Uusi laki urheilijan pakollisesta tapaturmaturvasta
Tasavallan presidentti on 24.4.2009 vahvistanut lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta, jolla
uudistetaan ammattiurheilijan tapaturmaturvaa. Laki tulee voimaan jo 1.5.2009. Sillä kumotaan aikaisempi
urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 16.6.2000 annettu laki (575/2000).
Urheilijan tapaturma- ja eläketurva säilyy edelleen erillisenä muusta lakisääteisestä tapaturma- ja
eläkevakuutuksesta. Uuden lain tarkoituksena on kohtuullisin kustannuksin turvata urheilemisesta
pääasiallisesti toimeentulonsa saavalle urheilijalle ansioperusteinen kohtuullisen toimeentulon säilyttävä
tapaturma- ja eläketurva. Tavoitteiden toteuttamiseksi nykyisen tapaturmaturvan sisältöön on tehty
sisällöllisiä tarkistuksia.
Vakuuttamisvelvollisuus säilyy edelleen urheiluseuralla tai muulla urheilutoimintaa harjoittavalla yhteisöllä,
jos on sovittu, että urheilija saa veronalaista palkkaa vuodessa tai vuotta lyhyemmässä pelikaudessa
vähintään 9 600 euroa.
Keskeisiä muutoksia
Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskevaa yläikärajaa nostetaan nykyisestä 38 vuodesta 43 vuoteen.
Vakuuttamisvelvollisuus koskee vain sellaista seuraa tai muuta yhteisöä, joka harjoittaa urheilutoimintaa
Suomessa ja urheilijaa, jonka urheilemisesta saatu veronalainen palkka on pääasiallisesti Suomessa
harjoitetusta urheilemisesta saatua.
Yksilöurheilijalla, jolla ei ole sopimusta urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön
välillä, ei ole enää velvollisuutta ottaa vakuutusta, vaan se on vapaaehtoista.
Laissa selkiytetään korvattavan vahingon käsitettä ja tarkennetaan niitä olosuhteita, joissa sattunut vamma
oikeuttaa korvaukseen.
Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin tehostetaan urheilu-uran päätyttyä tapaturmaan siten, että
urheilija on velvollinen osallistumaan kuntoutukseen ansionmenetyskorvausta saadakseen.
Korvausaika rajataan viiteen vuoteen tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntouttaa muuhun työhön.
Viiden vuoden aika lasketaan sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä.
Tapaturmaeläkkeen perusteena käytettävässä vuosityöansiossa on 100 000 euron yläansioraja (ei-pysyvä
työkyvyttömyys).
Sairaanhoitokulut, lääkinnällinen kuntoutus ja tapaturmavakuutuslain mukaiset lisät korvataan enintään
siltä ajalta, jolta tapaturmaeläkettä voidaan maksaa. Julkisella sektorilla annetusta sairaanhoidosta
aiheutuneet kustannukset muun kuin pysyvän työkyvyttömyyden ajalta korvataan todellisten kustannusten
mukaan. Sairaanhoitokulut pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttaneen vamman tai sairauden hoidon osalta
maksetaan sen sijaan julkisen terveydenhuollon käytöstä potilaalle aiheutuvan kustannustason mukaisesti.
Haittarahaa maksetaan 65 vuoden ikään saakka.
Urheilijalle taataan kohtuullinen ansioturva 65 ikävuoteen asti, jos urheilija tulee urheilussa sattuneen
tapaturman vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi myös muuhun työhön kuin urheiluun. Pysyvän
tapaturmaeläkkeen saaminen edellyttää, että urheilijan kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty eikä
urheilija pysty vamman vuoksi kuntoutumaan uuteen työhön tai ammattiin. Pysyvää eläkettä maksetaan
aina 30 000 euron vuosityöansion mukaan.

Eduskuntakäsittelystä
Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitystä muutettiin lain 11, 14 ja 16 §:n osalta. Valiokuntakäsittelyssä tuli
esiin, että lakiehdotuksen 16 §:ssä olevalla viittauksella tapaturmavakuutuslain 29 ja 31 §:ään oli tarkoitettu
säätää Suomessa tapaturmavakuutusta harjoittavalle vakuutusyhtiölle velvollisuus myöntää siltä
mahdollisesti haettavia urheilijan tapaturmavakuutuksia. Vakuutuksen myöntämisvelvoite olisi ollut
huomattava muutos nykyisin voimassa olevaan sääntelyyn. Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi, ettei
tapaturmavakuutusyhtiöiden kannalta periaatteellisesti merkittävää muutosta voitu hyväksyä tämän
lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä.. Eduskunta siten poisti viittaukset tapaturmavakuutuslain 29 ja 31
§:ään.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi kuitenkin, että lakiehdotuksen sisältämän pakollisen sosiaaliturvan
toteutuminen on kaikissa tilanteissa varmistettava. Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurva voi jäädä
kokonaan toteutumatta, jos järjestelmän vapaaehtoisia toimenpanijoita ei markkinoilla ole. Valiokunta
totesi, että sosiaali- ja terveysministeriön on syytä pikaisesti arvioida, tarvitaanko urheilijoiden turvan
toteutumisen varmistamiseksi uutta vakuutusyhtiöitä koskevaa sääntelyä.
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