1 momentin tarkoituksessa saatu-
jen tietojen käsittelystä on voimassa, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
säädetään. 
 

23 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain mukaista tapaturmaturvaa ja 
sen järjestämistä koskevasta muutoksenhaus-
ta, päätöksen poistamisesta ja ylimääräisestä 
muutoksenhausta on voimassa, mitä tapatur-
mavakuutuslain 53, 53 a —53 d, 53 f, 53 h ja 
54 §:ssä säädetään. 
 

24 § 

Vakuutussopimuslain soveltaminen  

Tämän lain 14 §:ssä tarkoitettuun vakuu-
tukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia 
(543/1994), jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 
 

25 § 

Lausuntomenettely 

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, täyttääkö va-
kuutus tämän lain mukaiset edellytykset, Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto antaa asiasta 
asianosaisen hakemuksesta lausunnon. 
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26 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan urheilijoiden tapa-
turma- ja eläketurvasta 16 päivänä kesäkuuta 
2000 annettu laki (575/2000) siihen myö-

hemmin tehtyine muutoksineen. 
Ennen tämän lain voimaantuloa alkanee-

seen peli- tai kilpailukauteen ja sattuneisiin 
tapaturmiin sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Jos muualla laissa viitataan urheilijoiden 
tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin, 
sen sijasta sovelletaan tätä lakia. 

 
————— 

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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