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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijoiden 
tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapa-

turma- ja eläketurvasta annettua lakia muu-
tettavaksi siten, että urheilun lajiliitot voisi-
vat nykyistä paremmin valvoa urheilijoiden 
pakollisen tapaturma- ja eläketurvan järjes-
tämistä. Vakuutuslaitosten olisi ilmoitettava 
lajiliitoille niiden alaisten urheiluseurojen ja 
muiden urheilutoimintaa harjoittavien yhtei-
söjen urheilijoille ottaman pakollisen vakuu-
tuksen alkamisesta sekä vakuutuksen päät-

tymisestä kesken pelikauden. Vakuuttamis-
velvollisuuden syntymistä koskevan urheili-
jatulon alaraja ehdotetaan myös korotetta-
vaksi 9 600 euroon vuodessa tai lajin sitä ly-
hyemmän pelikauden aikana. Lakiin lisättäi-
siin myös urheilijoiden korvausasioiden kä-
sittelyä vakuutuslaitoksessa koskevat sään-
nökset.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2007. 

————— 
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PERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-

set   

Urheilijoihin ei sovelleta urheiluun liittyvi-
en erityispiirteiden vuoksi yleistä työeläke- ja 
tapaturmavakuutuslainsäädäntöä. Sellaisten 
urheilijoiden sosiaaliturva, jotka saavat pää-
asiallisen toimeentulonsa urheilemisesta, on 
järjestetty heinäkuun 1 päivänä 2000 voi-
maan tulleella lailla urheilijoiden tapaturma- 
ja eläketurvasta (575/2000). Laki koskee ur-
heilijaa, joka saa urheiluseuran tai muun ur-
heilutoimintaa harjoittavan yhteisön kanssa 
tekemänsä sopimuksen perusteella urheile-
misesta veronalaista palkkaa 9 526,16 euroa 
vuodessa tai pelikaudessa. Seuran tai muun 
urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön on jär-
jestettävä tällaiselle urheilijalle mainitussa 
laissa tarkoitettu tapaturma- ja eläkevakuutus 
siihen saakka, kunnes urheilija täyttää 38 
vuotta. Urheilijan, jolla ei ole tällaista sopi-
musta (yksilöurheilija), mutta joka saa urhei-
lemisesta vuodessa veronalaista tuloa vähin-
tään 9 526, 16 euroa, on järjestettävä itse vas-
taava vakuutusturva.  

Tapaturmaturva kattaa työkyvyttömyyden 
aiheuttamasta ansionmenetyksestä maksetta-
van tapaturmaeläkkeen, urheilija kuoleman 
johdosta maksettavan perhe-eläkkeen sekä 
muut tapaturmavakuutuslain (608/1948) 
2 luvussa mainitut etuudet, kuten haittarahan 
ja haittalisän sekä kuntoutuksen uuteen am-
mattiin, mikäli urheilija ei pysty urheilu-
vamman vuoksi enää jatkamaan urheilemista. 
Työkyvyttömyydestä maksettavaa päivärahaa 
ei urheilijalle suoriteta. Lisäksi turva käsittää 
vanhuuseläkevakuutuksen, jota varten va-
kuuttamisvelvollisen on suoritettava vakuu-
tusyhtiölle vakuutusmaksuna 4,5 % vakuu-
tuksen perusteena olevasta palkasta.  

Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 
annetun lain mukaan vakuutettuja urheilijoita 
oli vuonna 2005 yhteensä noin 1 000. Mää-
rästä on jääkiekkoilijoita 580, jalkapalloili-
joita 280, kori- ja pesäpalloilijoita molempia 

noin 50 ja lentopalloilijoita noin 20. Lisäksi 
vakuutettuna oli 20 yleisurheilijaa ja yksittäi-
siä muiden lajien edustajia. Vakuuttamisen 
alarajan ylittävien urheilijoiden vakuutuksen 
perusteena oleva palkkasumma oli vuonna 
2005 vajaa 29 905 000 euroa. Laskennallinen 
keskiansio urheilijaa kohden oli noin 40 500 
euroa vuodessa. Ansiotaso vaihtelee merkit-
tävästi lajeittain ja urheilijakohtaisesti. Kor-
keimmat laji- ja urheilijakohtaiset ansiot ovat 
jääkiekossa, jossa lisäksi ulkomaisten pelaa-
jien keskiansiotaso on lähes kaksikertainen 
kotimaisiin pelaajiin nähden. Korvattavia ta-
paturmia oli vuonna 2005 yhteensä 1 209 
kappaletta, joista valtaosa aiheutti vain ohi-
meneviä vammoja. 

Urheilijoiden vakuuttamisvelvollisuuden 
alarajaa koskeva euromäärä ei ole sidottu in-
deksiin. Se on yleisen palkka- ja hintatason 
nousun vuoksi osaltaan lisännyt vakuuttami-
sen piiriin kuuluvien urheilijoiden määrää. 
Vakuuttamisen alaraja ehdotetaan nostetta-
vaksi 9 600 euroon.  

Lain mukaan urheilun lajiliiton tai muun 
kilpailutoiminnasta vastaavan yhteisön on 
huolehdittava, että sen piirissä harjoitetta-
vaan kilpailutoimintaan osallistuvat urheilu-
seurat ja muut urheilutoimintaa harjoittavat 
yhteisöt sekä urheilijat järjestävät lailla sää-
detyn vakuutusturvan. Tätä varten lajiliitoilla 
ja yhteisöillä on oikeus saada Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton urheilijoista ja vakuu-
tuksenottajista pitämästä rekisteristä tieto va-
kuutetuista urheilijoista. Urheiluseuran ja yh-
teisön on ilmoitettava lisäksi vuosittain asi-
anomaiselle lajiliitolle mainitun lain piiriin 
kuuluvien urheilijoiden lukumäärä. 

Nykyinen laki ei mahdollista lajiliitoille 
valvonnan tehokkuuden kannalta riittävän 
nopeaa tiedon saantia silloin, kun vakuutus-
turvan järjestäminen laiminlyödään seuran 
taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Korkein 
oikeus on 22 päivänä joulukuuta 2005 anta-
massaan tuomiossa nro 3222 (D:nro 1 (15) 
S2004/15) katsonut, ettei maksukyvyttömän 
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jääkiekkoseuran hallituksen jäsen myöskään 
ollut henkilökohtaisessa vastuussa vahingos-
ta, joka aiheutui seuraan kuuluville pelaajille 
sen seurauksena, että seura oli laiminlyönyt 
järjestää pelaajille urheilijoiden tapaturma- ja 
eläketurvasta annetun lain mukaisen vakuu-
tusturvan.  

Jotta urheilijoiden sosiaaliturva ei heik-
kenisi vakuutusturvan järjestämisen laimin-
lyönnin seurauksena, ehdotetaan lajiliittojen 
tiedonsaantioikeuden parantamista. Urheili-
joiden tapaturma- ja eläketurvasta annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että va-
kuutusyhtiöiden olisi ilmoitettava kuukauden 
kuluessa pelikauden alkamisesta lajiliitolle 
liittoon kuuluvan urheiluseuran tai muun ur-
heilutoimintaa harjoittavan yhteisön vakuu-
tuksen alkamisesta sekä vakuutukseen kuu-
luvien urheilijoiden suostumuksella heidän 
nimensä ja henkilötunnuksensa.  

Ilmoitus olisi tehtävä vastaavalla tavalla 
myös vakuutuksen alkamisesta ja päättymi-
sestä kesken vakuutuskauden. Viimeksi mai-
nituissa tapauksissa ilmoitus olisi tehtävä 
viipymättä ja viimeistään kuukauden kulues-
sa vakuutuksen alkamisesta ja vakuutuksen 
irtisanomisesta tai sen päättymisestä ilman ir-
tisanomista.  

Lajiliittojen saamien tietojen salassapito-
velvollisuuden osalta tulevat sovellettaviksi 
henkilötietolain (523/1999) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) tietojen salassapitoa ja muuta tie-
tosuojaa koskevat säännökset. 

Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa 
koskeva vakuutus otetaan yksityisestä vakuu-
tusyhtiöstä, joka hoitaa myös korvausasian 
käsittelyyn ja korvauksen maksuun liittyvät 
tehtävät. Urheilijoiden tapaturma- ja eläke-
turvasta annetussa laissa ei ole säännöksiä 
näissä asioissa noudatettavasta menettelystä. 
Siksi lain 2 §:n 2 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi säännös, jonka mukaan urheilijoi-
den tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 
mukaisen asian käsittelystä vakuutuslaitok-
sessa, päätöksen antamisesta, korvauksen 
maksamisesta, aiheettomasti maksetun kor-
vauksen takaisinperinnästä, saatavan vanhen-
tumisesta, oikeudesta tietojen saantiin ja luo-
vuttamiseen ja tietojen salassapidosta olisi 
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa sää-
detään. Edellä mainituista seikoista säädetään 

tapaturmavakuutuslain 4, 5 ja 8 luvussa.  
Tapaturmaeläkkeen ja urheilijan jälkeen 

maksettavan perhe-eläkkeen perusteena on 
urheilemista koskevan sopimuksen perusteel-
la saatu veronalainen palkka vuodessa tai pe-
likaudessa. Muutoin korvaus määräytyy so-
veltuvin osin siten kuin tapaturmavakuutus-
lain 2 luvussa säädetään. Tapaturmavakuu-
tuslakia muutettiin tammikuun 1 päivänä 
2005 voimaan tulleella lailla tapaturmava-
kuutuslain muuttamisesta (1358/2004). Sillä 
otettiin tapaturmavakuutuslain 2 lukuun 
säännökset vakuutuslaitoksen velvollisuudes-
ta maksaa julkiselle terveydenhuollolle sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain (734/1992) 13 a §:n mukaan 
määräytyvä maksu tapaturma- ja liikenneva-
hinkopotilaan hoidon ja lääkinnällisen kun-
toutuksen tuottamisesta aiheutuneista kus-
tannuksista eli niin sanottu täyskustannus-
maksu. Täyskustannusmaksu ei koske pysy-
vää laitoshoitoa. Urheilijoiden tapaturma- ja 
eläketurvasta annetun lain 2 §:n 2 momenttia 
ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että urhei-
lijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun 
lain mukainen korvaus määräytyisi edelleen 
tapaturmavakuutuslain 2 luvun säännösten 
mukaan lukuun ottamatta luvun 16 §:n 
1 momentin 1 kohdassa sekä 16 a, 17 ja 
17 a §:ssä säädettyä päivärahaa.  

Urheilun työeläketurva on järjestetty pakol-
lisesta työeläketurvasta poikkeavalla tavalla. 
Työeläkejärjestelmän ja kansaneläkejärjes-
telmän tehtävänä on yhdessä antaa turva 
vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen-
huoltajan kuoleman varalta. Urheilijoiden ta-
paturma- ja eläketurvasta annetun lain joh-
dosta valtaosa urheilijan turvasta tulee tapa-
turmavakuutuksen perusteella. Urheilijoilla 
on urheilu-uransa jälkeisen työuran aikana 
mahdollisuus kartuttaa omaa eläketurvaa työ-
tekijänä tai yrittäjänä. Urheilijalla on myös 
mahdollisuus rahastoida osa urheilusta saa-
mastaan tulosta käytettäväksi urheilu-uran 
päättymisen jälkeen. Hallitus on tietoinen, et-
tä urheiluseurat ja muut urheilutoimintaa har-
joittavat yhteisöt eivät maksa työnantajan 
kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua. 
Maksuvelvollisuus koskee kuitenkin urheili-
jaa. Pakollisen sairausvakuutusmaksun ulot-
taminen urheilutoimintaan myös työnantaja-
velvoitteiden osalta on perusteltua. Hallituk-
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sen tarkoituksena on, että tätä koskeva selvi-
tys valmistellaan vuoden 2007 aikana. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esitys parantaa urheilijoiden sosiaaliturvan 
toteutumista lisäämällä lajiliittojen mahdolli-
suuksia puuttua asianomaisen liiton kilpailu-
sääntöjen mahdollistamalla tavalla nykyistä 
varhaisemmassa vaiheessa vakuutusturvan 
järjestämistä koskeviin laiminlyönteihin. Eh-
dotetun muutoksen tehokkuuteen vaikuttaa 
viime kädessä se, kuinka nopeasti vakuutus-
yhtiöt päättävät vakuutuksen vakuutusmak-
sua koskevien laiminlyöntien vuoksi.  

Vakuuttamisvelvollisuuden alarajan nos-
taminen vähentää vähäisessä määrin urheilu-
seurojen vakuutusturvan järjestämisestä ai-
heutuvia kustannuksia. Esityksellä ei ole val-
tiontaloudellisia vaikutuksia. 
 
3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmisteluun ovat osallistu-

neet Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön 
SAK:n, Jääkiekon SM-Liiga oy:n, Suomen 
Jääkiekkoilijat ry:n, Jalkapallon Pelaajayh-
distyksen ja Suomen Liikunta ja Urheilu 
r.y:n, edustajat. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu Jalkapallon Veikkausliigan, Suomen 
Palloliitto SPL ry:n, Suomen jääkiekkoliitto 
r.y:n, Verohallituksen ja Vahinkovakuutus-
osakeyhtiö Pohjolan edustajia.  
 
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007.  

Lain 1 §:n nykyistä korkeampaa vakuutta-
misrajaa ei sovellettaisi lain voimaan tullessa 
kesken olevaan pelikauteen, vaan vasta voi-
maantulon jälkeen alkavaan uuteen pelikau-
teen.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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         Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain 

(575/2000) 1 § ja 2 §:n 2 momentti, sekä  
lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
 

1 § 

Vakuuttamisvelvollisuus 

Jos urheilijan ja urheiluseuran tai muun ur-
heilutoimintaa harjoittavan yhteisön välillä 
on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta 
veronalaista palkkaa vuodessa tai vuotta ly-
hyemmässä pelikaudessa vähintään 9 600 eu-
roa, urheiluseuran tai muun yhteisön on jär-
jestettävä urheilijalle 38 ikävuoden täyttämi-
seen saakka vakuutuksella tämän lain mukai-
nen turva tapaturman ja vanhuuden varalta.  

Jos urheilija, jolla ei ole 1 momentissa tar-
koitettua sopimusta, saa urheilemisesta vuo-
dessa veronalaista tuloa vähintään 9 600 eu-
roa, hänen on järjestettävä vakuutuksella it-
selleen 1 momentissa tarkoitettu turva. 
 

2 § 

Tapaturmaturva 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyydestä maksettavan tapa-

turmaeläkkeen ja urheilijan kuoleman joh-
dosta maksettavan perhe-eläkkeen perusteena 
käytetään 4 §:n mukaista vakuutuksen perus-
teena olevaa palkkaa tai tuloa. Korvaus ja sen 
saamisen edellytykset määräytyvät muutoin 
tapaturman sattumisvuoden perusteella siten 
kuin tapaturmavakuutuslain (608/1948) 2 lu-

vussa ja 60 §:n 1 momentissa säädetään. Täl-
löin ei kuitenkaan sovelleta, mitä tapaturma-
vakuutuslain 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
sekä 16 a, 17 ja 17 a §:ssä säädetään. Tämän 
lain mukaisen asian käsittelystä vakuutuslai-
toksessa, päätöksen antamisesta, korvauksen 
maksamisesta, aiheettomasti maksetun kor-
vauksen takaisinperinnästä, saatavan vanhen-
tumisesta, oikeudesta tietojen saantiin ja luo-
vutukseen sekä tietojen salassapidosta on li-
säksi voimassa, mitä tapaturmavakuutuslais-
sa säädetään. 
 

5 § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja vakuu-
tuslaitoksen tehtävät  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksen on ilmoitettava vuosit-

tain viimeistään kuukauden kuluttua urheilu-
lajin pelikauden alkamisesta lajiliitolle 
6 §:ssä säädettyä tehtävää varten lajiliittoon 
kuuluvan urheiluseuran ja muun urheilutoi-
mintaa harjoittavan yhteisön tämän lain mu-
kaisen vakuutuksen alkamisesta. Ilmoituk-
seen on liitettävä vakuutukseen kuuluvien 
urheilijoiden suostumuksella heidän nimensä 
ja henkilötunnuksensa. Vakuutuslaitoksen on 
vastaavasti tehtävä ilmoitus lajiliitolle myös 
vakuutuksen alkamisesta ja päättymisestä 
kesken pelikauden. Ilmoitus on tällöin tehtä-
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vä viipymättä ja viimeistään kuukauden ku-
luttua vakuutuksen alkamisesta tai irtisano-
misesta tai vakuutuksen päättymisestä ilman 
irtisanomista. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta 20  . 

Tämän lain 1 §:ää sovelletaan pelikauteen, 
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 
sen jälkeen. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain 

(575/2000) 1 § ja 2 §:n 2 momentti, sekä  
lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Vakuuttamisvelvollisuus 

Jos urheilijan ja urheiluseuran tai muun 
urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön välil-
lä on sovittu, että urheilija saa urheilemises-
ta veronalaista palkkaa vuodessa tai peli-
kaudessa vähintään 9 526,16 euroa, urheilu-
seuran tai muun yhteisön on järjestettävä 
urheilijalle siihen saakka, kun hän täyttää 
38 vuotta, vakuutuksella sellainen turva ta-
paturman 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 va-
kuutuksella itselleen 1 momentissa tarkoi-
tettu turva. 

1 § 

Vakuuttamisvelvollisuus 

Jos urheilijan ja urheiluseuran tai muun 
urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön välil-
lä on sovittu, että urheilija saa urheilemises-
ta veronalaista palkkaa vuodessa tai vuotta 
lyhyemmässä pelikaudessa vähintään 9 600 
euroa, urheiluseuran tai muun yhteisön on 
järjestettävä urheilijalle 38 ikävuoden täyt-
tämiseen saakka vakuutuksella tämän lain 
mukainen turva tapaturman ja vanhuuden 
varalta.  

Jos urheilija, jolla ei ole 1 momentissa 
tarkoitettua sopimusta, saa urheilemisesta 
vuodessa veronalaista tuloa vähintään 9 600 
euroa, hänen on järjestettävä vakuutuksella 
itselleen 1 momentissa tarkoitettu turva. 
 

 
2 § 

Tapaturmaturva 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyydestä maksettavan tapa-

turmaeläkkeen ja urheilijan kuoleman joh-
dosta maksettavan perhe-eläkkeen perus-
teena käytetään 4 §:n mukaista, vakuutuk-
sen perusteena olevaa palkkaa tai tuloa. 
Korvaus ja sen saamisen edellytykset mää-
räytyvät muutoin tapaturman sattumisvuo-
den perusteella soveltuvin osin siten kuin 
tapaturmavakuutuslain (608/1948) 2 luvus-

2 § 

Tapaturmaturva 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyydestä maksettavan tapa-

turmaeläkkeen ja urheilijan kuoleman joh-
dosta maksettavan perhe-eläkkeen perus-
teena käytetään 4 §:n mukaista vakuutuksen 
perusteena olevaa palkkaa tai tuloa. Korva-
us ja sen saamisen edellytykset määräytyvät 
muutoin tapaturman sattumisvuoden perus-
teella siten kuin tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 2 luvussa ja 60 §:n 1 momentis-
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sa ja 8 luvun 60 §:n 1 momentissa sääde-
tään. Mainitun 2 luvun 16 §:n 1 momentin 
1 kohtaa sekä 16 a, 17 ja 17 a §:ää ei kui-
tenkaan sovelleta. 
 

sa säädetään. Tällöin ei kuitenkaan sovelle-
ta, mitä tapaturmavakuutuslain 16 §:n 
1 momentin 1 kohdassa sekä 16 a, 17 ja 
17 a §:ssä säädetään. Tämän lain mukaisen 
asian käsittelystä vakuutuslaitoksessa, pää-
töksen antamisesta, korvauksen maksami-
sesta, aiheettomasti maksetun korvauksen 
takaisinperinnästä, saatavan vanhentumi-
sesta, oikeudesta tietojen saantiin ja luovu-
tukseen sekä tietojen salassapidosta on li-
säksi voimassa, mitä tapaturmavakuutus-
laissa säädetään. 
 

 
 5 § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja va-
kuutuslaitoksen tehtävät  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksen on ilmoitettava vuosit-

tain viimeistään kuukauden kuluttua urhei-
lulajin pelikauden alkamisesta lajiliitolle 
6 §:ssä säädettyä tehtävää varten lajiliit-
toon kuuluvan urheiluseuran ja muun ur-
heilutoimintaa harjoittavan yhteisön tämän 
lain mukaisen vakuutuksen alkamisesta. Il-
moitukseen on liitettävä vakuutukseen kuu-
luvien urheilijoiden suostumuksella heidän 
nimensä ja henkilötunnuksensa. Vakuutus-
laitoksen on vastaavasti tehtävä ilmoitus la-
jiliitolle myös vakuutuksen alkamisesta ja 
päättymisestä kesken pelikauden. Ilmoitus 
on tällöin tehtävä viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua vakuutuksen alkamises-
ta tai irtisanomisesta tai vakuutuksen päät-
tymisestä ilman irtisanomista. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  . 

Tämän lain 1 §:ää sovelletaan pelikau-
teen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2007 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 
 
 


