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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 5112000 vp laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta ja siihen liittyviksi

laeiksi. Eduskunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
12/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Vakuuttamisvelvollisuus

Jos urheilijan ja urheiluseuran tai muun
urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön välillä
on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta
veronalaista palkkaa vuodessa tai pelikaudessa vähintään 9 526,16 euroa, urheiluseuran tai muun yhteisön on järjestettävä
urheilijalle siihen saakka, kun hän täyttää 38
vuotta, vakuutuksella sellainen turva tapaturman ja vanhuuden varalta kuin tässä laissa
säädetään.
Jos urheilija, jolla ei ole 1 momentissa
tarkoitettua sopimusta, saa urheilemisesta
vuodessa veronalaista tuloa vähintään
9 526,16 euroa, hänen on järjestettävä vakuutuksella itselleen 1 momentissa tarkoitettu turva.

joka on aiheutunut urheillessa tai siihen välittömästi liittyvissä olosuhteissa sattuneesta
tar.aturmasta. Oikeus korvaukseen jatkuu
silhen saakka, kun urheilija täyttää 38 vuotta, kuitenkin aina vähintään 10 vuoden ajan
tapaturmasta.
Työkyvyttömyydestä maksettavan tapaturmaeläkkeen ja urheilijan kuoleman johdosta
maksettavan perhe-eläkkeen perusteena käytetään 4 §:n mukaista, vakuutuksen perusteena olevaa palkkaa tai tuloa. Korvaus ja sen
saamisen edellytykset määräytyvät muutoin
tapaturman sattumisvuoden perusteella soveltuvin osin siten kuin tapaturmavakuutuslain (608/1948) 2 luvussa ja 8 luvun 60 §:n
1 momentissa säädetään. Mainitun 2 luvun
16 §:n 1 momentin 1 kohtaa sekä 16 a, 17
ja 17 a §:ää ei kuitenkaan sovelleta.

3§

2§

Vanhuudenturva
Tapaturmaturva

Tapaturmaturva sisältää korvauksen urheilijan vammasta, sairaudesta ja kuolemasta,
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Vanhuudenturva käsittää vanhuuseläkkeen,
jota maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin
urheilija täyttää 65 vuotta. Vanhuudenturva

2

EV 74/2000 vp- HE 5112000 vp

järjestetään suomalaisten vakuutusyhtiöiden
ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (858/1995) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdan mukaisella vakuutuksella. Vakuutusta varten vakuuttamisvelvollisen on suoritettava vakuutusmaksuna
4,5 prosenttia 4 §:n mukaisesta vakuutuksen
perusteena olevasta palkasta tai tulosta.
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 takaisinostoarvoon.
4 §

Vakuutuksen perusteena oleva palkka ja
tulo
Tämän lain mukaisen vakuutuksen perusteena käxtetään 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun urhetlijan kohdalla mainitussa momentissa tarkoitetun sopimuksen perusteella vuodessa tai pelikaudessa saatua veronalaista
palkkaa ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun
urheilijan kohdalla mainitun momentin mukaista veronalaista tuloa.

muulloinkin tarvittaessa urheilijalle selvitys
tämän vakuutusturvasta. Vakuutuslaitoksen
on myös viipymättä ilmoitettava urheilijalle
sellaisesta vakuutusmaksun laiminlyönnistä,
joka estää tämän lain mukaisen turvan jatkumisen.
6 §

Urheilun lajiliiton ja urheiluseuran vastuu
Urheilun lajiliiton tai muun kilpailutoiminnasta vastaavan yhteisön on huolehdittava,
että sen piirissä harjoitettavaan kilpailutoimintaan osallistuvat urheiluseurat ja muut
urheilutoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä
urheilijat järjestävät tämän lain mukaisen
vakuutusturvan. Tätä varten lajiliitolla tai
muulla kilpailutoiminnasta vastaavalla yhteisöllä on oikeus saada Tapaturmavakuutuslaitosten liiton pitämästä rekisteristä tieto
niistä sen toiminnan piiriin kuuluvista urheilijoista, jotka on vakuutettu tämän lain mukaan.
Urheiluseuran ja muun urheilutoimintaa
harjoittavan yhteisön on ilmoitettava sitä
edustaneiden tämän lain piiriin kuuluvien
urheilijoiden lukumäärä vuosittain asianomaiselle lajiliitolle. Lajiliiton on toimitettava nämä tiedot Tapaturmavakuutuslaitosten
liitolle 1 momentin mukaista tarkoitusta varten vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
7 §

5 §

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja
vakuutuslaitoksen tehtävät
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto huolehtii
vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä tämän lain
mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista. Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto antaa vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle
kertomuksen tämän lain mukaisen vakuutusturvan toteutumisesta.
Vakuutuslaitoksen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 1 momentin mukaisten tehtävien hoitamista varten välttämättömät tiedot tämän lain mukaisista vakuutuksista ja vahingoista. Vakuutuslaitoksen on myös annettava kerran vuodessa ja

Vastuu vakuuttamisvelvollisuuden
laiminlyönnistä
Lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönyt urheiluseura tai muu urheilutoimintaa harjoittava
yhteisö on velvollinen kustantamaan urheilijalle laiminlyönnin vuoksi saamatta jääneen
turvan.

8§
Vakuuttamismaksun laiminlyönti ja perintä
Vakuutuslaitoksen irtisanoessa vakuutuksen vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi
urheilijan vakuutusturva jatkuu kuitenkin
vähintään kuukauden ajan siitä lukien, kun
vakuutuslaitos on lähettänyt urheilijalle kir-
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jallisen ilmoituksen vakuutuksen päättymisestä.
Tämän lain mukaisen vakuutuksen maksu
viivästyskorkoineen saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

9§
Vakuutussopimuslain soveltaminen
Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, tämän lain mukaiseen vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (54311994).
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10§

Lausuntomenettely
Jos syntyy epäselvyyttä siitä, täyttääkö
vakuutus tämän lain mukaiset edellytykset,
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto antaa asiasta asianosaisen hakemuksesta lausunnon.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.
Jos kuitenkin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus on alkanut ennen lokakuun 1
päivää 2000, lakia sovelletaan sopimukseen
vain siltä osin kuin se koskee uutta pelikautta, joka alkaa lokakuun 1 päivänä 2000 tai
sen jälkeen.

Laki
tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 2 §:n 3
momentti, sellaisena kuin se on laissa 37411995, seuraavasti:

2 §
Tämä laki ei koske myöskään urheilcmista. Sitä koskevasta tapaturmatorvasta
säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa ( /2000).

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.
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Laki
työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on laissa 372/1995, seuraavasti:

1§
Tämä laki ei koske myöskään urheilemista.
Sitä
koskevasta eläketurvasta
säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (
/2000).

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2000

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

