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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 
13 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutusla
kia muutettavaksi siten, että asetuksella voitai
siin säätää sellaisia poikkeuksia tapaturmava
kuutuslain säännöksistä, jotka johtuvat vieraan 
valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopi
muksesta. Samalla ehdotetaan, että sosiaali- ja 

terveysministeriö voisi antaa tarkemmat maa
räykset tällaisen sopimuksen täytäntöönpanosta. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 
lain. 

PERUSTELUT. 

Tapaturmavakuutuslain ( 608/48) 13 § :n 
mukaan hallituksella on valta vastavuoroisuu
den perusteella tehdä sopimus toisen valtion 
kanssa siitä, minkä maan lakia on noudatettava 
työtapaturmiin nähden sellaisissa suomalaisen 
työnantajan töissä, joita tilapäisesti tai osittain 
suoritetaan toisen valtion alueella, tai sellai
sissa ulkomaalaisen työnantajan töissä, joita 
tilapäisesti tai osittain suoritetaan Suomen 
alueella. 

Nykyään tehtävissä sosiaaliturvasopimuksissa 
on lähtökohtana, että tapaturmavakuutus on 
otettava siinä maassa, missä työ tehdään. Jos 
kuitenkin työnantaja lähettää henkilön ulko
maille suorittamaan määräaikaista työtehtävää, 
vakuutus on otettava lähettäjämaassa. Edellä 
olevasta huolimatta asianomainen henkilö saa 
oleskelumaassa työtapaturman ja ammattitaudin 
perusteella annettavat sairaanhoito- ja kuntou
tusetuudet, joista ei peritä korvausta toiselta 
maalta. Näin ollen ne puitteet, joissa sosiaali
turvasopimuksin järjestellään tapaturmavakuu
tuksen toimeenpanoa, ovat siinä määrin laa
jentuneet, ettei voimassa olevan tapaturmava-
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kuutuslain 13 § enää anna riittäviä tOlmmta
mahdollisuuksia. Edellä olevan perusteella eh
dotetaan tapaturmavakuutuslain 13 §:ää muu
tettavaksi siten, että asetuksella voitaisiin sää
tää sellaisia poikkeuksia tapaturmavakuutuslain 
säännöksistä, jotka johtuvat vieraan valtion 
kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta. 
Tämä säännös vastaa sekä muodoltaan että 
sisällöltään sitä, mitä esimerkiksi työntekijäin 
eläkelain 9 a § : ssä (19 2/6 9 ) on säädetty. 

Uusien kansainvälisten sosiaaliturvasopimus
ten mukaan pyritään mainittujen sopimusten 
täytäntöönpallotehtäviä keskittämään tietylle 
yhdyselimelle. Suomessa tapaturmavakuutuksen 
kohdalla tällaisena yhdyselimenä olisi Tapa
turmavakuutuslaitosten Liitto. Tämän mahdol
listamiseksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkem
mat määräykset täytäntöönpanosta. 

Ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen 
eikä aiheuta lisäkustannuksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tapaturmavakuutuslain 13 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturma
vakuutuslain ( 608/48) 13 § näin kuuluvaksi: 

1.3 §. 
Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuk

sia tämän Jain säännöksistä, jotka johtuvat 
vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta 
sopimuksesta. Tällaisen sopimuksen täytäntöön-

panosta sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
tarkemmat määräykset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 
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Liite 

Laki 
tapaturmavakuutuslain 13 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturma
vakuutuslain (608/48) 13 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

13 §. 
Hallituksella on valta vastavuoroisuuden pe

rusteella tehdä sopimus toisen valtion kanssa 
siitä, minkä maan lakia on noudatettava työ
tapaturmiin nähden sellaisissa suomalaisen työn
antajan töissä, joita tilapäisesti tai osittain 
suoritetaan toisen valtion alueella, tai sellai
sissa ulkomaalaisen työnantajan töissä, joita 
tilapäisesti tai osittain suoritetaan Suomen 
alueella. 

Ehdotus. 

13 §. 
Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuk

sia tämän lain säännöksistä, jotka johtuvat 
vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta 
sopimuksesta. Tällaisen sopimuksen täytäntöön
panosta sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
tarkemmat määräykset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




