
Suomen Olympiakomitea 29.8.2022 
 
 

VIITE: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, 
tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon 
verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (VM002:00/2022) 

 

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa: 

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annettua lakia sekä tuloverolakia. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Olympiakomitea toivoo, että lakimuutoksen yhteydessä tehdään parannuksia urheilijarahastoon ja 
valmennusrahastoon. Tuloverolaissa säädetään urheilutulosta (116 a §), valmennusrahastosta (116 b §) ja 
urheilijarahastosta (116 c §). 

Ehdotetuilla muutoksilla tuettaisiin urheilijoiden sosioekonomista asemaa ja edistettäisiin huippu-urheilun 
ammattilaisuutta. Muutoksilla jatkettaisiin urheilijarahaston kehitystyötä, jota tehtiin tuloverolakiin 
pienimuotoisesti viimeksi budjettikäsittelyn yhteydessä vuonna 2020. 

Olympiakomitea esittää, että  

1. Valmennusrahastoon valmennuskatteeksi jätettävän euromäärän rajaa nostetaan 50 000 euroon. 

Nykyisin urheilija voi jättää kalenterivuoden lopussa valmennusrahastoon valmennuskatteena 
tulevien vuosien valmentautumista varten verovapaana 20 000 euroa. Tuloverolain varsin matala 
raja on ollut jo kaksikymmentä vuotta sama. Katteen tarkoituksena on taata yksilöurheilijan 
valmentautumisen taloudelliset edellytykset, vaikka urheilutuloa ei olisi seuraavana verovuonna tai 
tulo rytmittyy loppuvuoteen. Erityisen tärkeää tämä on esimerkiksi loukkaantumistapauksissa, joissa 
kilpailukausi jää väliin. 

2. Urheilijarahaston nostosuunnitelman muuttaminen (kuten pidentäminen) mahdollistetaan myös 
varojen nostamisen aloittamisen jälkeen. Urheilijarahaston tulouttamisen enimmäisajasta 
luovutaan kokonaan tai sitä vähintään nostetaan nykyisestä 15 vuodesta. 

Urheilijarahaston varojen nostosuunnitelma täytyy tehdä ennen rahojen nostamisen aloittamista. 
Urheilijan elämässä voi kuitenkin tapahtua yllättäviä, ennakoimattomia asioita, joten vaatimus 
suunnitelman lukitsemisesta on ongelmallinen. Nostosuunnitelmaa tulisi jatkossa voida muuttaa 
joustavammin myös myöhemmin. Jos urheilija saisi nostaa varat haluamassaan aikataulussa, sillä 
voitaisiin lisätä urheilijarahaston käytön mielekkyyttä ja vähentää byrokratiaa. 

Urheilijarahastossa olevia varoja pitäisi voida nostaa vapaasti urheilijan harkinnan mukaisesti. 
Nykyisin varat on nostettava rahastosta 15 vuodessa siitä huolimatta, onko rahoille todellista 
tarvetta. Mikäli enimmäisaikaa pidennettäisiin tai se poistettaisiin kokonaan, urheilija voisi sen avulla 
turvata toimeentuloaan nykyistä joustavammin. Esimerkiksi Ruotsissa urheilijat voivat tulouttaa 
vastaavasta rahastosta varojaan 50 vuoden ajan. 
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3. Urheilijat lisätään ansiotulovähennyksen piiriin, jolloin urheilijoilla olisi mahdollisuus tehdä 
tulonhankkimisvähennyksiä. 

Yksilöurheilijoiden tulot ovat monesti raskaasti verotettuja, koska he saavat palkan sijaan palkkioita, 
joista ei voi tehdä tulonhankkimisvähennyksiä. Mikäli jatkossa nostettava tulo voitaisiin tulkita 
ansiotuloksi tai muuten vähennyskelpoiseksi tuloksi, urheilijat voisivat päästä ansiotulovähennyksen 
piiriin ja sitä kautta parantaa toimeentuloaan. 
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