OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
PB 29
00023 STATSRÅDET

HAKEMUS / ANSÖKAN
ylimääräisen urheilijaeläkkeen
saamiseksi/
om extra pension för idrottsutövare

Sukunimi ja etunimet / Släktnamn och samtliga förnamn

Henkilötunnus / Personbeteckning

Arvo tai ammatti / Titel eller yrke

Koulutus / Utbildning

Jakeluosoite / Utdelningsadress

Postinumero ja postitoimipaikka / Postnummer och postanstalt

Puhelin / Telefon
koti / hem

Sähköpostiosoite / E-postadress

Fax

työ / tjänst

Verotuskunta / Beskattningskommun

Äidinkieli / Modersmål
suomi / finska

ruotsi / svenska

muu / annat

Nykyinen tai viimeinen työsuhde / Nuvarande eller senaste anställning
työnantaja / arbetsgivare
hakijan työala ja tehtävä /
sökandens arbetssektor och uppgift
työsuhde alkoi /
anställningsförhållandet började

jatkuu vielä / pågår än

päättyi /
upphörde

Saatteko tai tuletteko saamaan muuta eläkettä kuin kansaneläkettä? / Får ni eller kommer ni att få annan pension än folkpension?
en / nej

saan / ja

mitä eläkettä? / vilket slags?

eläkkeen suuruus (brutto) / pensionsbelopp (brutto)

euro/kk / euro/mån

euro/kk / euro/mån
Liittäkää hakemukseen jäljennös saamastanne eläkepäätöksestä / Bifoga en kopia av pensionsbeslutet
Tulen saamaan / Jag kommer att få
mitä eläkettä? / vilket slags pension?

arvioitu eläke (brutto) / uppskattat pensionsbelopp (brutto)

euro/kk / euro/mån

euro/kk / euro/mån
Hakemukseen on liitettävä/ Till ansökan ska fogas:
Eläkepäätös tai jos päätöstä ei vielä ole työeläkeote, josta tulee näkyä eläkearvio/ Pensionsbeslut eller om det ännu inte finns något beslut ett
arbetspensionsutdrag med en uppskattning av pensionsbeloppet.
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Selvitys hakijan urheilusaavutuksista / Utredning över sökandens idrottsprestationer

Selvitys mahdollisesta työkyvyttömyydestä (B-lausunto) / Utredning över eventuell arbetsoförmåga (B-utlåtande av läkare)

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat / Till ansökan ska fogas följande handlingar
- Verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta vuodelta 2017 / Beskattningsbeslut från den senast verkställda beskattningen 2017
- Eläkepäätös ja eläkkeen suuruus bruttona/kk tai jos päätöstä ei vielä ole / Pensionsbeslut och pensionsbeloppet brutto/mån eller om det ännu
inte finns något beslut
- Työeläkeote, josta tulee näkyä eläkearvio. Otteen saa omalta työeläkelaitokselta. Sen voi myös tilata verkkopalveluna osoitteesta www.tyoelake.fi
tai Eläketurvakeskuksen palvelunumerosta 029 411 2825./ Arbetspensionsutdrag med en uppskattning av pensionsbeloppet. Utdraget fås från den
egna arbetspensionsanstalten. Det kan också beställas på webben via www.tyoelake.fi eller från Pensionsskyddscentralens servicenummer 029 411
2825.
- Lääkärin B-lausunto (alle 60-vuotiaat vedottaessa työkyvyttömyyteen) / B-utlåtande av läkare (när sökande under 60 år åberopar arbetsoförmåga)
- Muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota / Andra behövliga handlingar som sökanden vill hänvisa till.
Lomakkeen tiedot talletetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten käsittelyä tukeviin tietojärjestelmiin. Luonnollisen henkilön ollessa
hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (henkilötietolaki L 523/1999)
Luonnolliselle henkilölle myönnettyä avustusta koskevat päätöstiedot
saa julkaista internetissä
ei saa julkaista
(saaja, käyttötarkoitus ja myöntösumma)
De ifyllda uppgifterna sparas i undervisnings- och kulturministeriets datasystem för behandlingen av statsunderstöd. När sökanden är en fysisk
person kan han eller hon granska sina registeruppgifter på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (personuppgiftslagen 523/1999)
Uppgifter om understöd som beviljats en fysisk person
(mottagare, ändamål och belopp)

Paikka ja päivämäärä / Ort och datum

får publiceras på internet

får ej publiceras

Allekirjoitus / Underskrift

Ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää
valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa hakemuksesta ylimääräisiä eläkkeitä
suomalaisille olympiavoittajille. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä
urheilu-urasta. Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä 60 vuotta nuoremmalle henkilölle. Eläke voidaan myöntää
täytenä tai osaeläkkeenä. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toimeentulomahdollisuudet.
Hakemukseen tulee liittää selvitys hakijan urheilusaavutuksista, muista lähteistä tulevista eläkkeistä (jäljennös
eläkepäätöksestä ja ote Eläketurvakeskuksen työsuhderekisteristä, Kuntien eläkevakuutuksesta ja
Valtiokonttorilta), todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta vuodelta 2017 sekä lääkärintodistus hakijan
terveydentilasta, milloin hakija viittaa hakemuksessaan työkyvyttömyyteen. Eläkkeitä koskevat hakemukset
käsitellään kerran vuodessa.
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Hakemukset on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 28.12.2018 osoitteeseen: Opetus- ja
kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai virka-aikana käyntiosoitteeseen: valtioneuvoston
jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.
Enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) kan undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan
bevilja extra pension till finländska olympiska vinnare. Pensionen beviljas ur ett anslag som tagits in i
statsbudgeten för detta ändamål. 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. Pensionen kan beviljas som full
pension eller delpension. Vid beviljande av pension beaktas sökandens utkomstmöjligheter. Till ansökan ska fogas
en utredning över sökandens idrottsprestationer, pensioner från övriga källor (kopia av pensionsbeslutet och utdrag
ur Pensionsskyddscentralens register över arbetsförhållanden, Kommunernas pensionsförsäkring och
Statskontoret), intyg över den senast verkställda beskattningen år 2017 samt läkarintyg över sökandens
hälsotillstånd ifall sökanden hänvisat till arbetsoförmåga i sin ansökan. Ansökningar om pension behandlas en
gång per år.
Ansökningarna ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast den 28 december 2018 under
adress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET eller under tjänstetid till
besöksadressen: statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

