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Lag
om extra pension för idrottsutövare
Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Extra idrottspension kan beviljas en
idrottsutövare som är eller har varit stadigvarande bosatt i Finland som erkänsla för en
guldmedalj som han eller hon vunnit vid
olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär.
Pension får inte utan särskilda skäl beviljas
den som inte fyllt 60 år.

dantagna, överskrider beloppet på den i budgeten fastställda fulla pensionen multiplicerat
med två.
Den extra pensionen för idrottsutövare är
1 319,06 euro i månaden. Delpensionen uppgår till hälften av beloppet av den fulla pensionen.
Både pension som utbetalas och pension
som beviljas justeras kalenderårsvis enligt
vad som föreskrivs i 98 § i lagen om pension
för arbetstagare (395/2006).

2§
Extra pension för idrottsutövare kan beviljas antingen som full pension eller som delpension. Då pensionen beviljas ska idrottsutövarens möjligheter att försörja sig beaktas.
Pensionen kan beviljas som full pension om
sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, är
lägre än idrottspensionen. Pensionen beviljas
inte om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster un-

3§
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar pension för idrottsutövare på ansökan
efter att ha fått ett utlåtande av Finlands
Olympiska Kommitté r.f. i ärendet.

RP 137/2014
ShUB 28/2014
KuUU 10/2014
RSv 201/2014

4§
Pensionsbeloppet fastställs årligen i statsbudgeten. Pensionen betalas i första hand
med vinstmedel från tippning och penninglotterier. Pensionen betalas ut av den kommunala pensionsanstalten Keva.
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5§
Bestämmelser om ansökan om och betalning av pension samt om de uppgifter som
ska finnas i ansökan och de utredningar som
ska fogas till den utfärdas genom förordning
av undervisnings- och kulturministeriet.

6§
Denna lag träder i kraft den 1 februari
2015.

Helsingfors den 30 december 2014
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister Carl Haglund
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