
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015

L a k i

483/2015

urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 3 §:n 1 momentti,

7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 9 ja 10 §, 12 §:n 1 momentti, 16 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 17 §:n
1 momentti sekä 21 ja 23 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi laissa 308/2010 sekä 16 §:n
2 momentti ja 23 § laissa 1324/2010, ja

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

3 §

Tapaturmasta maksettavat korvaukset

Tapaturman perusteella maksetaan kor-
vausta kuntoutuskustannuksista, tapaturma-
eläkettä, perhe-eläkettä, hautausapua, haitta-
rahaa, hoitotukea, vaatelisää, kodinhoitokus-
tannusten korvausta ja korvausta sairaanhoi-
don kustannuksista.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Tapaturmaeläkkeen määrä

Tapaturmaeläkkeen määrä on vuodessa 85
prosenttia urheilijan 11 ja 15 §:ssä tarkoite-

tusta vuosityöansiosta ottaen huomioon li-
säksi, mitä 4 §:n 3 momentissa säädetään.

8 §

Sairaanhoidon ja lääkinnällisen
kuntoutuksen korvaus

Tapaturman aiheuttaman vamman tai sai-
rauden hoidon korvaamiseen sovelletaan työ-
tapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 8
luvun säännöksiä lukuun ottamatta mainitun
lain 48 ja 49 §:ää.

Tässä laissa tarkoitetun pysyvän työkyvyt-
tömyyden aiheuttaneen vamman tai sairauden
hoitoon ei sovelleta työtapaturma- ja ammat-
titautilain 40—42 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —
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9 §

Haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja
kodinhoitokustannusten korvaus

Haittarahaa maksetaan työtapaturma- ja
ammattitautilain 83—86 §:n sekä 87 §:n 1, 3
ja 4 momentin mukaisesti urheilijalle, jolle
aiheutuu tapaturmasta johtuvasta vammasta
tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa.

Urheilijalle maksetaan hoitotukea ja vaate-
lisää sekä korvataan kodinhoidon lisäkustan-
nuksia noudattaen, mitä työtapaturma- ja am-
mattitautilain 51 §:ssä säädetään hoitotuesta,
52 §:ssä vaatelisästä ja 53 §:ssä kodinhoidon
lisäkustannusten korvaamisesta.

Hoitotukea ja vaatelisää ei makseta sen
jälkeen, kun urheilijan oikeus tapaturmaeläk-
keeseen on päättynyt tämän lain 4 §:n 2 mo-
mentissa tai 6 §:n 4 momentissa säädetyn
ajan täyttymisen vuoksi.

9 a §

Haittarahan lisäkorvaus

Pysyvän yleisen haitan korvaamiseen so-
velletaan myös, mitä tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 18 f §:ssä säädetään.

10 §

Perhe-eläke ja hautausapu

Perhe-eläkettä maksetaan tapaturman aihe-
uttaman urheilijan kuoleman johdosta enintään
kymmenen vuoden ajan urheilijan kuolemasta.
Perhe-eläkkeen perusteena käytetään 11 ja
15 §:ssä tarkoitettua vuosityöansiota. Jollei
muualla tässä laissa toisin säädetä, perhe-eläk-
keeseen sovelletaan muutoin, mitä työtapa-
turma- ja ammattitautilain 99—108 §:ssä sää-
detään.

Hautausapua ja korvausta vainajan kulje-
tuskustannuksista maksetaan tapaturman ai-
heuttamasta urheilijan kuolemasta siten kuin
työtapaturma- ja ammattitautilain 109 §:ssä
säädetään.

12 §

Ammatillinen kuntoutus

Urheilijalle, joka on 4 §:n 1 momentin
2 kohdan mukaisesti kykenemätön jatkamaan
tämän lain mukaista urheilemista, korvataan
ammatillisena kuntoutuksena työtapaturma-
ja ammattitautilain 89 §:ssä tarkoitetuista toi-
menpiteistä aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuul-
liset kustannukset.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Tapaturmaturvan järjestäminen ja asian
käsittely

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain
mukaista tapaturmaturvaa koskevaan asiaan
sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammatti-
tautilain IV osassa säädetään etuuksien toi-
meenpanosta lukuun ottamatta 114 §:n sään-
nöstä asian alistamisesta tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi.
Lisäksi sovelletaan, mitä mainitun lain IX
osassa säädetään tietojen antamisesta, saami-
sesta ja salassapidosta, tietojen maksuttomuu-
desta, terveydentilatiedoista maksettavista
korvauksista, rahamäärien ja korvausten tar-
kistamisesta työeläkeindeksillä ja palkkaker-
toimella, rahamäärien pyöristämisestä, va-
kuutuslaitoksen takautumisoikeudesta, va-
kuutuslaitoksen oikeudesta saada takaisin
maksamansa täyskustannusmaksu liikenneva-
kuutuslaitokselta, esteellisyydestä, asiakirjo-
jen säilyttämisestä sekä siirto- ja ulosmittaus-
kiellosta.

Mitä vakuuttamisesta ja vakuutusmaksusta
säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain
157 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 159, 160,
163, 165 ja 172—176 §:ssä, sovelletaan
myös tämän lain mukaiseen tapaturmaturvaa
koskevaan vakuutukseen ja sitä koskevaan
vakuutusmaksuun.
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutusyhtiöllä on oikeus saada tämän
lain mukaisen tapaturmavakuutuksen myön-
tämistä ja vakuutusmaksun suuruuden arvi-
ointia varten Tapaturmavakuutuskeskukselta
sen vakuutusyhtiöltä 18 §:n 2 momentin pe-
rusteella saamat lajikohtaiset tiedot tämän
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lain mukaan vakuutetuista urheilijoista, va-
hinkojen lukumääristä ja maksetuista korva-
uksista edeltävän kolmen vuoden tai pelikau-
den ajalta.

17 §

Rahamäärien tarkistus

Edellä 9 ja 10 §:ssä säädettyjä korvauksia
koskevat rahamäärät tarkistetaan ja pyöriste-
tään kalenterivuosittain siten kuin työtapa-
turma- ja ammattitautilain 268 ja 269 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Vakuutusmaksun laiminlyönti

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.

23 §

Muutoksenhaku, oikaisumenettelyt ja
takaisinperintä

Mitä työtapaturma- ja ammattitautilain
VIII osassa säädetään muutoksenhausta, oi-
kaisumenettelyistä, päätöksen poistamisesta
ja takaisinperinnästä, sovelletaan myös tämän
lain mukaiseen tapaturmaturvaa koskevaan
asiaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016. Sen 9 a § tulee kuitenkin voi-
maan jo 1 päivänä toukokuuta 2015.
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