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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien sekä tapaturmavakuutuslain muut
tamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALLTh'EN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että lakisääteisen 
työeläketurvan ja tapaturmavakuutusturvan 
soveltamisalaa yhdenmukaistetaan niissä ta
pauksissa, joissa työ tehdään ulkomailla. Eh
dotuksen mukaan työeläketurva olisi järjestet
tävä Suomesta ulkomaille työhön lähetetyllä 
työntekijällä aina kahden vuoden ajaksi. Va
kuuttamisvelvollisuus koskisi myös tapauksia, 
joissa työntekijä on lähetetty työhön työnanta
jan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuu
teen kuuluvaan emo- tai tytäryritykseen. Edel
lytyksenä on, että työsuhde lähetettävän työn
antajan ja työntekijän välillä on voimassa 
sanotun ajan. Ulkomaan työn jatkuttua kaksi 
vuotta työnantaja voisi saada vapautuksen 
vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työntekijän 
eläketurva on muutoin niin järjestetty, että se 
vastaa työntekijäin eläkelain mukaista vähim
mäisturvaa. 

Työnantaja voisi järjestää eläketurvan va
paaehtoisesti siinä tapauksessa, kun työsuhde 
lähetettävään työnantajaan päättyy työntekijän 
siirtyessä ulkomaisen yrityksen palvelukseen. 
Edellytyksenä kuitenkin olisi, että ensiksi mai-
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nitulla työnantajana on määräämisvaltaa ulko
maisessa yrityksessä. 

Eläkepalkka ulkomaan työstä määräytyisi 
pääsääntöisesti sen palkan mukaan, mitä vas
taavasta työstä olisi Suomessa maksettava. 
Tämä koskisi sekä pakollista että vapaaehtoista 
vakuuttamista. 

Tapaturmavakuutuksen soveltamisalasta 
säädettäisiin samaan tapaan kuin työeläketur
van osalta niissä tapauksissa, joissa työntekijä 
lähetetään työsuhteen edelleen jatkuessa työn
antajan kanssa samaan yritysryhmään kuulu
vaan yritykseen työhön ulkomaille edellyttäen, 
että työskentely on tilapäistä. Ulkomaan työn 
jatkuttua kaksi vuotta työnantaja voisi vapau
tua vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työtä ul
komailla ei enää voida pitää tilapäisenä. Myös 
tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutus olisi 
mahdollista järjestää vapaaehtoisuuden pohjal
ta. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtiontalou
dellisia vaikutuksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1994 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

1.1.1. Työeläkelainsäädäntö 

Yksityisen sektorin työeläkelaeissa ei ole 
säännöksiä lakien soveltamisesta silloin, kun 
työ tehdään ulkomailla. Käytännössä työeläke
lakeja on kuitenkin sovellettu varsin laajasti. 
Soveltamiskäytäntö on muotoutunut eläketur
vakeskuksen vuonna 1963 vakuuttamiskäytän
nöstä antaman yleiskirjeen n:o 14/63 pohjalta. 
Sen mukaan pääsääntönä on, että suomalaisen 
työnantajan palveluksessa olevaan suomalai
seen työntekijään sovelletaan Suomen työelä
kelainsäädäntöä, vaikka työ suoritetaan ulko
mailla. Työnantajan tulee olla joko Suomen 
kansalainen, jolla on pysyvä kotipaikka Suo
messa, tai yhteisö, jonka kotipaikka on Suo
messa ja joka ei ole ulkomaisen yhtiön tytär
yhtiö. Myös suomalaisen yhtiön ulkomailla 
toimivan tytäryhtiön palveluksessa olevaan 
työntekijään sovelletaan työeläkelainsäädän
töä. Soveltamiskäytännössä on sittemmin myös 
katsottu, että ulkomaalaisen yhtiön Suomessa 
rekisteröity tytäryhtiö on suomalainen työnan
taja. 

Edelleen edellytetään, että työntekijä on Suo
men kansalainen, jolloin hänen pysyvä koti
paikkansa ei vaikuta asiaan. Muu kuin Suomen 
kansalainen vakuutetaan työeläkelainsäädän
nön mukaan, jos hänellä on pysyvä kotipaikka 
Suomessa. Jos edellä mainitut vaatimukset 
täyttyvät sekä työnantajan että työntekijän 
osalta, Suomen työeläkelakeja on sovellettu 
työsuhteeseen sen kestosta riippumatta. 

Suomalaisten yhtiöiden ulkomaisten tytäryh
tiöiden tytäryhtiöihin ei Suomen työeläkelain
säädäntöä sovelleta eikä myöskään silloin, kun 
ensiksi mainittu tytäryhtiö on holding-yhtiö. 
Jos suomalainen työntekijä on ulkomailla työs
sä muun kuin suomalaisen työnantajan palve
luksessa, hänen eläketurvansa määräytyy työs
kentelymaan lainsäädännön mukaan. 

Myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain (LEL; 134/62) piiriin kuu
luvat työntekijät pysyvät ulkomaankomennuk
selle lähtiessään Suomen työeläkejärjestelmän 
piirissä samoin edellytyksin kuin työntekijäin 
eläkelain (TEL; 395/61) piiriin kuuluvat työn
tekijät. Sama koskee eräiden työsuhteessa ole-

vien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 
(TaEL; 662/85) piiriin kuuluvien ulkomaille 
lähtevien työntekijöiden eläketurvaa. 

Suomen tekemissä sosiaaliturvasopimuksissa 
lähtökohtana on, että työntekijä vakuutetaan 
siinä maassa, missä hän tekee työtä. Poikkeuk
sen muodostavat niin sanotut lähetetyt työnte
kijät, joilla tarkoitetaan suomalaisen työnanta
jan tilapäiselle komennukselle ulkomaille työs
kentelemään lähettämiä työntekijöitä, jotka 
tekevät työtä saman työnantajan lukuun. Täl
laisen komennuksen kesto vaihtelee eri sopi
muksissa yhdestä vuodesta viiteen vuoteen. 
Yhteisellä päätöksellä sopimusosapuolten vi
ranomaiset voivat myös sopia siitä, että työn
tekijä vakuutetaan Iähtömaassa, vaikka lähe
tettyä työntekijää koskevat sopimuksen edelly
tykset eivät täyttyisikään. Poikkeusmääräysten 
perusteella Suomen työeläkelainsäädäntöä so
velletaankin yleisesti, kun työntekijä on työssä 
suomalaisen työantajan kanssa samaan talou
delliseen kokonaisuuteen kuuluvassa ulkomai
sessa emo- tai tytäryrityksessä. Sama koskee 
myös tilanteita, joissa ulkomaankomennuksen 
kesto ylittää sopimuksessa määrätyn ajan. 

Ulkomailla TEL:n piiriin kuuluvaa työtä 
tekevän henkilön eläketurva määräytyy sano
tun lain mukaan. Eläkkeen perusteena olevaksi 
palkaksi ulkomailla tehdystä työstä katsotaan 
samat ansiot, jotka Suomessa olisivat veron 
ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Ulkomail
la työskentelevälle maksetaan usein kohonnei
den elinkustannusten korvaukseksi ulkomaan
lisää, joka on yleensä todellisten kulujen mää
rästä riippumaton kiinteä korvaus. Ulkomaan
lisä, samoin kuin luontoisedut esimerkiksi 
asuntoetu tai autoetu, kuuluvat TEL:n mukai
seen palkkaan soveltuvin osin samojen periaat
teiden mukaan kuin Suomessa. Selvät kulukor
vaukset kuten päiväraha, lomamatkat kotimaa
han, terveydenhuollon korvaukset ja lasten 
koulumaksut eivät kuulu palkkaan. Työnantaja 
ja työntekijä eivät voi keskenään sopia eläk
keen perusteena olevan palkan määrästä, vaan 
eläkkeen perusteeksi on ilmoitettava todelliset 
ansiot. 

1.1.2. Tapaturmavakuutusjärjestelmä 

Työeläkelainsäädännön tapaan myöskään 
tapaturmavakuutuslaissa (608/48) ei ole sään-
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nöksiä ulkomaantyön aikana sattuneiden työ
tapaturmien tai ilmenevien ammattitautien kor
vaamisesta eikä vakuuttamisesta. Vakuuttamis
velvollisuus ja oikeus korvaukseen perustuvat 
vallitsevaan soveltamiskäytäntöön. 

Tilapäiselle komennukselle ulkomaille Suo
mesta lähetetty työntekijä kuuluu Suomen ta
paturmavakuutusjärjestelmän piiriin. Komen
nusajan pituudella ei sinänsä ole merkitystä. 
Edellytyksenä on, että työ on luonteeltaan 
selvästi tilapäinen. Jos suomalainen työntekijä 
työskentelee ulkomailla pysyvästi vaikka suo
malaisenkin työnantajan palveluksessa, hän ei 
kuulu Suomen tapaturmavakuutuksen piiriin. 
Tapaturmavakuutuslakia ei myöskään sovelleta 
suomalaisen emoyhtiön ulkomaisen tytäryhtiön 
palveluksessa oleviin suomalaisiin työntekijöi
hin. Tässä suhteessa tapaturmavakuutusjärjes
telmä eroaa työeläkejärjestelmästä, jossa myös 
tytäryhtiön palveluksessa ulkomailla työskente
levät suomalaiset vakuutetaan Suomessa. 

Suomen tekemissä sosiaaliturvasopimuksissa 
on yleensä sovittu myös työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta. Tällöin henkilön 
vakuuttaminen ratkaistaan sopimuksen perus
teella yhdenmukaisesti työeläketurvan kanssa. 

Ulkomaankomennuksen aikana sattuneet 
työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit kor
vataan tapaturmavakuutuslainsäädännön mu
kaan. Vuosityöansiota määrättäessä ulkomaan 
työstä saadut ansiot otetaan huomioon samo
jen perusteiden mukaan kuin kotimaastakin 
saadut ansiot. Lisäksi lakisääteisen tapaturma
vakuutusturvan piiriin kuuluvat kotimaan ja 
asemamaan väliset matkat. 

1.2. Nykytilan aniointi 

Työsuhteeseen perustuvan sosiaalivakuutus
lainsäädännön alueellista soveltamisalaa ei ole 
säännelty. Työeläkelainsäädäntöä on vakiin
tuneesti sovellettu laajasti. Tämän seurauksena 
muun muassa työnantajana voi olla kaksinker
tainen vakuuttamisvelvollisuus ja kaksinkertai
set vakuutusmaksut. Toisaalta vakuutusmaksu
jen periminen ulkomaiselta juridiselta henkilöl
tä on tuottanut vaikeuksia. Kaksinkertainen 
vakuuttaminen saattaa myös johtaa kaksinker
taisiin etuuksiin. Lisäksi työeläkelakien sovel
tamisalan piiriin ovat tulleet sellaiset kohde
maasta tai muualta ulkomailta palkatut suo
malaiset työntekijät, jotka vakituisesti asuvat 
muualla kuin Suomessa. 

Myös ulkomailla työskentelevien eläkepal
kan määräytyminen työskentelyn ajalta on 
aiheuttanut ongelmia. Ulkomailla tehdyn työn 
vastikkeena saadun palkan erottaminen kulu
korvauksista on tuottanut käytännössä sekaan
nusta. Tämän lisäksi vaikeuksia on tuottanut 
ulkomaan valuutassa maksettavan palkan pe
rusteella määrättävä eläkepalkka. Eläketurva
keskuksen ohjeen mukaan ulkomaan valuutas
sa maksetut palkat muutetaan eläkelaitokselle 
ilmoitettaessa Suomen rahan määräisiksi an
saintavuoden keskiostokurssin mukaan. Tämä 
ei kuitenkaan ratkaise eläkepalkkaan liittyviä 
ongelmia kaikissa tilanteissa. 

Tapaturmavakuutuslainsäädännön sovelta
misala on muotoutunut työeläkelakeja suppe
ammaksi. Tätä on toisaalta perusteltu vaikeuk
sina periä tapaturmavakuutusmaksuja ulko
maiselta oikeushenkilöltä sekä kaksinkertaisella 
vakuuttamisvelvollisuudella. Toisaalta työnan
tajana on ollut mahdollisuus vakuuttaa työn
tekijänsä vapaaehtoisesti tapaturmavakuutus
lain mukaan. Myös ongelmat vuosityöansion 
arvioimisessa ovat olleet samantapaiset kuin 
eläkelakien osalta ja soveltamiskäytännössä on 
ollut horjuvuutta. Tapaturmavakuutuslain vuo
sityöansiota koskevia säännöksiä uudistettiin 
vuoden 1993 alusta voimaan tulleella lailla 
(1642/92), jonka mukaan vuosityöansio laske
taan vakiintuneen ansiotason perusteella. La
kiin otettiin myös säännökset päivärahan mak
samisesta työsuhteesta saadun sairausajan pal
kan määräisenä neljän viikon ajalta työkyvyt
tömyyden alkamisesta. Tämän jälkeiseltä ajalta 
päiväraha määräytyy vuosityöansion perusteel
la. 

2. Esityken tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että työeläketurva 
olisi järjestettävä ulkomaille lähetetylle työnte
kijälle pääsääntöisesti aina kahden vuoden 
ajaksi. Edellytyksenä on, että työsuhde lähet
tävän työnantajan ja ulkomaille lähetetyn työn
tekijän välillä on voimassa. Vakuuttaminen 
edellyttäisi, että työntekijä on Suomesta lähe
tetty. Työntekijän kansalaisuudella ei enää olisi 
merkitystä. Sen jälkeen kun ulkomaan työn 
alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, eläketur
vakeskus voi vapauttaa työnantajan vakuutta
rnisvelvollisuudesta. Tällöin työnantajan tulee 
kuitenkin osoittaa, että työntekijän eläketurva 
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on järjestetty TEL:n vähimmäisehtojen mukais
ta eläketurvaa vastaavalla tavalla joko ulko
mailla tai vapaaehtoisella vakuutuksella Suo
messa. Työnantaja voisi järjestää TEL:n mu
kaisen eläketurvan työntekijälleen myös vapaa
ehtoisesti niissä tilanteissa, joissa työntekijä ei 
ole pakollisen työeläketurvan piirissä. Vapaa
ehtoinen vakuuttaminen olisi mahdollista esi
merkiksi tapauksissa, joissa työsuhde suoma
laiseen työnantajaan päättyy ulkomaan työs
kentelyn vielä jatkuessa. 

Eläkepalkkana käytettäisiin sitä palkkaa, mi
kä vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettu. 
Mainitun kahden vuoden ajan jälkeen työnan
tajan järjestettyä lain vähimmäisehtojen mukai
sen eläketurvan ulkomaantyön ajaksi vakuute
tun eläkepalkka mitoitettaisiin siten, että siinä 
voitaisiin ottaa huomioon ulkomailla voimassa 
oleva pakollinen eläketurva. Lisäksi ehdote
taan, että samalla tavoin kuin työskentelyn 
tapahtuessa Suomessa työntekijän eläketurva 
taattaisiin, vaikka työnantaja olisikin laimin
lyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Lakiin 
otettaisiin myös säännökset sen varalta, että 
työntekijä ei ylivoimaisen esteen vuoksi saisi 
eläkettä ulkomailta. Myös LEL:iin ja TaEL:iin 
ehdotetaan otettaviksi vastaavat säännökset 
ulkomaantyön ajalta karttuvasta eläketurvasta. 

Työeläketurvan mukaisesti tapaturmavakuu
tusjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tapaturmavakuutusturva ja työeläketurva 
olisivat soveltamisalaltaan mahdollisimman yh
täpitävät. Tapaturmavakuutusturva koskisi 
Suomesta tilapäisesti ulkomaille lähetettyä 
työntekijää pakollisena myös silloin, kun työn
tekijä lähetetään emo- tai tytäryritykseen työ
hön. Tapaturmavakuutuksen tekninen toteut
tamistapa eroaa työeläkevakuutuksesta. Tapa
turmavakuutusta varten ei rekisteröidä työsuh
teita eikä myöskään työansioita. Tämän vuoksi 
työeläkkeisiin ehdotettu kahden vuoden sääntö 
ei ole toimiva. Tapaturmavakuutuksen osa'Jta 
ehdotuksen lähtökohtana Gn, että tapaturma
vakuutusturva jatkuisi pakollisena sinä aikana, 
jona työsuhde suomalaiseen työnantajaan on 
voimassa ja jona työskentely ulkomailla on 
luonteeltaan tilapäistä. Tältä osin nykyistä so
veltamiskäytäntöä ei ehdoteta muutettavaksi. 
Ulkomaantyön jatkuttua kaksi vuotta työnan
tajana olisi mahdollisuus hakea vakuutuksen 
päättämistä edellyttäen, että työntekijän työs
kentely on muuttunut vakinaiseksi. Ratkaisu 
on tehtävä kussakin yksittäistapauksessa erik
seen. Päätös on annettava tiedoksi myös työn-

tekijälle. Vaikka pakollisen vakuuttamisen 
edellytykset eivät enää täyttyisi, työnantaja 
voisi järjestää tapaturmavakuutusturvan työn
tekijälleen vapaaehtoisesti siten, että etuuksiin 
sovelletaan tapaturmavakuutuslain säännöksiä. 
Vuosityöansiota määrättäessä lähtökohtana 
on, että vuosityöansio määräytyisi voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan. Vapaaehtoista 
vakuutusta otettaessa vuosityöansiosta olisi so
vittava vakuutussopimuksessa erikseen. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. Eläkepalkan 
määräytymistavan muutos merkitsisi sitä, että 
eläkepalkka yleisemmin laskisi kuin nousisi. 
Tältä osin kustannussäästö työeläkejärjestel
mässä olisi kuitenkin vähäinen, arviolta vuon
na 2000 noin 10 miljoonaa markkaa ilmaistuna 
vuoden 1993 indeksitasossa. Tapaturmavakuu
tusjärjestelmän osalta ehdotettu uudistus lisää 
jonkin verran järjestelmän toimintakustannuk
sia. Koska kaksinkertainen vakuuttaminen vä
henisi, uudistus vähentää jonkin verran välilli
siä työvoimakustannuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä yhteistyössä eläketurvakeskuksen, 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton ja työ
markkinajärjestöjen kanssa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle annetaan erikseen hallituksen 
esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain
säädännön soveltamisesta. Mainittu esitys yh
dessä tämän esityksen kanssa merkitsisi ulko
maille lähtevään työntekijään sovellettavan 
lainsäädännön yhtenäistämistä. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 

Sosiaaliturvasopimuksella yhteensovitetaan 
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kahden tai useamman valtion sosiaaliturvajär
jestelmät siten, että henkilön muuttaessa tai 
siirtyessä tilapäisesti maasta toiseen hän kuuluu 
koko ajan jomman kumman maan sosiaalitur
van piiriin eikä kuitenkaan ole kaksinkertaises
ti vakuutettu. Suomen tekemissä sopimuksissa 
lähtökohtana on, että sosiaaliturvan järjestämi
nen määräytyy asumisen perusteella, jos kysy
myksessä oleva sosiaaliturvan ala ei liity työ
suhteeseen. Jos turvan järjestäminen perustuu 
työsuhteeseen, noudatetaan sen sopimusvaltion 
lainsäädäntöä, jossa henkilö työskentelee. 
Poikkeuksen muodostavat työntekijän asuin
maasta olevan työnantajan tilapäisesti tai lyhy
eksi ajaksi toiseen sopimusvaltioon työskente
lemään lähettämät työntekijät. Nämä kuuluvat 
edelleen lähettäjämaan vakuutukseen. Myös 
asianomaisten valtioiden viranomaisten teke
män sopimuksen perusteella työntekijä edelleen 
voi kuulua lähtömaansa vakuutukseen. Sosiaa
liturvasopimusten määräyksiä sovelletaan aina 
ensisijaisesti sopimuksen piiriin kuuluviin hen
kilöihin. Tältä osin nyt annettava hallituksen 
esitys ei tuo muutosta nykyiseen tilanteeseen. 
Ehdotuksen mukaan olisi kuitenkin mahdollis
ta, että työeläkevakuutus pysyisi vapaaehtoise
na edelleen kokonaan tai osittaisena voimassa 
Suomessa, vaikka sosiaaliturvasopimuksen 
lainvalintaa koskevien määräysten mukaan 
työntekijä on vakuutettava työskentelyvaltios
sa. 

ETA-sopimuksen liitteeseen VI otetun ase
tuksen 1408/71/ETY ja sen täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen 574172 säännökset vastaavat 
luonteeltaan monenvälistä sosiaaliturvasopi
musta. Asetus 1408171 sisältää sosiaaliturvaso-

pimusten tapaan sovellettavaa lainsäädäntöä 
koskevat säännökset, joiden perusteella ratkais
taan, minkä valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä 
työntekijään sovelletaan. Asetuksen mukaan 
työntekijään voidaan soveltaa yleensä vain 
yhden valtion, toimivaltaisen valtion, lainsää
däntöä. Toimivaltainen valtio määräytyy yleen
sä sen mukaan, missä valtiossa työntekijä tekee 
työtä. Tämän lisäksi asetuksessa on säännökset 
lähetetyistä työntekijöistä sekä eräistä muista 
työntekijäryhmistä ja heihin sovellettavasta 
lainsäädännöstä. Samaan tapaan kuin sosiaali
turvasopimuksissakin asetus antaa viranomai
sille mahdollisuuden sopimuksella poiketa ase
tuksen lainvalintaa koskevista säännöksistä. 

Esityksen lähtökohtana on, että ETA-sopi
muksen kattamiin henkilöihin sovelletaan aina 
ensisijaisesti ETA-sopimukseen sisältyvää lain
säädäntöä sosiaaliturvajärjestelmien koor
dinoinnista. Eläketurvan osalta asetus mahdol
listaa sen, että työntekijä voi edelleen kuulua 
myös toisen valtion eläkejärjestelmän piiriin, 
vaikka hän lainvalintasäännösten perusteella 
on muun valtion lainsäädännön alainen. Va
kuutuksen jatkaminen on tällöin vapaaehtoista 
ja sen perusteella määräytyvästä eläkkeestä 
säädetään erikseen. Tapaturma- ja ammattitau
tivakuutuksen osalta tällaista mahdollisuutta 
asetuksen mukaan ei ole. Jos tällainen vakuu
tus on vapaaehtoisesti järjestetty, jää se koko
naan asetuksen koordinaatiosäännösten ulko
puolelle. Tällöin työntekijälle voi syntyä tapa
turman sattuessa oikeus kaksinkertaisiin etuuk
siin. Kaksinkertainen vakuutusmaksuvelvolli
suus rajoittanee kuitenkin vapaaehtoisten va
kuutusten ottamista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

1 c §. TEL:iin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 
c § lain soveltamisesta ulkomaille työhön läh
tevään työntekijään. 

Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovellet
taisiin sellaiseen työntekijään, joka lähetetään 
Suomesta ulkomaille tekemään työtä suomalai
selle työnantajalle tai suomalaisen yrityksen 

kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen 
kuuluvassa ulkomaisessa emo- tai tytäryrityk
sessä. Säännöstä sovelletaan myös suoraan 
ulkomaantyötä varten Suomesta palkattuun 
työntekijään. Momentti ei koskisi työskentelyä 
ETA- sopimusmaassa eikä maassa, jonka kans
sa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Näissä 
tilanteissa TEL:n soveltaminen ja vakuuttamis
velvollisuus määräytyvät kysymyksessä olevan 
sopimuksen lainvalintaa koskevien säännösten 
tai määräysten mukaan. 
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TEL:n soveltaminen ja työnantajan vakuut
tamisvelvollisuus koskisivat vain niitä tilantei
ta, joissa työsuhde lähettävän työnantajan ja 
lähetetyn työntekijän välillä jatkuu sopimuksen 
perusteella koko lähettämisen ajan. On mah
dollista, että työntekijä sopii tarkemmin työn 
sisällöstä sen ulkomaisen yrityksen kanssa, 
johon hän menee työhön. Myös tällaisissa 
tapauksissa työ tehdään lähettävän työnanta
jan lukuun. Lähettävän työnantajan kanssa 
tehty työsopimus on tällöin se varsinainen 
työsopimus, jonka perusteella työntekijä on 
lähetetty ulkomaille ja jonka perusteella työn
antajana on mahdollisuus käyttää direktio
oikeuttaan työntekijään nähden. 

Vakuuttamisvelvollisuus on siten näissä ta
pauksissa TEL:n 1 §:n mukaisesti lähettävällä 
työnantajalla. Vakuuttamisvelvollisuus voi kos
kea myös niitä tilanteita, joissa myös ulkomai
nen yritys on vakuuttamisvelvollinen kotimaas
saan. Kahden vuoden kuluttua lähettävä työn
antaja voidaan jäljempänä 2 momentin kohdal
la selostetuin edellytyksin vapauttaa vakuutta
misvelvollisuudesta. 

Työntekijän siirtyessä ulkomailla asemapai
kasta toiseen joko lähettävän työnantajan pal
veluksessa tai lähettävän työnantajan kanssa 
samaan konserniin kuuluvaan toiseen emo- tai 
tytäryritykseen lain soveltamisedellytykset 
täyttyvät, vaikka työntekijä ei olisikaan välillä 
palannut Suomeen. Merkitystä ei ole sillä, että 
työntekijä tässä yhteydessä vaihtaa myös ase
mamaata. Edellytyksenä kuitenkin on, että 
työsopimussuhde lähettävän työnantajan ja lä
hetetyn työntekijän välillä on edelleen voimas
sa. 

TEL:n soveltamisala muodostuisi nykyisin 
noudatettua käytäntöä laajemmaksi. Vakuutta
misvelvollisuus koskisi myös tilanteita, joissa 
työntekijä lähetetään Suomessa olevasta tytär
yrityksestä samaan konserniin kuuluvaan ulko
maiseen tytäryritykseen. Enää ei nykyisen käy
tännön mukaisesti edellytettäisi, että työntekijä 
on Suomen kansalainen tai että hänellä on 
Suomessa pysyvä kotipaikka. Työeläketurvan 
piiriin kuulumiseksi riittäisi, että työntekijä on 
palkattu Suomesta. Lain soveltamisala olisi 
toisaalta nykyiseen käytäntöön verrattuna sup
peampi siinä mielessä, että niin sanottu paikal
ta palkattu Suomen kansalainen ei enää kuu
luisi pakollisen työeläketurvan piiriin. Tämä on 
työeläkelainsäädännön alueellisen ulottuvuu
den selkiyttämisen kannalta perusteltua. Toi
saalta myös Suomesta muuhun valtioon tila-

päisesti työhön lähetetyn työntekijän siteet 
Suomeen, oli tämä Suomen kansalainen tai ei, 
ovat yleensä kiinteämmät kuin ulkomailla jo 
asuvan tai siellä pitempään oleskelleen henki
lön, joka sieltä palkataan suomalaisen yrityk
sen palvelukseen. 

Jos työskentely ulkomailla jatkuu yli kaksi 
vuotta, eläketurvakeskus voi ehdotetun 2 mo
mentin mukaan vapauttaa työnantajan vakuut
tamisvelvollisuudesta. Myöskään tämä mo
mentti ei tule sovellettavaksi, jos työskentely 
tapahtuu ET A-sopimusmaassa tai maassa, jon
ka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. 
Edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle on, 
että työnantaja järjestää työntekijän eläketur
van muulla tavoin joko ulkomailla tai vapaa
ehtoisesti Suomessa siten, että se vastaa TEL:n 
vähimmäisehtojen mukaista eläketurvaa. Va
pautusta koskevasta päätöksestä on annettava 
tieto myös työntekijälle. Vapautus on mahdol
lista myöntää takautuvasti aikaisintaan sen 
kalenterivuoden alusta, jona sitä on haettu. Jos 
vapautusta vakuuttamisvelvollisuudesta ei ole 
haettu tai eläketurvakeskus ei vapautusta 
myönnä, työnantajan TEL:n 1 §:n mukainen 
vakuuttamisvelvollisuus säilyy ennallaan. 

Ehdotuksen mukaan vapautus vakuuttamis
velvollisuudesta myönnettäisiin ryhmäkohtaise
na siten, että vapauttamispäätös koskisi kaik
kia työnantajan palveluksessa olevia samat 
ehdot täyttäviä työntekijöitä. Näin pyritään 
turvaamaan se, ettei esimerkiksi samassa työ
kohteessa olevia ja samaa työtä tekeviä työn
tekijöitä kohdella eläketurvan osalta perusteet
tomasti eri tavoin. Myös hallinnollisista syistä 
on tarkoituksenmukaista, että samaa työnanta
jaa koskevat vapautusasiat käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena. Vakuutusteknisesti menettely 
vastaa TEL:n II §:n mukaisten lisäetujen rekis
teröinnissä noudatettavaa käytäntöä. Sen jäl
keen kun työntekijä on ollut kaksi vuotta 
ulkomaantyössä, työnantaja voi työntekijäryh
mää koskevan voimassa olevan eläketurvakes
kuksen vapautuspäätöksen perusteella siirtää 
työntekijän ryhmälle otettuun muuhun vakuu
tukseen. 

Ehdotetun uuden 3 momentin mukaan työn
antaja voi järjestää TEL:n mukaisen eläketur
van työntekijälle, joka on lähetetty työskente
lemään lähettävänä työnantajana toimivan yri
tyksen kanssa samaan konserniin kuuluvaan 
ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen taikka 
yritykseen, jossa työnantajana on määräämis
valtaa. Säännös on soveltamisalaltaan tarkoi-
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tettu mahdollisimman joustavaksi. Vapaaeh
toista vakuutusta käyttäen työnantaja voi jär
jestää työntekijänsä eläketurvan 1 momentissa 
mainitun kahden vuoden jälkeen jäljempänä 
selostetulla tavalla. Tarkoituksena on myös 
mahdollistaa TEL:n vähimmäisehtojen mukai
sen vakuutuksen ottaminen vapaaehtoisesti ti
lanteessa, jossa se on tarkoituksenmukaista 
esimerkiksi sen vuoksi, että TEL:n mukaisen 
vakuutuksen katkeaminen merkitsisi työnanta
jan järjestämän lisäturvan menettämistä ja olisi 
tämän vuoksi epäedullista työntekijän eläketur
van kannalta. Momentin tarkoittama vapaaeh
toinen vakuutus voidaan ottaa myös silloin, 
kun työsuhde lähettävään työnantajaan ei enää 
jatku, vaan työntekijä siirtyy ulkomailla työs
kentelyn aikana ulkomaisen työnantajan palve
lukseen. Edellytyksenä on, että suomalaisella 
työnantajana on määräämisvaltaa tällaisessa 
ulkomaisessa yhteisössä. Momenttia voitaisiin 
soveltaa myös tapaukseen, jossa työntekijä on 
ulkomailla siirtynyt työskentelemään hänet lä
hettäneen työnantajan palveluksesta toisen suo
malaisen työnantajan palvelukseen palaamatta 
välillä Suomeen. Momentin säännöstä voidaan 
soveltaa myös ET A-sopimusmaassa tai sosiaa
liturvasopimusmaassa työssä olevaan työnteki
jään, joka on kysymyksessä olevan sopimuksen 
perusteella vakuutettava työskentelyvaltiossa. 

Pykälän 4 momentin mukaan ulkomaantyön 
perusteella toisen valtion lainsäädännön mu
kaan järjestetty eläketurva tai Suomessa vapaa
ehtoisesti järjestetty eläketurva voidaan ottaa 
huomioon järjestettäessä TEL:n mukaista elä
keturvaa 2 momentissa tarkoitetun kahden 
vuoden jälkeen tai 3 momentin mukaan vapaa
ehtoisesti. Työnantaja voi myös tämän momen
tin mukaan kahden vuoden jälkeen jatkaa 
TEL:n mukaista pakollista eläkevakuutusta 
osittaisena siten, että eläkepalkkaa muutetaan. 
Tämä edellyttää kuitenkin, että vaihtoehtoinen 
muu eläketurva ja osittainen TEL:n mukainen 
turva yhdessä vastaavat TEL:n vähimmäiseh
tojen mukaista eläketurvaa. Tässä tapauksessa 
työnantajan ei tarvitse hakea vapautusta va
kuuttamisvelvollisuudesta. Momenttia sovelle
taan myös, jos työnantaja ottaa 2 momentissa 
tarkoitetun vaihtoehtoisen eläkejärjestelyn li
säksi työntekijälle osittaisen 3 momentin mu
kaisen vapaaehtoisen TEL-vakuutuksen. Työn
tekijän eläketurvan tason selvittäminen jää 
eläkelaitoksen tehtäväksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan vapaaehtoisesti 
vakuutettuun ulkomaantyöhön perustuva eläke 

laskettaisiin erikseen ikään kuin työntekijä olisi 
uudessa työsuhteessa. Myös sovellettaessa 4 
momenttia siten, että eläkkeen perusteena ole
vasta työansiosta on vakuutettu vain osa, eläke 
laskettaisiin siltä osin erikseen. Näin vältettäi
siin työsuhteesta tulevan eläkkeen kohtuuton 
pieneneminen sen vuoksi, että eläke lasketaan 
viimeisten vuosien ansioiden perusteella. 

Pykälän 6 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voi tarpeen mukaan antaa 
tarkempia määräyksiä tämän pykälän sovelta
misesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetusta päätöksestä, 
vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta ja 
eläketurvan muulla tavoin järjestämisestä vas
taamaan TEL:n mukaista vähimmäisturvaa on 
annettava tieto myös työntekijälle. 

7 §. Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi säännös ulkomaantyöstä karttuvan elä
keturvan perusteena olevasta työansiosta. Eläk
keen perustana oleva työansio määräytyisi sen 
palkan mukaan, mitä vastaavasta työstä olisi 
Suomessa maksettava. Säännöstä sovellettaisiin 
paitsi silloin, kun työntekijän eläketurva on 
järjestetty vapaaehtoisesti TEL:n l c §:ää sovel
taen, myös siinä tapauksessa, että työntekijä on 
työssä maassa, jonka kanssa Suomella on 
sosiaaliturvasopimus, taikka ETA-sopimus
maassa. Työansio määräytyisi tämän pykälän 
mukaisesti siinäkin tapauksessa, että työntekijä 
on lähetettynä työntekijänä sosiaaliturvasopi
musmaassa tai ETA-valtiossa kuuluen näitä 
koskevien sopimusten perusteella Suomen työ
eläkejärjestelmän piiriin. 

Ulkomaantyöstä työntekijälle maksettavalla 
todellisella palkalla mahdollisine lisineen tai 
erilaisine etuineen ei siten olisi merkitystä 
eläkkeen perusteena olevan työansion kannal
ta. Näin eläkkeen määrä ei riippuisi siitä, 
lähetetäänkö työntekijä maahan, jossa työnte
kijän palkka asuin- tai elinkustannusten taikka 
verotuksen johdosta työsopimuksessa määritel
lään korkeammaksi tai vastaavasti alhaisem
maksi kuin mitä vastaavasta työstä Suomessa 
maksettaisiin. Suomen palkkatason valitsemi
nen lähtökohdaksi takaa työntekijälle Suomen 
tasoa vastaavan tasaisen eläkekertymän myös 
ulkomailla tapahtuvien työskentelyjaksojen 
ajalta. 

Vastaavasta työstä maksettavalla palkalla 
tarkoitettaisiin sitä palkkaa, jonka henkilö saisi 
Suomessa tehdessään samaa tai samanlaista 
työtä. Tapauksissa, joissa Suomessa työsuh
teessa oleva työntekijä lähetetään ulkomaille 
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työhön, lähtökohdaksi voidaan ottaa esimer
kiksi henkilön kotimaassa saama palkka. Jos 
ulkomailla suoritettava työ vaatii erityistaitoja 
tai -tietoja taikka työ on kotimaista työtä 
vastuullisempaa tai on muutoin sellaista, ettei 
se vastaa kotimaassa tehtävää työtä, otetaan 
nämä tekijät huomioon eläkkeen perusteena 
olevaa työansiota määrättäessä. Sama koskee 
tilanteita, joissa esimerkiksi työaika ulkomailla 
on olennaisesti pitempi kuin Suomessa nouda
tettava työaika. Koska ulkomailla suoritetta
vaa työtä vastaavaa työtä ei aina välttämättä 
ole Suomessa, eläkkeen perusteena oleva työ
ansio joudutaan arvioimaan niin, että sen 
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. 

Eläketurvan perusteena olevan työansion 
määrittäminen tulisi käytännössä pyrkiä hoita
maan siten, että työnantajan ja työntekijän 
väliseen ulkomaantyötä koskevaan sopimuk
seen otetaan maininta eläkkeen perusteena 
olevasta työansiosta. Vaikka työsopimusta ei 
tarvitse tehdä kirjallisesti, kirjallinen sopimus 
ulkomaan työhön liittyvistä ehdoista olisi myös 
eläketurvan järjestämisen kannalta selkeintä. 
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että osapuolet 
voisivat keskenään vapaasti sopia eläkkeen 
perusteena käytettävästä työansiosta. Työnan
taja ilmoittaisi eläkkeen perusteena käytettävän 
työansion määrän eläkelaitokselle. Jos työansi
on määrä esimerkiksi kotimaassa tehtyjen yleis
korotusten johdosta muuttuu, työnantaja il
moittaisi korotetun työansion eläkelaitokselle. 

11 §. Pykälän mukaan työnantaja voi järjes
tää työntekijälle lisäeläketurvan myös 1 c §:n 
tarkoittamissa tilanteissa. Lisäetujärjestely voi
daan liittää myös 1 c §:n 3 momentin mukai
seen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Sään
nös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi, kun 
TEL:n piiriin pakollisesti kuuluva ulkomailla 
työskentelevä työntekijä siirtyy ulkomaisen ty
täryrityksen palvelukseen. Jos hänen eläketur
vansa järjestetään jatkossa Suomessa vapaaeh
toisesti uuden 1 c §:n 3 momentin mukaan, on 
mahdollista säilyttää myös eläkkeen määrää tai 
eläkeikää koskevat lisäedut. 

15 §. Pykälään lisätään viittaussäännös 1 
c §:ään, jolloin työntekijän eläketurva on taattu 
siinäkin tapauksessa, että työnantaja on laimin
lyönyt velvollisuutensa järjestää eläketurvan. 

Lisäksi pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että työntekijän jäädessä ylivoimaisen esteen 
vuoksi ennalta arvaamattomasta syystä ilman l 
c §:n 2 momentissa tarkoitettua vaihtoehtoisen 
järjestelyn mukaista eläketurvaansa, hänen elä-
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keturvansa määräytyisi TEL:n mukaan. Tällöin 
eläketurvan kustannuksista vastaisivat eläkelai
tokset yhteisesti. Tarkoituksena on, että sään
nöstä tulkittaisiin ahtaasti. Sitä ei sovellettaisi 
esimerkiksi työnantajan laiminlyönnistä tai 
eläkkeen saamisen edellytysten puuttumisesta 
johtuvaan eläkkeen menetykseen. Säännöstä ei 
myöskään sovellettaisi, jos vaihtoehtoisen jär
jestelmän mukaista eläkeikää korotetaan tai 
työkyvyttömyysmääritelmä poikkeaa TEL:n 
työkyvyttömyysmääritelmästä. Säännöksen so
veltamisen edellytyksenä on lisäksi, että eläke
turva jää kokonaan saamatta. 

2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelaki 

l §. Pykälässä viitataan TEL:n 15 §:ään, jon
ka mukaan eläketurva voidaan myöntää, jos 
työntekijä ei ylivoimaisen esteen vuoksi saa 
eläkettä ulkomailla. 

1 a §. Lakiin otettaisiin aikaisemmin kumo
tun 1 a §:n tilalle uusi 1 a §, joka vastaa TEL:n 
1 c §:ää. TEL:n 1 c §:n 5 momenttia vastaava 
säännös ei kuitenkaan ole tarpeen, koska 
LEL:n mukaan laskettavan eläkkeen määrään 
vaikuttavat kaikki LEL:n mukaiset ansiot. 

6 §. Pykälään tehdään vastaava ulkomaan
työn eläkkeen perusteena olevaa työansiota 
koskeva lisäys kuin TEL:n 7 §:ään. 

3. Eräiden työsuhteessa olevien tai
teilijoiden ja toimittajien eläke
laki 

1 a §. Pykälä vastaa sisällöltään uutta TEL:n 
c §:ää. Lakiin ei ole tarpeen ottaa TEL:n 1 

c §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä. Lakia 
sovelletaan vain työsuhteisiin, jotka on tarkoi
tettu jatkumaan alle vuoden ajan. Samoin kuin 
LEL:n osalta, lakiin ei ole tarpeellista ottaa 
TEL:n 1 c §:n 5 momenttia vastaavaa säännös
tä. 

7 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi vastaa
va ulkomaantyön eläkkeen perusteena olevaa 
työansiota koskeva lisäys kuin TEL:n 7 §:ään. 

4. Tapaturmavakuutuslaki 

1 a §. Tapaturmavakuutuslain mukainen va
kuuttamisvelvollisuus määräytyisi ehdotuksen 
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mukaan samojen periaatteiden mukaan kuin 
työeläkelainsäädäntöön on ehdotettu. Pykälän 
mukaan tapaturmavakuutuslakia sovellettaisiin 
sellaiseen työntekijään, jonka suomalainen 
työnantaja on lähettänyt Suomesta ulkomaille 
suorittamaan työtä samalle työnantajalle tai 
suomalaisen yrityksen kanssa samaan taloudel
liseen kokonaisuuteen kuuluvassa emo- tai 
tytäryrityksessä. 

Jotta työntekijän voidaan katsoa kuuluvan 
Suomen tapaturmavakuutuslainsäädännön pii
riin, edellytetään, että työntekijä on lähetetty 
Suomesta. Säännöstä sovelletaan myös suoraan 
ulkomaan työtä varten palkattuun työnteki
jään. Työn tulee myös olla luonteeltaan tila
päistä. Mikäli työntekijä siirtyy pysyvästi ulko
maille, työnantajana on mahdollisuus vakuut
taa hänet vapaaehtoisesti ehdotetun uuden 
57 §:n 4 momentin mukaisesti. 

Suomalaisena työnantajana pidetään sellaista 
työnantajaa, joka on tapaturmavakuutuslain 
mukaan vakuuttamisvelvollinen. Vakuuttamis
velvollisuus on näissä tapauksissa sillä työnan
tajalla, jonka kanssa työntekijä on tehnyt 
työsopimuksen ulkomailla tapahtuvasta työstä. 

Jos työntekijä lähetetään suomalaisen yrityk
sen toimesta tämän yrityksen emo- tai tytäryri
tykseen, vakuuttamisvelvollisuus on suomalai
sella yrityksellä edellyttäen, että varsinainen 
työsopimus on tehty suomalaisen yrityksen ja 
ulkomaille työhön siirtyvän työntekijän välillä. 
Tämä vastaa TEL:iin ehdotettua säännöstä. 
Tapaturmavakuutuslaissa säädetään myös 
muista työnantajan velvollisuuksista vakuutuk
senottajana, joihin ei ole tässä yhteydessä 
tarkoitus puuttua. 

Pykälää ei sovellettaisi työskentelyyn ETA
maassa eikä maassa, jonka kanssa Suomella on 
kahdenkeskinen sosiaaliturvasopimus. Näissä 
tilanteissa tapaturmavakuutuslain soveltaminen 
ja vakuuttamisvelvollisuus määräytyvät kysy
myksessä olevan sopimuksen lainvalintaa kos
kevien säännösten tai määräysten mukaan. 

Vuosityöansion osalta ei tarvita erillistä 
säännöstä. Nykyinen vuosityöansiota koskeva 
säännös mahdollistaa ulkomaantyön erityisolo
suhteiden huomioon ottamisen. Kysymys on 
tilapäisestä ulkomailla työskentelystä. Tällöin 
vakiintunutta ansiotasoa selvitettäessä otetaan 
huomioon, ovatko ulkomaantyön ansiot olleet 
korkeammat tai alhaisemmat kuin kotimaassa 
saatavat ansiot. Edellä mainittu vuosityöansio
ta koskevien säännösten uudistaminen perus
tuu työmarkkinajärjestöjen väliseen vuonna 

1985 tehtyyn sopimukseen. Vuosityöansiota 
määrättäessä otetaan ulkomaantyöstä saatu 
työansio huomioon, jos ulkomailla työskentely 
on jatkunut tai voidaan osoittaa, että se toden
näköisesti olisi jatkunut riittävän pitkän aikaa. 
Jos työskentely ulkomailla ei ole tällä tavoin 
muodostunut vakiintuneeksi, vuosityöansio 
määrätään yleensä huomioon ottaen se ansio
taso, minkä vahingoittunut oli aikaisemmin 
Suomessa työskennellessään samalla alalla saa
nut tai olisi sillä työalalla Suomessa saanut. 

Vuoden 1993 alusta voimaan tulleella tapa
turmavakuutuslain muutoksella on päivärahan 
määräytyminen niin sanotun lyhyen ajan työ
kyvyttömyystapauksissa uudistettu. Uudistuk
sen mukaan päiväraha on enintään neljä viik
koa kestäneen työkyvyttömyyden ajalta pää
sääntöisesti työnantajan maksaman sairausajan 
palkan suuruinen. Mikäli työnantaja ei ole 
maksanut sairausajan palkkaa, määräytyy päi
väraha tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon 
ansioiden perusteella. Näissä tilanteissa päivä
rahakorvaus määräytyy siten ulkomaantyössä
kin todellisten ansioiden perusteella. 

Ulkomaantyöstä maksettavan vakuutusmak
sun osalta ei tarvita eri säännöksiä. Vakuutus
maksu maksetaan todellisten palkkojen perus
teella. Näin vakuutusmaksu vastaisi suoritettu
ja korvauksia vuotta lyhyemmissä työkyvyttö
myystapauksissa. Maksun määräytyminen ta
pahtuisi sosiaali- ja terveysministeriön päätök
sin samaan tapaan kuin nykyisin. 

34 §. Pykälään otettaisiin säännös, jonka 
mukaan työnantaja voisi hakea vapautusta 
vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työntekijän 
työskentely ulkomailla on muuttunut vakinai
seksi. Vakuuttamisvelvollisuuden lakkaaminen 
koskisi aikaa, jonka työskentely ulkomailla on 
jatkunut yhdenjaksoisena yli kaksi vuotta. Eh
dotuksen mukaan päätös tulisi kuitenkin voi
maan vasta lainvoimaisen päätöksen antamista 
seuraavan kalenterivuoden alusta. Tältä osin 
ehdotus poikkeaa TEL:iin ehdotetusta menet
telystä. Tämä on kuitenkin tarpeen, jotta työn
tekijän oikeus korvaukseen on turvattu mah
dollisen valituksen vireillä oloajan. 

57 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tar
kistettavaksi vastaamaan ehdotetun uuden 4 
momentin sanamuotoa. Muutos vastaa ilmai
sultaan myös nykyistä käytäntöä. Ehdotetun 4 
momentin mukaan työnantajana on oikeus 
vakuuttaa vapaaehtoisesti myös sellainen ulko
maille lähetetty työntekijä, joka ei kuulu 1 a §:n 
mukaan pakollisen vakuutuksen piiriin. Vapaa-
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ehtoinen vakuutus on mahdollista ottaa muun 
muassa niissä tapauksissa, joissa työsuhde suo
malaiseen työnantajaan päättyy ja työntekijä 
siirtyy sellaisen ulkomaisen yrityksen palveluk
seen, joka on suomalaisen yrityksen emo- tai 
tytäryritys taikka muu sellainen yritys, jossa 
suomalaisella yrityksellä on määräämisvaltaa. 
Säännöksen mukainen vapaaehtoinen vakuutus 
jäisi asetuksen I408/7I soveltamisalan ulkopuo
lelle. Tämän seurauksena työntekijälle voi syn
tyä oikeus kaksinkertaisiin etuuksiin ja korva
uksiin saman työtapaturman ja ammattitaudin 
perusteella. 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan I päivänä 

1. 

tammikuuta I994. Tarkoituksena on, että lake
ja sovellettaisiin työntekijään, joka lähetetään 
ulkomaille lain voimassa ollessa. Vakuuttamis
velvollisuudesta vapauttamista harkittaessa 
voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös aika 
ennen lain voimaantuloa. Jos työntekijä, joka 
nyt ehdotettujen lakien mukaan ei kuulu pa
kollisen vakuuttamisen piiriin, on lakien voi
maan tullessa vakuutettu työeläke- tai tapatur
mavakuutusjärjestelmässä, vakuutusta ei lakien 
voimaantulon vuoksi päätetä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta I96I annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 7 §:n 5 momentti, 

II §:n I momentti ja 15 §:n 1 momentti 
niistä 7 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

(559/93) ja II §:n 1 momentti sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta I982 
annetussa laissa (1 059/82), sekä 

lisätään lakiin uusi I c § ja I5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, seuraavasti: 

I c § 
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työn

tekijään, jonka suomalainen työnantaja on 
Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön samalle 
työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka 
suomalainen yritys työnantajana on lähettänyt 
ulkomaille työhön sanotun yrityksen kanssa 
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
vaan ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

Jos työnantaja osoittaa eläketurvan olevan I 
momentissa tarkoitettujen työntekijäin ryhmäl
le järjestetty muulla tavoin siten, että sen 
voidaan kokonaisuutena katsoa vastaavan tä
män lain vähimmäisehtojen mukaista eläketur
vaa, eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapa
uttaa työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa 
sanottuun ryhmään kuuluvat työntekijät siltä 
ajalta, jonka työsuhde ulkomailla on jatkunut 
yli kaksi vuotta. Vapautus myönnetään aikai-

sintaan sen kalenterivuoden alusta, jona sitä on 
haettu. 

Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 
lain vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan 
sellaiselle ulkomaille lähetetylle työntekijälle, 
joka muussa kuin I momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa työskentelee työnantajan kanssa 
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
van emo- tai tytäryrityksen palveluksessa taik
ka muussa yrityksessä, jossa työnantajana on 
määräämisvaltaa. 

Järjestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentissa tarkoitetun kahden vuoden 
jälkeen tai 3 momentin mukaan, eläkkeen 
perusteena olevaa työansiota määrättäessä voi
daan ottaa huomioon ulkomaan työn perus
teella saatava eläketurva. 

Siltä osin kuin ulkomaantyö on vakuutettu 
vapaaehtoisesti, työntekijän katsotaan työsken-
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televän uudessa työsuhteessa, jollei 7 §:n 2 
momentista muuta johdu. Samoin menetellään, 
jos eläkkeen perusteena oleva työansio on 
määrätty 4 momenttia soveltaen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltami
sesta. 

7§ 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä, kuitenkin niin, ettei 
työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman 
korvausta oteta huomioon. Järjestettäessä elä
keturvaa ulkomaantyöstä eläkkeen perusteena 
olevana työansiona pidetään kuitenkin sitä 
palkkaa, mitä vastaavasta työstä Suomessa 
olisi maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin 
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. Jos 
työn korvaus on sovittu osaksi tai kokonaan 
hyvitettäväksi yleisöltä tulevilla palvelurahoilla 
tai vapaaehtoisilla lahjoilla, niistä saatua tuloa 
pidetään tässä pykälässä tarkoitettuna työan
siona. Kunkin kalenterivuoden työansiosta vä
hennetään tätä pykälää sovellettaessa kuitenkin 
määrä, joka vastaa sanotulle kalenterivuodelle 
vahvistettua 12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin 
eläkemaksuprosenttia. 

11 § 
Jos työnantaja eläkevakuutusta tai eläkesää

tiötä käyttäen järjestää tämän lain mukaiset 
vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan sellaisil
le työntekijöille, jotka työsuhteen lyhytaikai
suuden vuoksi tai muutoin 1 §:n tai 1 c §:n 1 
momentin mukaan eivät ole tämän lain alaisia 
tai järjestää eläketurvan vapaaehtoisesti 1 c §:n 
3 momentin nojalla taikka järjestää muutoin 
paremman eläketurvan kuin edellä 4--9 §:ssä 
säädetään tai sisällyttää järjestämäänsä eläke
turvaan hautausavustuksen tai muun sellaisen 
edun suorittamisen, jota ei edellytetä vähim
mäisehdoissa, on hänellä oikeus niillä ehdoilla, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää, 
saattaa tällainen eläkejärjestelmänsä tämän lain 
alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuk
sessa, minkä jälkeen sen kohdalla noudatetaan 
soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. Jos 
työntekijälle, joka kuuluu työnantajan järjestä
män tässä momentissa tarkoitetun eläketurvan 
piiriin, myönnetään rintamaveteraanien var-

haiseläkkeestä annetun lain (13/82) mukainen 
eläke, eläkejärjestelystä tuleva eläkkeen määrän 
lisäys tai muu etu liitetään varhaiseläkkeeseen 
ehtojen mukaisesti. 

15 § 
Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle 

1 §:ssä, 1 c §:n 1 momentissa, 2 ja 3 §:ssä sää
detyn velvollisuutensa järjestää eläketurva 
työntekijöilleen, eläketurvakeskuksen on keho
tettava työnantajaa korjaamaan 1aiminlyöntin
sä ja perittävä tältä hyvikkeenä enintään kak
sinkertaisena se määrä, jonka työnantaja olisi 
eläketurvakeskuksen arvion mukaan joutunut 
laiminlyönnin ajalta suorittamaan eläkevakuu
tusmaksuina. Jollei työnantaja eläketurvakes
kuksen kehoituksesta huolimatta sen asetta
massa määräajassa korjaa laiminlyöntiään, elä
keturvakeskus ottaa vakuutuksen työnantajan 
kustannuksella. Ne edut, jotka työntekijöiltä 
ovat jääneet saamatta laiminlyönnin takia, 
eläketurvakeskus kustantaa määräämänsä elä
kelaitoksen välityksellä. 

Jos työntekijä sodan, aseellisen selkkauksen, 
ydinkatastrofin tai muun niihin verrattavan 
ylivoimaisen esteen vuoksi, jota eläketurvaa 
järjestettäessä ei ole voitu ottaa lukuun, ei saa 
1 c §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta eläke
turvaa, eläke voidaan myöntää tämän lain 
vähimmäisehtojen mukaisena siltä ajalta, jonka 
este jatkuu. Eläketurvasta aiheutuvista kustan
nuksista vastaavat eläkelaitokset yhteisesti siten 
kuin 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite
tuissa sosiaali- ja terveysministeriön antamissa 
perusteissa määrätään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain tultua voimaan. Lain 
1 c §:n 2 momentin mukainen vapautus voi 
kuitenkin koskea työntekijää, joka on lähetetty 
ulkomaille ennen lain voimaantuloa. Tällöin 
otetaan huomioon myös lain voimaantuloa 
edeltävä aika sanotussa momentissa säädettyä 
kahden vuoden aikaa laskettaessa. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
ennen lain voimaantuloa alkaneen työsuhteen 
perusteella järjestetty eläkevakuutus jatkuu il
man eri päätöstä lain tultua voimaan. 
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2. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti ja 6 §, 
näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

(560/93), sekä 
lisätään lakiin siitä 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla lailla (629/92) kumotun 1 a §:n tilalle 

uusi 1 a § seuraavasti: 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
(395/61) 3 §:n 2---4 momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 
momentissa, 4 a---4 d ja 4 f- 4 n §:ssä, 5 §:n 6 
momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 
10, 10 aja 12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa 
sekä 14:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 15 a, 15 b, 16, 
17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20-21 b, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työn

tekijään, jonka suomalainen työnantaja on 
Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön samalle 
työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka 
suomalainen yritys työnantajana on lähettänyt 
ulkomaille työhön sanotun yrityksen kanssa 
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
vaan ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

Jos työnantaja osoittaa eläketurvan olevan 1 

momentissa tarkoitettujen työntekijäin ryhmäl
le järjestetty muulla tavoin siten, että sen 
voidaan kokonaisuutena katsoa vastaavan tä
män lain mukaista eläketurvaa, eläketurvakes
kus voi hakemuksesta vapauttaa työnantajan 
velvollisuudesta vakuuttaa sanottuun ryhmään 
kuuluvat työntekijät siltä ajalta, jonka työsuh
de ulkomailla on jatkunut yli kaksi vuotta. 
Vapautus myönnetään aikaisintaan sen kuu
kauden alusta, jona sitä on haettu. 

Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 
lain mukaisen eläketurvan sellaiselle ulkomaille 
lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa työsken
telee työnantajan kanssa samaan taloudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvan emo- taikka tytäryri
tyksen palveluksessa tai muussa yrityksessä, 
jossa työnantajana on määräämisvaltaa. 

Järjestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentissa tarkoitetun kahden vuoden 
jälkeen tai 3 momentin mukaan, eläkkeen 
perusteena olevaa työansiota määrättäessä voi
daan ottaa huomioon ulkomaan työn perus
teella saatava eläketurva. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltami
sesta. 

6 § 
Palkka, josta vakuutusmaksu on suoritetta

va, määräytyy samojen perusteiden mukaan, 
joita sovelletaan veron ennakkoa pidätettäessä. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kuitenkin 
valta erityisestä syystä määrätä, että jollakin 
työalalla voidaan soveltaa muitakin määrää
misperusteita. Järjestettäessä eläketurvaa ulko
maantyöstä palkkana pidetään kuitenkin sitä 
työansiota, mitä vastaavasta työstä Suomessa 
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olisi maksettava tai, työansiota, jonka muutoin 
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain tultua voimaan. Lain 
1 a §:n 2 momentin mukainen vapautus voi 
kuitenkin koskea työntekijää, joka on lähetetty 

3. 

ulkomaille ennen lain voimaantuloa. Tällöin 
otetaan huomioon myös lain voimaantuloa 
edeltävä aika sanotussa momentissa säädettyä 
kahden vuoden aikaa laskettaessa. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
ennen lain voimaantuloa alkaneen työsuhteen 
perusteella järjestetty eläketurva jatkuu ilman 
eri päätöstä lain tultua voimaan. 

Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 7 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työn

tekijään, jonka suomalainen työnantaja on 
Suomesta lähettänyt ulkomaille suorittamaan 
työtä samalle työnantajalle. Sama koskee työn
tekijää, jonka suomalainen yritys työnantajana 
on lähettänyt ulkomaille työhön sanotun yri
tyksen kanssa samaan taloudelliseen kokonai
suuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo- tai tytär
yritykseen. 

Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 
lain mukaisen eläketurvan sellaiselle ulkomaille 
lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa työsken
telee työnantajan kanssa samaan taloudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvan emo- tai tytäryrityk
sen palveluksessa taikka muussa yrityksessä, 
jossa työnantajana on määräämisvaltaa. 

Järjestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentin mukaan, eläkkeen perusteena 

olevaa työansiota määrättäessä voidaan ottaa 
huomioon ulkomaan työn perusteella saatava 
eläketurva. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltami
sesta. 

7 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan va

kuutusmaksun, joka lasketaan hänen tämän 
lain piiriin kuuluvasta työstä maksamistaan 
palkoista soveltamalla sosiaali- ja terveysminis
teriön vuosittain eläkekassan esityksestä vah
vistamaa vakuutusmaksuprosenttia. Tällöin 
palkka, josta vakuutusmaksu on suoritettava, 
määräytyy samojen perusteiden mukaan, joita 
sovelletaan veron ennakkoa pidätettäessä. Jär
jestettäessä eläketurvaa ulkomaantyöstä palk
kana pidetään kuitenkin sitä työansiota, mitä 
vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava, 
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tai työansiota, jonka muutoin voidaan katsoa 
vastaavan sanottua työtä. Vakuutusmaksupro
sentti voidaan vahvistaa pienemmäksi niiden 
työntekijöiden palkoista, jotka kysymyksessä 
olevan kalenterivuoden päättyessä ovat 24 
vuotta nuorempia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

4. 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain voimaantulon jälkeen. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
ennen lain voimaantuloa alkaneen työsuhteen 
perusteella kustannettava eläketurva jatkuu il
man eri päätöstä lain tultua voimaan. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 34 § ja 57 §:n 

ja 4 momentti 
sellaisina kuin niistä ovat 57 §:n 1 ja 4 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa 

(512/71), sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § ja 57 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 

momentiksi, seuraavasti: 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös työntekijään, 

jonka suomalainen työnantaja lähettää Suo
mesta ulkomaille tilapäisesti suorittamaan työ
tä samalle työnantajalle. Sama koskee työnte
kijää, jonka suomalainen yritys työnantajana 
on lähettänyt Suomesta ulkomaille työhön sa
notun yrityksen kanssa samaan taloudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo
tai tytäryritykseen. 

34 § 
Työnantajan yritystään tai työtään varten 

ottaman vakuutuksen katsotaan koskevan 
kaikkia hänen työntekijöitään, jollei yrityksen 
määrättyä osaa tai määrättyä työtä varten ole 
otettu eri vakuutusta. Jos työnantaja osoittaa, 
että 1 a §:ssä tarkoitetun työntekijän työskente
ly ulkomailla ei ole enää tilapäistä, vakuutus
laitos voi työnantajan hakemuksesta päätöksel
lä vahvistaa, että työntekijä ei kuulu työnan
tajan vakuutukseen sen jälkeen, kun työsken
tely ulkomailla on jatkunut yli kaksi vuotta. 

Päätös tulee voimaan sen lainvoimaiseksi tuloa 
seuraavan kalenterivuoden alusta. 

57§ 
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saa

da vakuutetuksi itsensä sekä ne perheensä 
jäsenet ja muut hänen työssään olevat henkilöt, 
jotka tämän lain mukaan eivät ole pakollisesti 
vakuutuksessa, ja siten turvata itselleen ja 
mainituille henkilöille oikeus työssä sattuneen 
tapaturman johdosta tämän lain mukaan 
myönnettäviin etuihin. Vakuutusta haettaessa 
on sovittava, mitä määrää on pidettävä vakuu
tetun vuosityöansiona. 

Suomalaisella työnantajana on oikeus saada 
vakuutetuksi 1 momentin mukaisesti myös 
sellainen ulkomaille lähetetty työntekijä, joka 
työskentelee ulkomailla työnantajan kanssa sa
maan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan 
emo- tai tytäryrityksen palveluksessa taikka 
muussa yrityksessä, jossa työnantajana on 
määräämisvaltaa ja joka ei 1 a §:n mukaan ole 
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pakollisesti vakuutettava. Tällaista vakuutusta 
haettaessa on sovittava, mitä määrää on pidet
tävä vakuutetun vuosityöansiona. 

Edellä 1--4 momentissa tarkoitetut vakuu
tukset on katsottava tämän lain mukaisiksi 
vakuutuksiksi. Sen lisäksi 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuista vakuutuksista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 8 §:ssä tarkoitetusta vakuutuk
sesta tässä laissa säädetään. Edellä 3 momen
tissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella suo
ritettavasta korvauksesta ei vakuutuslaitoksella 
kuitenkaan ole 61 §:ssä tarkoitettua takaisin
saantioikeutta liikennevakuutuksesta eikä sa
nottua korvausta myöskään ole otettava huo-

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993 

mioon saman tapaturman johdosta korvausta 
liikennevakuutuslain nojalla määrättäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain voimaantulon jälkeen. 
Lain 34 §:n mukainen hakemus voi kuitenkin 
koskea työntekijää, joka on lähetetty ulkomail
le ennen lain voimaantuloa. Tällöin otetaan 
huomioon myös voimaantuloa edeltävä aika 
sanotussa pykälässä säädettyä kahden vuoden 
aikaa laskettaessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

1. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumuutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 7 §:n 5 

momentti, II §:n 1 momentti ja I5 §:n 1 momentti 
niistä 7 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta I993 annetussa laissa 

(559/93) ja II §:n 1 momentti sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1982 
annetussa laissa (1059/82), sekä 

lisätään lakiin uusi 1 c § ja 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 331240X 

Ehdotus 

1 c § 
Tätä lakia sovelletaan mvös sellaiseen tvönte

kijään, jonka suomalainen' työnantaja o,; Suo
mesta lähettänyt ulkomaille työhön samalle 
työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka 
suomalainen yritys työnantajana on lähettänyt 
ulkomaille työhön sanotun yrityksen kanssa sa
maan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan 
ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

Jos työnantaja osoittaa eläketurvan olevan 1 
momentissa tarkoitettujen työntekijäin ryhmälle 
järjestetty muulla tavoin siten, että sen voidaan 
kokonaisuutena katsoa vastaavan tämän lain 
vähimmäisehtojen mukaista eläketurvaa, eläke
turvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa työnan
tajan velvollisuudesta vakuuttaa sanottuun ryh
mään kuuluvat työntekijät siltä ajalta, jonka 
työsuhde ulkomailla on jatkunut yli kaksi vuotta. 
Vapautus myönnetään aikaisintaan sen kalente
rivuoden alusta, jona sitä on haettu. 

Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 
lain vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan sel
laiselle ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka 
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa työskentelee työnantajan kanssa samaan 
taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan emo- tai 
tytäryrityksen palveluksessa taikka muussa yri
tyksessä, jossa työnantajailo on määräämisval
taa. 

Järjestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentissa tarkoitetun kahden vuoden 
jälkeen tai 3 momentin mukaan, eläkkeen perus
teena olevaa työansiota määrättäessä voidaan 
ottaa huomioon ulkomaan työn perusteella saa
tava eläketurva. 
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Voimassa oleva laki 

7§ 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä. Työsuhteen päättyessä 
maksettavaa vuosiloman korvausta ei kuiten
kaan oteta huomioon. Jos työn korvaus on 
sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi ylei
söltä tulevilla palvelurahoilla tai vapaaehtoisil
la lahjoilla, niistä saatua tuloa pidetään tässä 
pykälässä tarkoitettuna työansiona. Kunkin 
kalenterivuoden työansiosta vähennetään tätä 
pykälää sovellettaessa kuitenkin määrä, joka 
vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 
12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin eläkemak
suprosenttia. 

11 § 
Jos työnantaja eläkevakuutusta tai eläkesää

tiötä käyttäen järjestää tämän lain mukaiset 
vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan sellaisil
le työntekijöille, jotka työsuhteen lyhytaikai
suuden vuoksi tai muutoin 1 §:n säännöksistä 
johtuen eivät ole tämän lain alaisia, taikka 
järjestää muutoin paremman eläketurvan kuin 
edellä 4-9 §:ssä on säädetty, tai sisällyttää 
järjestämäänsä eläketurvaan hautausavustuk
sen tai muun sellaisen edun suorittamisen, jota 
ei edellytetä vähimmäisehdoissa, on hänellä 
oikeus niillä ehdoilla, jotka sosiaali- ja terveys
ministeriö määrää, saattaa tällainen eläkejärjes
telmänsä tämän lain alaiseksi rekisteröimällä se 
eläketurvakeskuksessa, minkä jälkeen sen koh
dalla noudatetaan soveltuvin osin tämän lain 
säännöksiä. Jos työntekijälle, joka kuuluu 
työnantajan järjestämän tässä momentissa tar-

Ehdotus 

Siltä osin kuin ulkomaantyö on vakuutettu 
vapaaehtoisesti, työntekijän katsotaan työsken
televän uudessa työsuhteessa, jollei 7 §:n 2 
momentista muuta johdu. Samoin menetellään, 
jos eläkkeen perusteena oleva työansio on mää
rätty 4 momenttia soveltaen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltamises
ta. 

7§ 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä, kuitenkin niin, ettei 
työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman 
korvausta oteta huomioon. Järjestettäessä eläke
turvaa ulkomaantyöstä eläkkeen perusteena ole
vana työansiona pidetään kuitenkin sitä palkkaa, 
mitä vastaavasta työstä Suomessa olisi makset
tava, tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa 
vastaavan sanottua työtä. Jos työn korvaus on 
sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi ylei
söltä tulevilla palvelurahoilla tai vapaaehtoisil
la lahjoilla, niistä saatua tuloa pidetään tässä 
pykälässä tarkoitettuna työansiona. Kunkin 
kalenterivuoden työansiosta vähennetään tätä 
pykälää sovellettaessa kuitenkin määrä, joka 
vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 
12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin eläkemak
suprosenttia. 

11 § 
Jos työnantaja eläkevakuutusta tai eläkesää

tiötä käyttäen järjestää tämän lain mukaiset 
vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan sellaisil
le työntekijöille, jotka työsuhteen lyhytaikai
suuden vuoksi tai muutoin 1 §:n tai 1 c §:n 1 
momentin mukaan eivät ole tämän lain alaisia 
tai jä1jestää eläketurvan vapaaehtoisesti 1 c §:n 
3 momentin nojalla taikka järjestää muutoin 
paremman eläketurvan kuin edellä 4-9 §:ssä 
säädetään tai sisällyttää järjestämäänsä eläke
turvaan hautausavustuksen tai muun sellaisen 
edun suorittamisen, jota ei edellytetä vähim
mäisehdoissa, on hänellä oikeus niillä ehdoilla, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää, 
saattaa tällainen eläkejärjestelmänsä tämän lain 
alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuk
sessa, minkä jälkeen sen kohdalla noudatetaan 
soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. Jos 



1993 vp- HE 282 19 

Voimassa oleva laki 

koitetun eläketurvan piiriin, myönnetään rinta
maveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 
(13/82) mukainen eläke, eläkejärjestelystä tule
va eläkkeen määrän lisäys tai muu etu liitetään 
varhaiseläkkeeseen ehtojen mukaisesti. 

15 § 
Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle 1, 2 

ja 3 §:ssä säädetyn velvollisuuden järjestää elä
keturva työntekijöilleen, eläketurvakeskus esit
täköön työnantajalle kehoituksen asian korjaa
miseksi ja periköön tältä hyvikkeenä enintään 
kaksinkertaisena sen määrän, jonka työnantaja 
olisi eläketurvakeskuksen arvion mukaan jou
tunut laiminlyönnin ajalta suorittamaan eläke
vakuutusmaksuina. Jollei työnantaja eläketur
vakeskuksen kehoituksesta huolimatta keskuk
sen asettamassa määräajassa korjaa laimin
lyöntiään, ottakoon eläketurvakeskus vakuu
tuksen työnantajan kustannuksella. Ne edut, 
jotka työntekijöiltä on jäänyt saamatta laimin
lyönnin takia, eläketurvakeskus kustantaa 
määräämänsä eläkelaitoksen välityksellä. 

Ehdotus 

työntekijälle, joka kuuluu työnantajan järjestä
män tässä momentissa tarkoitetun eläketurvan 
piiriin, myönnetään rintamaveteraanien var
haiseläkkeestä annetun lain (13/82) mukainen 
eläke, eläkejärjestelystä tuleva eläkkeen määrän 
lisäys tai muu etu liitetään varhaiseläkkeeseen 
ehtojen mukaisesti. 

15 § 
Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle 

1 §:ssä, 1 c §:n 1 momentissa, 2 ja 3 §:ssä 
säädetyn velvollisuutensa järjestää eläketurva 
työntekijöilleen, eläketurvakeskuksen on keho
tettava työnantajaa korjaamaan laiminlyöntinsä 
ja perittävä tältä hyvikkeenä enintään kaksin
kertaisena se määrä, jonka työnantaja olisi 
eläketurvakeskuksen arvion mukaan joutunut 
laiminlyönnin ajalta suorittamaan eläkevakuu
tusmaksuina. Jollei työnantaja eläketurvakes
kuksen kehoituksesta huolimatta sen asetta
massa määräajassa korjaa laiminlyöntiään, elä
keturvakeskus ottaa vakuutuksen työnantajan 
kustannuksella. Ne edut, jotka työntekijöiltä 
ovat jääneet saamatta laiminlyönnin takia, elä
keturvakeskus kustantaa määräämänsä eläke
laitoksen välityksellä. 

Jos työntekijä sodan, aseellisen selkkauksen, 
ydinkatastrofin tai muun niihin verrattavan yli
voimaisen esteen vuoksi, jota eläketurvaa järjes
tettäessä ei ole voitu ottaa lukuun, ei saa 1 c §:n 
2 momentissa tarkoitettua muuta eläketurvaa, 
eläke voidaan myöntää tämän lain vähimmäiseh
tojen mukaisena siltä ajalta, jonka este jatkuu. 
Eläketurvasta aiheutuvista kustannuksista vas
taavat eläkelaitokset yhteisesti siten kuin 12 §:n 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja 
terveysministeriön antamissa perusteissa määrä
tään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain tultua voimaan. Lain 
1 c §:n 2 momentin mukainen vapautus voi 
kuitenkin koskea työntekijää, joka on lähetetty 
ulkomaille ennen lain voimaantuloa. Tällöin ote
taan huomioon myös lain voimaantuloa edeltävä 
aika sanotussa momentissa säädettyä kahden 
vuoden aikaa laskettaessa. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

ennen lain voimaantuloa alkaneen tvösuhteen 
perusteella järjestetty eläkevakuutus )atkuu il
man eri päätöstä lain tultua voimaan. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti ja 6 §, 
näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

(560/93), sekä 
lisätään lakiin siitä 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla lailla (629/92) kumotun 1 a §:n tilalle 

uusi 1 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
3 §:n 2--4 momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 momen
tissa, 4 a-4 d ja 4 f--4 n §:ssä, 5 §:n 6 momen
tissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 
aja 12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 14, 
15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20, 
21-21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
( 395161) 3 §:n 2-4 momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 
momentissa, 4 a-4 d ja 4 f-4 n §:ssä, 5 §:n 6 
momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 
10, 10 aja 12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa 
sekä 14:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 15 a, 15 b, 
16, 17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20-21 b, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

6 § 
Palkka, josta vakuutusmaksu on suoritetta

va, määräytyy samojen perusteiden mukaan, 
joita sovelletaan veron ennakkoa pidätettäessä. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kuitenkin 
valta erityisestä syystä määrätä, että jollakin 
työalalla voidaan soveltaa muitakin rnäärää
misperusteita. 

Ehdotus 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työnte

kijään, jonka suomalainen työnantaja on Suo
mesta lähettänyt ulkomaille työhön samalle 
työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka 
suomalainen yritys työnantajana on lähettänyt 
ulkomaille työhön sanotun yrityksen kanssa sa
maan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan 
ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

Jos työnantaja osoittaa eläketurvan olevan 1 
momentissa tarkoitettujen työntekijäin ryhmälle 
järjestetty muulla tavoin siten, että sen voidaan 
kokonaisuutena katsoa vastaavan tämän lain 
mukaista eläketurvaa, eläketurvakeskus voi ha
kemuksesta vapauttaa työnantajan velvollisuu
desta vakuuttaa sanottuun ryhmään kuuluvat 
työntekijät siltä ajalta, jonka työsuhde ulkomail
la on jatkunut yli kaksi vuotta. Vapautus myön
netään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona 
sitä on haettu. 

Suomalainen työnantaja voi jä1jestää tämän 
lain mukaisen eläketurvan sellaiselle ulkomaille 
lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa työskente
lee (vönantajan kanssa samaan taloudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvan emo- taikka tytäryri
tyksen palveluksessa tai muussa yrityksessä, 
jossa työnantaja/la on määräämisvaltaa. 

Jä1jestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentissa tarkoitetun kahden vuoden 
jälkeen tai 3 momentin mukaan, eläkkeen perus
teena olevaa tvöansiota määrättäessä voidaan 
ottaa huomioo:Z ulkomaan työn perusteella saa
tava eläketurva. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltamises
ta. 

6 § 
Palkka, josta vakuutusmaksu on suoritetta

va, määräytyy samojen perusteiden mukaan, 
joita sovelletaan veron eianakkoa pidätettäessä. 
Sosiaali- ja terveysministeriö1lä on kuitenkin 
valta· erityisestä syystä määrätä, että jollakin 
työalalla voidaan soveltaa muitakin määrää
misperusteita. Järjestettäessä eläketurvaa ulko
maantyöstä palkkana pidetään kuitenkin sitä 
työansiota, mitä vastaavasta työstä Suomessa 
olisi maksettava, tai työansiota, jonka muutoin 
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. 
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain tultua voimaan. Lain 
1 a §:n 2 momentin mukainen vapautus voi 
kuitenkin koskea työntekijää, joka on lähetetty 
ulkomaille ennen lain voimaantuloa. Tällöin ote
taan huomioon myös lain voimaantuloa edeltävä 
aika sanotussa momentissa säädettyä kahden 
vuoden aikaa laskettaessa. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
ennen lain voimaantuloa alkaneen työsuhteen 
perusteella järjestetty eläketurva jatkuu ilman eri 
päätöstä lain tultua voimaan. 

Laki 
eräiden työsuhteessa ole,ien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 7 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työnte

kijään, jonka suomalainen työnantaja on Suo
mesta lähettänyt ulkomaille suorittamaan työtä 
swnalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, 
jonka suomalainen yritys työnantajana on lähet
tänyt ulkomaille työhön sanotun yrityksen kans
sa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
vaan ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 
lain mukaisen eläketurvan sellaiselle ulkomaille 
lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa työskente
lee työnantajan kanssa samaan taloudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvan emo- tai tytäryrityksen 
palveluksessa taikka muussa yrityksessä, jossa 
työnantajalla on määräämisvaltaa. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan va

kuutusmaksun, joka lasketaan hänen tämän 
lain piiriin kuuluvasta työstä maksamistaan 
palkoista soveltamalla sosiaali- ja terveysminis
teriön vuosittain eläkekassan esityksestä vah
vistamaa vakuutusmaksuprosenttia. Tällöin 
palkka, josta vakuutusmaksu on suoritettava, 
määräytyy samojen perusteiden mukaan, joita 
sovelletaan veron ennakkoa pidätettäessä. Va
kuutusmaksuprosentti voidaan vahvistaa pie
nemmäksi niiden työntekijöiden palkoista, jot
ka kysymyksessä olevan kalenterivuoden päät
tyessä ovat 24 vuotta nuorempia. 

Ehdotus 

Järjestettäessä tämän lain mukaista eläketur
vaa 2 momentin mukaan, eläkkeen perusteena 
olevaa työansiota määrättäessä voidaan ottaa 
huomioon ulkomaan työn perusteella saatava 
eläketurva. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän soveltamises
ta. 

7§ 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan va

kuutusmaksun, joka lasketaan hänen tämän 
lain piiriin kuuluvasta työstä maksamistaan 
palkoista soveltamalla sosiaali- ja terveysminis
teriön vuosittain eläkekassan esityksestä vah
vistamaa vakuutusmaksuprosenttia. Tällöin 
palkka, josta vakuutusmaksu on suoritettava, 
määräytyy samojen perusteiden mukaan, joita 
sovelletaan veron ennakkoa pidätettäessä. Jär
jestettäessä eläketurvaa ulkomaantyöstä palkka
na pidetään kuitenkin sitä työansiota, mitä 
vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava, 
tai työansiota, jonka muutoin voidaan katsoa 
vastaavan sanottua työtä. Vakuutusmaksupro
sentti voidaan vahvistaa pienemmäksi niiden 
työntekijöiden palkoista, jotka kysymyksessä 
olevan kalenterivuoden päättyessä ovat 24 
vuotta nuorempia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain voimaantulon jälkeen. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
ennen lain voimaantuloa alkaneen tvösuhteen 
perusteella kustannettava eläketurva Jatkuu il
man eri päätöstä lain tultua voimaan. 
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4. 
Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 34§ ja 57 §:n 

ja 4 momentti 
sellaisina kuin niistä ovat 57 §:n 1 ja 4 momentti 18 päi,·änä kesäkuuta 1971 annetussa laissa 

(512171), sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § ja 57 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 

momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

34 § 
Työnantajan yritystään tai työtään varten 

ottaman vakuutuksen katsotaan koskevan 
kaikkia hänen työntekijöitään, ellei yrityksen 
määrättyä osaa tai määrättyä työtä varten ole 
otettu eri vakuutusta. 

57§ 
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saa

da vakuutetuksi itsensä sekä ne perheensä 
jäsenet ja muut hänen työssään olevat henkilöt, 
jotka tämän lain mukaan eivät ole pakollisesti 
vakuutuksessa, ja siten turvata itselleen ja 
mainituille henkilöille oikeus työssä sattuneen 
tapaturman johdosta tämän lain mukaan 
myönnettäviin etuihin. Vakuutusta haettaessa 
on ilmoitettava, mikä määrä on pidettävä 
vakuutetun vuosityöansiona. 

Ehdotus 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös työntekijään, 

jonka suomalainen työnantaja lähettää Suomesta 
ulkomaille tilapäisesti suorittamaan työtä samal
le työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka 
suomalainen yritys työnantajana on lähettänyt 
Suomesta ulkomaille työhön sanotun yrityksen 
kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen 
kuuluvaan ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen. 

34§ 
Työnantajan yritystään tai työtään varten 

ottaman vakuutuksen katsotaan koskevan 
kaikkia hänen työntekijöitään, jollei yrityksen 
määrättyä osaa tai määrättyä työtä varten ole 
otettu eri vakuutusta. Jos työnantaja osoittaa, 
että 1 a §:ssä tarkoitetun työntekijän työskente
ly ulkomailla ei ole enää tilapäistä, vakuutuslai
tos voi työnantajan hakemuksesta päätöksellä 
vahvistaa, että työntekijä ei kuulu työnantajan 
vakuutukseen sen jälkeen, kun työskentely ulko
mailla on jatkunut yli kaksi vuotta. Päätös tulee 
voimaan sen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan 
kalenterivuoden alusta. 

57 § 
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saa

da vakuutetuksi itsensä sekä ne perheensä 
jäsenet ja muut hänen työssään olevat henkilöt, 
jotka tämän lain mukaan eivät ole pakollisesti 
vakuutuksessa, ja siten turvata itselleen ja 
mainituille henkilöille oikeus työssä sattuneen 
tapaturman johdosta tämän lain mukaan 
myönnettäviin etuihin. Vakuutusta haettaessa 
on sovittava, mitä määrää on pidettävä vakuu
tetun vuosityöansiona. 

Suomalaisella työnantajalla on oikeus saada 
vakuutetuksi 1 momentin mukaisesti myös sellai-
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Voimassa oleva laki 

Edellä l-3 momentissa tarkoitetut vakuu
tukset on katsottava tämän lain mukaisiksi 
vakuutuksiksi. Sen lisäksi 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuista vakuutuksista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 8 §:ssä tarkoitetusta vakuutuk
sesta tässä laissa säädetään. Edellä 3 momen
tissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella suo
ritettavasta korvauksesta ei vakuutuslaitoksella 
kuitenkaan ole 61 §:ssä tarkoitettua takaisin
saantioikeutta liikennevakuutuksesta eikä sa
nottua korvausta myöskään ole otettava huo
mioon saman tapaturman johdosta korvausta 
liikennevakuutuslain nojalla määrättäessä. 

4 331240X 

Ehdotus 

nen ulkomaille lähetetty työntekijä, joka työs
kentelee ulkomailla työnantajan kanssa samaan 
taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan emo- tai 
tytäryrityksen palveluksessa taikka muussa yri
tyksessä, jossa työnantajalla on määräämisval
taa ja joka ei 1 a §:n mukaan ole pakollisesti 
vakuutettava. Tällaista vakuutusta haettaessa on 
sovittava, mitä määrää on pidettävä vakuutetun 
vuosityöansiona. 

Edellä 1-4 momentissa tarkoitetut vakuu
tukset on katsottava tämän lain mukaisiksi 
vakuutuksiksi. Sen lisäksi 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuista vakuutuksista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 8 §:ssä tarkoitetusta vakuutuk
sesta tässä laissa säädetään. Edellä 3 momen
tissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella suo
ritettavasta korvauksesta ei vakuutuslaitoksella 
kuitenkaan ole 61 §:ssä tarkoitettua takaisin
saantioikeutta liikennevakuutuksesta eikä sa
nottua korvausta myöskään ole otettava huo
mioon saman tapaturman johdosta korvausta 
liikennevakuutuslain nojalla määrättäessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka on 
lähetetty ulkomaille lain voimaantulon jälkeen. 
Lain 34 §:n mukainen hakemus voi kuitenkin 
koskea työntekijää, joka on lähetetty ulkomail
le ennen lain voimaantuloa. Tällöin otetaan 
huomioon myös voimaantuloa edeltävä aika 
sanotussa pykälässä säädettyä kahden vuoden 
aikaa laskettaessa. 




