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om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 3 § 1 mom.,

7 §, 8 § 1 och 2 mom., 9 och 10 §, 12 § 1 mom., 16 § 1, 2 och 4 mom., 17 § 1 mom. samt 21
och 23 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/2010 samt 16 § 2 mom. och 23 §
sådana de lyder i lag 1324/2010, och

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

3 §

Ersättningar för olycksfall

På grund av olycksfall betalas ersättning
för rehabiliteringskostnader, olycksfallspen-
sion, familjepension, begravningshjälp, me-
nersättning, vårdbidrag, klädtillägg, ersätt-
ning för hemvårdskostnader och ersättning
för sjukvårdskostnader.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Olycksfallspensionens belopp

Olycksfallspensionens belopp per år är 85
procent av idrottsutövarens årsarbetsförtjänst

enligt 11 och 15 §. Vad som föreskrivs i 4 § 3
mom. ska dessutom beaktas.

8 §

Ersättning för sjukvård och medicinsk
rehabilitering

På ersättning för vård och behandling av en
skada eller sjukdom som orsakats av olycks-
fall tillämpas 8 kap. i lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)
med undantag för 48 och 49 § i den lagen.

På vård och behandling av skada eller
sjukdom som orsakat i denna lag avsedd var-
aktig arbetsoförmåga tillämpas inte 40—42 §
i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar.
— — — — — — — — — — — — —
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9 §

Menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och
ersättning för hemvårdskostnader

Menersättning betalas i enlighet med
83—86 § samt 87 § 1, 3 och 4 mom. i lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdo-
mar till en idrottsutövare som fått bestående
allmänt men av en skada eller sjukdom som
orsakats av olycksfall.

Till en idrottsutövare betalas vårdbidrag
och klädtillägg samt ersättning för extra kost-
nader för hemvård med iakttagande av be-
stämmelserna om vårdbidrag i 51 §, om kläd-
tillägg i 52 § och om ersättning för extra
kostnader för hemvård i 53 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vårdbidrag och klädtillägg betalas inte ef-
ter det att idrottsutövarens rätt till olycksfalls-
pension har upphört till följd av att den tid
som nämns i 4 § 2 mom. eller 6 § 4 mom. i
denna lag har löpt ut.

9 a §

Tilläggsersättning för menersättning

På ersättning för bestående allmänt men
tillämpas också 18 f § i lagen om olycksfalls-
försäkring (608/1948).

10 §

Familjepension och begravningshjälp

Om en idrottsutövare har avlidit till följd
av ett olycksfall betalas det efter idrottsutöva-
ren familjepension för högst tio år efter döds-
fallet. Familjepensionen beräknas på årsar-
betsförtjänsten enligt 11 och 15 §. Om inte
något annat föreskrivs i denna lag tillämpas i
övrigt på familjepensionen vad som före-
skrivs i 99—108 § i lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar.

Begravningshjälp och ersättning för trans-
port av den avlidne betalas om en idrottsutö-
vare har avlidit till följd av ett olycksfall,
enligt vad som föreskrivs i 109 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

12 §

Yrkesinriktad rehabilitering

Till en idrottsutövare som i enlighet med
4 § 1 mom. 2 punkten är oförmögen att fort-
sätta med idrott enligt denna lag ska det som
yrkesinriktad rehabilitering betalas ersättning
för behövliga och skäliga kostnader för åtgär-
der enligt 89 § i lagen om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Ordnande av olycksfallsskydd och
handläggning av ärenden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
ska bestämmelserna om hur förmåner verk-
ställs i avdelning IV i lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar, med undan-
tag för bestämmelserna i 114 § om att under-
ställa ärenden besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden för avgörande, tillämpas på
ärenden som gäller olycksfallsskydd enligt
denna lag. Dessutom ska bestämmelserna om
utlämnande, erhållande och hemlighållande
av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, er-
sättning som ska betalas för uppgifter om
hälsotillstånd, justering av penningbelopp
och ersättningar med arbetspensionsindex
och lönekoefficient, avrundning av belopp,
regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en
försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnads-
avgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv,
skyldighet att bevara handlingar och överfö-
rings- och utmätningsförbud i avdelning IX i
den lagen tillämpas.

Bestämmelserna om försäkring och försäk-
ringspremier i 157 § 2 och 3 mom. samt i
159, 160, 163, 165 och 172—176 § i lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdo-
mar ska tillämpas också på en i denna lag
avsedd försäkring som gäller olycksfalls-
skydd samt på försäkringspremien för den.
— — — — — — — — — — — — —

För att kunna bevilja olycksfallsförsäkring
enligt denna lag och avgöra storleken på för-
säkringspremien har försäkringsbolaget rätt
att av Olycksfallsförsäkringscentralen få de
grenspecifika uppgifter som centralen med

2 483/2015



stöd av 18 § 2 mom. fått av försäkringsbolag
om idrottsutövare som försäkrats enligt
denna lag, om antalet olycksfall och om utbe-
talda ersättningar för de tre föregående åren
eller spelsäsongerna.

17 §

Justering av belopp

De ersättningsbelopp som anges i 9 och
10 § justeras och avrundas varje kalenderår i
enlighet med 268 och 269 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Försummelse att betala premie

Om en försäkringsanstalt på grund av för-
summad premiebetalning säger upp en för-

säkring, fortgår idrottsutövarens försäkrings-
skydd dock minst en månad efter det att
försäkringsanstalten har sänt idrottsutövaren
ett skriftligt meddelande om att försäkringen
upphör.

23 §

Sökande av ändring, omprövning och
återkrav

Bestämmelserna om sökande av ändring,
omprövning, undanröjande av ett beslut och
återkrav i avdelning VIII i lagen om olycks-
fall i arbetet och om yrkessjukdomar ska
tillämpas också på sådana ärenden enligt
denna lag som gäller olycksfallsskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Bestämmelserna i 9 a § träder dock i kraft
redan den 1 maj 2015.

Helsingfors den 24 april 2015
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