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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta sekä eräiksi siihen liitty
viksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäviksi 
kansaneläkelain, perhe-eläkelain, sairausvakuu
tuslain, vammaistukilain, lapsen hoitotuesta 
annetun lain, kansaneläkelaitoksen järjestämäs
tä kuntoutuksesta annetun lain, kuntoutusra
halain, lapsilisälain ja äitiysavustuslain sekä 
tvöttömyysturvalain soveltamisalaa koskevia 
säännöksiä. Ehdotuksen tarkoituksena on sel
kiyttää Suomessa asumiseen perustuvan sosiaa
liturvalainsäädännön soveltamista sääntelemäl
lä siitä, mitä asumisella tarkoitetaan päätet
täessä oikeudesta etuuteen kulloinkin kysymyk
seen tulevan lainsäädännön mukaan. Tästä 
säädettäisiin erillisessä laissa. 

Lakiehdotuksessa on määritelty, mitä Suo
messa asumisella tarkoitetaan. Henkilön katso
taan asuvan Suomessa, jos hänen varsinainen 
asuntonsa ja kotinsa on täällä ja jos hän 
muutoinkin jatkuvasti oleskelee Suomessa. Eh
dotuksen kattamaa sosiaaliturvaa koskevaa 
lainsäädäntöä sovellettaisiin ulkomailla tilapäi
sesti oleskelevaan henkilöön yleensä yhden 
vuoden ajan maasta poistumisesta. Lakiin otet
taisiin säännökset ulkomailla Suomen edustus
tossa tai valtioiden välisessä järjestössä työs
kentelevän henkilön kuulumisesta asumisperus
teisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Sama 
koskee suomalaisessa aluksessa palvelevia me
rimiehiä. 

Ehdotuksen mukaan suomalaisen työnanta-
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jan ulkomaille lähettämä työntekijä kuuluisi 
sosiaaliturvan piiriin mainitun yhden vuoden 
jälkeenkin kansaneläkelaitoksen erikseen päät
tämän ajan. Ulkomaille lähetystyö- tai kehitys
yhteistyötehtäviin taikka opiskelemaan lähtevä 
henkilö samoin kuin ulkomailla tieteellistä tut
kimusta tekemään lähtevä henkilö voisi vastaa
vasti hakea kansaneläkelaitokselta päätöstä sii
tä, että hänen edelleen tänä aikana katsottaisiin 
asuvan Suomessa. Myös edellä mainittujen 
henkilöiden mukana seuraavat perheenjäsenet 
voisivat kuulua vastaavasti edelleen Suomen 
sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. 

Ehdotetut lähetettyä työntekijää koskevat 
säännökset tulevat sovellettaviksi henkilön läh
tiessä maahan, jonka kanssa Suomella ei ole 
sosiaaliturvasopimusta. Säännöksiä sovellettai
siin myös tilanteisiin tai henkilöihin, joista 
sosiaaliturvasopimuksessa ei määrätä. Sama 
koskee myös Euroopan Talousaluetta koske
van sopimuksen liitteeseen VI sisältyviä asetuk
sia yhteisön alueella liikkuvien henkilöiden 
sosiaaliturvasta. 

Vastaavasti esityksessä ehdotetaan säädettä
väksi sosiaaliturvalainsäädännön soveltamises
ta Suomeen ulkomailta tulevaan henkilöön. 

Muutoksista ei aiheutuisi merkittäviä lisä
kustannuksia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomen sosiaalivakuutusta ja sosiaaliturvaa 
koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan Suomessa 
asuviin henkilöihin yleensä henkilön kansalai
suudesta riippumatta. Kansaneläkelain (347/56) 
mukainen eläketurva kattaa kaikki Suomessa 
asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Sairaus
vakuutuslain (364/63) mukaan Suomessa asuva 
henkilö on iästä riippumatta vakuutettu sairau
den varalta. Vastaavasti myös perhe-eläkelain 
(38/69), vammaistukilain (124/88), lapsen hoi
totuesta annetun lain (444/69), työttömyystur
valain (602/84), kansaneläkelaitoksen järjestä
mästä kuntoutuksesta annetun lain (610/91), 
kuntoutusrahalain (611191) ja lapsilisälain 
(796/92) sekä äitiysavustuslain (477/93) sovelta
misala kattaa Suomessa asuvat henkilöt. 

Vammaistukilaissa ja lapsen hoitotuesta an
netussa laissa viitataan kansaneläkelain sään
nöksiin määriteltäessä, kenellä on oikeus sano
tun lain mukaisiin etuuksiin. 

Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntou
tuksesta annetun lain mukaiseen kuntoutuk
seen on oikeus kansaneläkelain ja sairausva
kuutuslain mukaan vakuutetulla henkilöllä. 
Kuntoutusrahaan on oikeus henkilöllä, joka 
asuu sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla 
Suomessa. 

Lapsilisää maksetaan Suomessa asuvan lap
sen elatukseen. Äitiysavustukseen on oikeus 
Suomessa asuvalla naisella. 

Työttömyysturvalain mukaista työttömyys
päivärahaa maksetaan Suomessa asuvalle hen
kilölle. 

Kansaneläkelakia ja perhe-eläkelakia muu
tettiin vuoden 1989 alusta voimaan tulleilla 
laeilla (1217 ja 1218/88), joilla säännellään 
eräiden ulkomailla työskentelevien henkilöiden 
kuulumisesta mainittujen lakien soveltamispii
riin. 

Sairausvakuutuslain säännökset lainsäädän
nön piiriin kuulumisesta ulkomailla työskente
lyn johdosta eroavat kansaneläkelain ja perhe
eläkelain vastaavista säännöksistä. Sama kos
kee lapsilisälain soveltamisalaa. 

Edellä mainituissa laeissa ei ole säännöksiä 
siitä, mitä Suomessa asumisella tosiasiassa tar
koitetaan. Käytännössä on noudatetw~samoja 
periaatteita, joita muualla lainsäädännössä ku-

ten esimerkiksi väestökirjalainsäädännössä, on 
noudatettu. 

Missään näistä laeista ei ole myöskään sään
nöstä siitä, kuinka pitkään tilapäisesti ulko
mailla oleva henkilö kuuluu Suomen lainsää
dännön piiriin. Säännöksiä ei ole myöskään 
siitä, milloin ulkomailla opiskelevat taikka tie
teellistä työtä harjoittavat kuuluvat vielä Suo
men järjestelmän piiriin. Sama koskee lapsi
lisälakia lukuun ottamatta sellaisia lähetys- ja 
kehitysyhteistyötehtävissä olevia henkilöitä, 
jotka eivät ole työsuhteessa suomalaiseen yh
teisöön. 

Epäselvyyttä on myös ollut siitä, milloin 
Suomeen tulleen henkilön katsotaan asuvan 
Suomessa ja kuuluvan edellä mainitun lainsää
dännön piiriin. Soveltamisongelmia on myös 
ollut siitä, miltä osin kansallista lainsäädäntöä 
on sovellettava, kun vastaavasta asiasta on 
määrätty myös sosiaaliturvasopimuksella. 

1.1.1. Kansaneläkelaki, perhe-eläkelaki, 
vammaistukilaki ja lapsen 
hoitotuesta annettu laki 

Henkilö katsotaan kansaneläkelain mukaan 
Suomessa asuvaksi, jos hän tosiasiallisesti asuu 
täällä. Soveltamiskäytännössä Suomeen tuleva 
henkilö on Suomessa asuva maahantulosta 
lukien, jos hän aikoo olla täällä vähintään 
vuoden. Ulkomaan kansalaiselta edellytetään, 
että hänellä on oleskelulupa vähintään yhden 
vuoden ajaksi. Jos henkilön tosiasiallinen 
asuinpaikka on ulkomailla, hänen ei katsota 
asuvan Suomessa, vaikka häntä verotettaisiin 
Suomessa tai hänet olisi merkitty täällä väes
törekisteriin. 

Eräissä tapauksissa henkilön voidaan katsoa 
asuvan Suomessa, vaikka hänen tosiasiallinen 
asuinpaikkansa olisikin ulkomailla. Ulkomailla 
vain tilapäisesti oleskelevan henkilön katsotaan 
soveltamiskäytännössä asuvan Suomessa. Alle 
yhden vuoden oleskelua ulkomailla on yleensä 
pidetty tilapäisenä. Muissa tapauksissa ratkais
taessa ulkomailla oleskelun vakinaisuutta on 
ensisijaisesti kiinnitetty huomiota oleskelun tar
koitukseen. 

Opintojen takia ulkomailla oleskelua pide
tään yleensä tilapäisenä, vaikka oleskelu jatkuu 
useita vuosia, jos henkilön tarkoituksena on 
opintojen päätyttyä palata Suomeen. Jos hen-
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kilö ulkomailla solmii avioliiton siellä vakinai
sesti asuvan henkilön kanssa tai menee vaki
naiseen työhön opintojensa ohella, on ulko
mailla oleskelun katsottu muodostuvan vaki
naiseksi, jolloin henkilön ei enää voida katsoa 
asuvan Suomessa. 

Suomen kansalainen, joka työskentelee pää
toimisesti ulkomailla Suomen ulkomaan edus
tustossa tai Suomen valtion palveluksessa, on 
kansaneläkelain 1 a §:n mukaan Suomessa asu
va. Myös tällaisen henkilön samassa taloudessa 
asuvan perheenjäsenen katsotaan asuvan Suo
messa, jollei hän ansiotoimintansa tai muun 
syyn takia kuulu oleskelumaan sosiaaliturvan 
piiriin. Suomessa asuvaksi katsotaan niin ikään 
myös Suomen ulkomaan edustuston tai Suo
men valtion palveluksessa olevan henkilön yk
sityispalvelija, jos tämä on Suomen kansalai
nen. Säännös koskee myös niin sanottuja pai
kalta palkattuja henkilöitä. 

Myös Yhdistyneiden Kansankuntien, sen eri
tyisjärjestön taikka muun valtioiden välisen 
järjestön palveluksessa oleva Suomen kansalai
nen on kansaneläkelainsäädännön piirissä. Sa
ma koskee heidän perheenjäseniään. 

Kansaneläkelain 1 c § sisältää vastaavat 
säännökset siitä, etteivät vastaavissa tehtävissä 
Suomessa olevat henkilöt ole yleensä kansan
eläkelain mukaan vakuutettuja. 

Suomalaisessa aluksessa palveleva Suomen 
kansalainen on myös aina lain 1 a §:n 3 kohdan 
mukaan Suomessa asuva riippumatta hänen 
tosiasiallisesta asuinpaikastaan. Säännös ei 
koske hänen perheenjäseniään. Merkitystä ei 
ole sillä, onko alus merkitty ulkomaanliiken
teen kauppa-alusluettelosta annetun lain 
(1701/91) mukaiseen kauppa-alusluetteloon. 

Kansaneläkelakiin ja perhe-eläkelakiin otet
tiin edellä mainitulla vuoden 1989 alusta voi
maan tulleella lailla ulkomaille lähetettyä työn
tekijää koskevat säännökset. Säännösten mu
kaan henkilön katsotaan asuvan Suomessa 
enintään vuoden ajan silloin, kun suomalainen 
työnantaja lähettää hänet suorittamaan työtä 
samalle työnantajalle. Jos työskentely ulko
mailla jatkuu vuotta kauemmin tai jos työnte
kijä on suomalaisen yhtiön ulkomaisen tytär
yhtiön palveluksessa, kansaneläkelaitos voi ha
kemuksesta päättää, että työntekijän ja hänen 
perheenjäsenensä katsotaan edelleen asuvan 
Suomessa. Hakemus on tehtävä yleensä vuoden 
kuluessa määräajan päättymisestä tai ulkomail-
le lähettämisestä. · 

Jos henkilö on lähetetty työhön sellaiseen 

maahan, jonka kanssa Suomi on tehnyt sosi
aaliturvasopimuksen, henkilöön sovelletaan so
pimuksen lähetettyä työntekijää koskevia mää
räyksiä. Jos työntekijä katsotaan sosiaaliturva
sopimuksen lainvalintaa koskevien määräysten 
mukaan lähetettynä työntekijänä Suomen sosi
aaliturvan piiriin kuuluvaksi, hän on myös 
kansaneläkelain mukaan vakuutettu. 

Kansaneläkelain säännökset ovat viittaus
säännöksen perusteella voimassa myös vam
maistukilakia sovellettaessa. 

Lapsen hoitotuesta annetun lain mukaan 
ulkomailla asuvan lapsen oikeus saada hoito
tukea riippuu siitä, onko lapsen huoltaja kan
saneläkelain mukaan vakuutettu. 

Vuoden 1989 alussa voimaan tulleen lain 
mukaan ulkomailta muuttaneelia Suomen kan
salaisella on oikeus saada kansaneläke ja per
he-eläke ilman odotusaikaa Suomeen muutto
aan seuraavan kuukauden alusta, kun taas 
ulkomaalaiselta edellytetään viiden vuoden 
asumista välittömästi ennen eläkkeen alkamis
ta. Tätä odotusaikaa koskevaa säännöstä on 
muutettu ETA-sopimuksen johdosta kansan
eläkelain muuttamisesta annetulla lailla 
(547/93). Sen mukaan Suomen kansalaiselta 
edellytetään 3 vuoden ja ulkomaan kansalaisel
ta 5 vuoden odotusaikaa ennen eläkkeen alka
mista. Vastaavat muutokset tehtiin myös per
he-eläkelakiin. Samassa yhteydessä kansanelä
kelakia on muutettu myös siten, että kansan
eläkkeen määrä suhteutetaan Suomessa asut
tuun aikaan. Muutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samanaikaisesti ETA-sopimuksen 
kanssa. 

1.1.2. Sairausvakuutus- ja kuntoutusrahalaki 
sekä kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annettu laki 

Sairausvakuutuslakia sovellettaessa henkilön 
katsotaan asuvan Suomessa tilapäisen ulko
mailla olon aikana. Tilapäisenä oleskeluna pi
detään muun muassa ulkomailla tapahtuvaa 
päätoimista opiskelua. Työskentelyn opintojen 
ohella tai perheen perustamisen ulkomailla 
katsotaan yleensä katkaisevan oleskelun tila
päisyyden. 

Myös oma tai perheenjäsenen työskentely 
suomalaisen yrityksen ulkomaisessa tytäryh
tiössä tai muussa ulkomaisessa yrityksessä ta
pahtuva työskentely, joka jatkuu enintään koi-
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me vuotta, voidaan katsoa tilapäiseksi ulko
mailla oleskeluksi. Soveltamiskäytännössä on 
edellytetty, että oleskelun pituus on Suomessa 
lähdettäessä määrätty esimerkiksi työsopimuk
sessa. 

Myöskään merilläolo muussakin kuin suo
malaisessa aluksessa ei vaikuta sairausvakuus
turvaan, jos merenkulkijan kotipaikka on edel
leen Suomessa. 

Edellä sanottu perustuu soveltamiskäytän
töön. Sairausvakuutuslain soveltamisala ei vält
tämättä aina vastaa väestökirjamerkintöjä. 
Ratkaisu siitä, ettei henkilö enää asu Suomessa 
on voitu tehdä, vaikka ulkomaille muutosta ei 
ole ilmoitettu rekisteriviranomaisille. 

Vastaavasti kuin kansaneläkelainsäädäntöä 
sovellettaessa Suomeen tuleva henkilö voidaan 
rekisteröidä Suomessa asuvaksi ja sairausva
kuutuslain piiriin kuuluvaksi, jos hänellä on 
aikomus olla täällä vähintään yhden vuoden 
ajan ja hänellä on tähän tarvittava lupa. 

Sairausvakuutuslain 1 §:n 2 ja 3 momentissa 
säännellään eräiden ulkomailla asuvien tai oles
kelevien henkilöiden kuulumisesta Suomen sai
rausvakuutuksen piiriin. Näihin ryhmiin kuu
luvat Suomen kansalaiset, jotka palvelevat 
muun muassa eräissä diplomaattitehtävissä, 
Yhdistyneissä Kansakunnissa tai sen yhteydes
sä toimivissa erityisjärjestöissä sekä heidän 
puolisonsa ja näiden 20 vuotta nuoremmat 
lapsensa. Samoin suomalaisella aluksella palve
leva henkilö katsotaan Suomessa asuvaksi. 
Ulkomaan liikenteen kauppa-alusluetteloon 
merkityssä aluksessa työskentelevä henkilö ei 
kuitenkaan ole lain 1 a §:n mukaan vakuutettu, 
jollei hän asu Suomessa tai jollei hän ole 
asunut Suomessa viimeisen vuoden kuluessa 
ennen palvelussuhteen alkamista. 

Suomen kansalainen, joka on Suomen val
tion, suomalaisen yhdyskunnan tai muun yh
teisön, säätiön tai laitoksen, jolla on kotipaikka 
Suomessa, päätoimen luontoisessa vakinaisessa 
palveluksessa, katsotaan myös Suomessa asu
vaksi. Sama koskee tällaisen henkilön perheen
jäsentä, jos tämä on Suomen kansalainen. 
Sairausvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta anne
tun lain (552/93) mukaan perheenjäseneksi kat
sotaan puoliso, alle 18-vuotiaat lapset sekä alle 
25-vuotiaat opiskelevat lapset. Muutos tulee 
voimaan samanaikaisesti ETA-sopimuksen 
kanssa asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Oikeus kansaneläkelaitoksen järjestämään 
kuntoutukseen on henkilöllä, joka on vakuu
tettu sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain 

mukaan. Kuntoutusrahaan on oikeus sairaus
vakuutuslain mukaisesti Suomessa asuvalla 
henkilöllä. 

1.1.3. Lapsilisä- ja äitiysavustuslaki 

Lapsilisää maksetaan lapsilisälain 1 §:n mu
kaan Suomessa asuvan alle 16-vuotiaan lapsen 
elatukseen. Lapsen katsotaan edelleen asuvan 
Suomessa myös hänen oleskellessaan ulkomail
la tilapäisesti. Oleskelua ei kuitenkaan pidetä 
tilapäisenä, jos hän on oleskellut ulkomailla 
yhtäjaksoisesti yli kuusi kalenterikuukautta, 
paitsi, jos hän on ulkomailla opiskelevan huol
tajansa mukana tai itse opiskelee siellä. 

Lapsen katsotaan asuvan Suomessa myös, 
jos hänen huoltajansa on ulkomailla Suomen 
valtion palveluksessa. Samoin ulkomailla kehi
tysyhteistyössä tai lähetystyötehtävissä olevan 
henkilön mukana oleva lapsi katsotaan Suo
messa asuvaksi, jos huoltajalla on Suomessa 
väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka. 
Näissä tapauksissa edellytetään lisäksi, että 
lapsi on Suomen kansalainen. 

Vuoden 1994 alusta voimaan tulevan äi
tiysavustuslain mukaan lain soveltamisala mää
räytyy pääosin yhdenmukaisesti sairausvakuu
tuslain kanssa. Lapsilisän ja vuoden 1994 alus
ta myös äitiysavustuksen toimeenpano kuuluu 
kansaneläkelaitokselle. 

1.1.4. Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalain piiriin kuuluvat Suo
messa asuvat henkilöt. Laissa ei ole erityisiä 
säännöksiä siitä, ketä on pidettävä Suomessa 
asuvana. Ulkomailta Suomeen muuttavien 
osalta on soveltamiskäytännössä noudatettu 
samoja periaatteita kuin sairausvakuutuksessa. 
Koska työttömyyspäivärahan saaminen edellyt
tää, että henkilö on työmarkkinoiden käytettä
vissä, päivärahaa ei makseta ulkomailla oles
kelun ajalta. 

1.1.5. Kansainvälinen kehitys ja ulkomainen 
lainsäädäntö 

Sosiaaliturvajärjestelmien alueellinen sovelta
misala vaihtelee eri maissa. Alueellinen sovel
tamisala vaihtelee myös eri etuuksia koskevassa 
lainsäädännössä. Myös kansalaisuuteen liitty-
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vät edellytykset tai rajoitukset vaihtelevat eri 
maiden sosiaaliturvajärjestelmissä. 

Useimmissa Euroopan maissa oikeus sosiaa
liturvaetuuksiin syntyy työskentelyn perusteel
la. Myös työntekijän ei-aktiivien perheenjäse
nien oikeus saada etuuksia perustuu usein 
työntekijän vakuutukseen. Suomen kaltaisia 
asumiseen perustuvia tai siihen osittain perus
tuvia sosiaaliturvajärjestelmiä on Pohjoismai
den lisäksi muun muassa Alankomaissa ja 
Isossa-Britanniassa. Usein myös vammaisuu
den perusteella maksettavat etuudet ja lapsi
lisän kaltaiset perhe-etuudet perustuvat asumi
seen. Eroja on siinä, miten kauan ja millä 
edellytyksellä ulkomailla oleskeleva tai työs
kentelevä kuuluu maansa sosiaaliturvan piiriin. 
Monissa maissa sosiaaliturvaetuuksien saami
nen edellyttää maahan saapuvalta eri pituisien 
odotusaikojen täyttymistä. 

Sosiaaliturvasopimusten tarkoituksena on 
yhteensovittaa eri maiden sosiaaliturvajärjestel
mät niin, että yhtäältä sopimuspuolten alueilla 
liikkuvat henkilöt pääsevät sosiaaliturvan pii
riin ja toisaalta estetään etuuksien päällekkäi
syys ja kaksinkertainen vakuutusmaksuvelvol
lisuus. Sopimukset kattavatkin pääosan muut
totapauksista. Etuuksien saaminen ulkomailla 
oleskelun aikana perustuu useimmiten sosiaali
turvasopimukseen, jolloin kansalliseen lainsää
däntöön sisältyvät odotusaikoja tai kansalai
suutta taikka etuuksien ulkomaille maksamista 
koskevat rajoitukset väistyvät. 

ETA-sopimuksen liitteeseen VI otettu siirto
työntekijöiden sosiaaliturvan koordinointia 
koskeva Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 
vastaa luonteeltaan monenvälistä sosiaaliturva
sopimusta. Asetus 1408/71 on sisällöltään yk
sityiskohtaisempia säännöksiä sisältävä kuin 
kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset yleensä. 
Lisäksi sitä täydentää EY-tuomioistuimen laaja 
oikeuskäytäntö. Asetuksen mukaan henkilö 
kuuluu yleensä sen valtion sosiaaliturvalainsää
dännön piiriin, missä hän työskentelee riippu
matta siitä, asuuko hän tämän valtion alueella. 
Asetuksessa on myös säännökset lähetettyyn 
työntekijään ja eräisiin muihin työntekijäryh
miin sovellettavasta lainsäädännöstä. Lainva
lintaa koskevat säännökset eivät koske työnte
kijän perheenjäseniä. Asetuksen henkilöllistä ja 
asiallista ulottuvuutta sekä lainvalintaa koske
vat säännökset ovat aina ensisijaisia kansalli
seen lainsäädäntöön verrattuna. 

1.2. Nykytilan aniointi 

Suomen sosiaalivakuutuslainsäädännön ja 
muun sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön 
soveltamisalaa koskevat säännökset ovat epä
yhtenäiset. Lainsäädännössä ei määritellä, mitä 
Suomessa asumisella tarkoitetaan. Myös sään
nökset, joissa säännellään, milloin ulkomailla 
olevaan henkilöön sovelletaan Suomen lainsää
däntöä, poikkeavat toisistaan. Puutteellisesti 
säännellyssä tilanteessa yhtenäinen soveltamis
käytäntö ei ole ollut mahdollista. 

Ulkomaille lähtevälle henkilölle ei aina ole 
selvää, miltä osin ja miten pitkään hänellä on 
oikeus etuuksiin eri lakien mukaan. Mitään 
päätöstä siitä, kuuluuko hän oleskelunsa ajan 
Suomen lainsäädännön, esimerkiksi sairausva
kuutuksen piiriin, ei etukäteen voi saada. Tämä 
ratkaistaan vasta, kun etuuden hakeminen tu
lee ajankohtaiseksi. 

Myös Suomen lainsäädännön suhde sosiaa
liturvasopimusten lainvalintaa koskeviin mää
räyksiin on aiheuttanut epäselvyyttä. Tämä 
koskee erityisesti lähetetyn työntekijän per
heenjäseniä. Tällaisen henkilön mukana ulko
maille lähtevän perheenjäsenen kuuluminen 
Suomen lainsäädännön piiriin on eräissä sopi
muksissa sääntelemättä. Toisaalta Suomeen tu
levan lähetetyn työntekijän mukana tuleva hen
kilö katsotaan yleensä Suomessa asuvaksi ja 
etuuksiin oikeutetuksi, vaikka hänellä saattaa 
olla oikeus etuuksiin myös toisen valtion lain
säädännön mukaan. Vaikka sosiaaliturvasopi
muksilla nimenomaan pyritään estämään kak
sinkertainen vakuuttaminen, on tilanteita, jois
sa henkilö samanaikaisesti on sekä Suomen 
että muun valtion lainsäädännön mukaan va
kuutettu. 

Myös kansaneläkkeen määrän suhteuttami
nen Suomessa asuttuun aikaan edellyttää lain 
soveltamisalaa koskevien säännösten tarkista
mista, jotta eläkettä ei perusteetta kertyisi 
ulkomailla asutulta ajalta. 

Tällä hetkellä kansaneläkelaitos joutuu rekis
teröimään yhden henkilön useammalla eri ta
valla sen perusteella, minkälainen oikeus hänel
lä on eri lakien mukaan maksettaviin etuuksiin. 
Tästä aiheutuu myös tarpeettomia järjestelmän 
ylläpitokustannuksia. 

Kansainvälistymisen viikastuessa ja ihmisten 
liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi on tarpeen, 
että asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää
dännön soveltamisala säännellään mahdolli
simman selkeästi ja yhdenmukaisesti koko lain-
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säädännön osalta. Tällä tavoin voidaan selke
ästi rajata ne tilanteet, joissa henkilö on sosi
aaliturvan osalta Suomen järjestelmän vastuul
la, ja toisaalta estää etuuksien takaaminen 
perusteetloman avokätisesti. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on yhden
mukaistaa asumiseen perustuvan sosiaaliva
kuutus- ja muun sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisalaa koskevat säännökset. Ehdotuk
sen mukaan asumiseen liittyvät säännökset 
koottaisiin omaan erilliseen lakiin. Lain sovel
tamisala on rajattu koskemaan sitä sosiaalitur
valainsäädäntöä, jonka soveltamisesta yleensä 
on sovittu Suomen tekemissä sosiaaliturvasopi
muksissa. Terveydenhuoltolainsäädäntöä lu
kuun ottamatta laki kattaisi myös ETA-sopi
muksen liitteeseen VI otetun asetuksen 1408/71 
soveltamisalan. Tämän asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön toimeenpanosta 
huolehtii yleensä kansaneläkelaitos. Kansanelä
kelaitos ratkaisisi tämän lainsäädännön osalta 
yhdellä päätöksellä, onko henkilö Suomessa 
asuva eli kuuluuko tämä sosiaaliturvalainsää
dännön soveltamispiiriin. Muu kansaneläkelai
toksen toimeenpaneroa sosiaaliturvalainsää
däntö jäisi ehdotettavan lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Työttömyysturvalain ansiosidon
naista työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ei
vät kuulu kansaneläkelaitoksen toimialaan. 
Tältä osin Suomessa asumista koskevan ratkai
sun tekee asianomainen työttömyyskassa. 

Valtaosa henkilöiden liikkumisesta yli Suo
men rajojen tulee todennäköisesti tulevaisuu
dessakin kohdistumaan niihin maihin, joiden 
kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus tai 
jotka kuuluvat ETA-sopimukseen liittyvän ase
tuksen 1408/71 soveltamispiiriin. Näiden sopi
musten tarkoittamaan henkilöön ja niissä sään
neltyyn tilanteeseen sovellettaisiin ensisijaisesti 
aina kysymyksessä olevaa sopimusta. 

Pääsääntönä ehdotettujen muutosten mu
kaan olisi edelleen, että sosiaaliturvalainsää
däntöä sovellettaisiin Suomessa tosiasiallisesti 
asuvaan henkilöön. Asumista ei katkaisisi tila
päinen enintään yhden vuoden poissaolo Suo
mesta. Suomessa asuminen ja se, millä edelly
tyksillä Suomeen ulkomailta tuleva henkilö tai 
Suomesta ulkomaille lähtevä henkilö katsotaan 
Suomessa asuvaksi, määriteltäisiin laissa. 

Suomessa asuvaksi katsottaisiin samalla ta-

voin kuin nykyisinkin Suomen kansalainen, 
joka on Suomen ulkomaanedustuston tai val
tion palveluksessa taikka Yhdistyneiden Kan
sakuntien tai sen alajärjestön palveluksessa 
taikka muun sellaisen valtioiden välisen järjes
tön palveluksessa, jonka toimintaan Suomi 
osallistuu. Vastaavat ulkomailta Suomeen tul
leet henkilöryhmät eivät kuuluisi Suomen sosi
aaliturvan piiriin. Tämä perustuu Wienin dip
lomaattisia- ja konsulaarisia suhteita koskeviin 
yleissopimuksiin ja niiden määräyksiin lähetys
töissä ja konsulinvirastoissa palvelevien henki
löiden vapauttamisesta asemamaan sosiaalitur
vasta. 

Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä 
kuuluisi Suomen lainsäädännön piiriin edellä 
mainitun yhden vuoden ajan jälkeenkin kan
saneläkelaitoksen asianomaisen henkilön hake
muksesta antaman päätöksen perusteella. Opis
kelemaan, tieteellistä tutkimusta tekemään tai 
lähetys- taikka kehitysyhteistyötehtäviin ulko
maille lähtevä henkilö voisi vastaavasti kuulua 
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ehdotuksen mu
kaan päätöstä olisi haettava kahden vuoden 
kuluessa Suomesta lähdöstä lukien. 

Työntekijän mukana ulkomaille siirtyvien 
perheenjäsenten asema määräytyisi yleensä 
työntekijän perusteella. Kaikissa Suomen teke
missä sosiaaliturvasopimuksissa ei ole perheen
jäseniä koskevia määräyksiä. Tämän seurauk
sena on syntynyt epäselvyyttä siitä, milloin ja 
missä tilanteissa ulkomaille lähteneen henkilön 
mukana seuraavaa perheenjäsentä voidaan pi
tää Suomessa asuvana ja sosiaaliturvalainsää
dännön piiriin kuuluvana vai onko tämän 
katsottava kuuluvan toisen valtion lainsäädän
nön alaisuuteen. Soveltamiskäytännön selkiin
nyttämiseksi ehdotetaan, että perheenjäsenen 
asema määräytyisi sen henkilön perusteella, 
johon sopimuksen lainvalintaa koskevia mää
räyksiä sovelletaan eli tavallisesti sen henkilön 
mukaan, joka työskentelee. Jos perhe jää Suo
meen työskentelevän perheenjäsenen lähtiessä 
työhön maahan, jonka kanssa Suomella on 
sosiaaliturvasopimus, perhe kuuluisi luonnolli
sesti edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin. 
Näin siinäkin tapauksessa, että perheen ulko
mailla oleva jäsen kuuluisi toisen valtion sosi
aaliturvalainsäädännön alaisuuteen. Jos per
heenjäsen työskentelee ja kuuluu sen perusteel
la Suomen tai jonkun muun maan sosiaalitur
van piiriin, perheenjäsentä koskevat säännökset 
eivät tulisi sovellettaviksi. Ehdotetut perheen
jäseniä koskevat säännökset eivät merkitse 



8 1993 vp - HE 287 

luopumista siitä keskeisestä periaatteesta, että 
jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on it
senäinen oikeus sosiaaliturvalainsäädännön 
mukaisiin etuuksiin. Perheenjäseniä koskevilla 
säännöksillä pyritään yhtäältä turvaamaan oi
keus etuuksiin ja toisaalta estämään etuuksien 
päällekkäisyys. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Henkilöiden liikkuvuuden ennakoiminen on 
vaikeasti arvioitavissa. Nykyisen liikkuvuuden 
pohjalta arvioituna ehdotetut muutokset kos
kisivat suppeaa henkilömäärää. Pääosin sosiaa
liturvalainsäädännön soveltamisala vastaisi ny
kyisin noudatettua käytäntöä. Merkittävin laa
jennus koskisi lapsilisää, jota maksettaisiin 
ulkomailla oleskelun ajalta myös yli kuuden 
kuukauden jaksolta. Toisaalta niin sanottujen 
paikalta palkattujen Suomen kansalaisten sul
keminen sosiaaliturvan ulkopuolelle merkitsisi 
vähäisiä noin 1-2 miljoonan markan säästöä 
vuositasolla. Mahdollisuudet kaksinkertaiseen 
vakuuttamiseen ja samanaikaisiin päällekkäi
siin etuuksiin sekä Suomen että jonkin muun 
valtion lainsäädännön mukaan vähenisivät. 

3.2. Vaikutukset kansalaisten asemaan 

Ehdotetut muutokset selkeyttävät Suomesta 
ulkomaille lähtevän henkilön asemaa. Lähes 
koko asumisperusteisen sosiaaliturvan sovelta
misalaa sääntelisivät yhtenäiset säännökset. 
Henkilö voisi etukäteen jo ennen mahdollista 
etuushakemusta varmistaa, kuuluuko hän Suo
men sosiaaliturvan piiriin ulkomailla oleskelun
sa aikana. Toisaalta myös ulkomailta Suomeen 
tulleen henkilön oikeus etuuksiin tulee aikai
sempaa yhdenmukaisemmin säännellyksi. Sosi
aaliturvan piiriin kuulumisesta annettuun pää
tökseen voitaisiin aina myös hakea muutosta. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä yhteistyössä kansaneläke
laitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Hallitus antaa eduskunnalle erikseen esityk
sen laeiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien sekä tapaturmavakuu
tuslain muuttamisesta. Tarkoituksena on yhte
näistää myös ansioperusteisen sosiaalivakuu
tuslainsäädännön soveltamisala tilanteissa, jois
sa työskentely tapahtuu ulkomailla. Näin pyri
tään mahdollisimman yhdenmukaiseen sovelta
miskäytäntöön, ottaen kuitenkin huomioon an
sioon perustuvan ja asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön erityispiirteet. 

Hallitus antaa eduskunnalle myös esityksen 
sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta 
niissä tapauksissa, joissa henkilö saa etuuksia 
myös muun valtion lainsäädännön mukaan. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 

Ehdotettuja säännöksiä Suomessa asumisesta 
ja sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta sovellet
taisiin niihin tapauksiin, joista ei Suomen teke
missä sosiaaliturvasopimuksissa tai Suomea si
tovissa kansainvälisissä sopimuksissa toisin 
määrätä. ETA-sopimuksen liitteenä oleva ase
tus 1408171 sisältää säännökset siitä, miten 
kansallista sosiaaliturvalainsäädäntöä on sovel
lettava henkilöihin, jotka liikkuvat sopimusval
tioiden alueella. Asetuksen säännökset, jotka 
koskevat henkilöllistä ja asiallista ulottuvuutta 
sekä sovellettavaa lainsäädäntöä, ovat ratkai
sevia määrättäessä sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta ETA-valtioiden alueella liikku
viin ETA-valtioiden kansalaisiin. Mainittu ase
tus ja asetus n:o (ETY) 1612/68 edellyttävät 
tasaveroisen kohtelun takaamista ETA-kansa
laisille. 

Suomen tekemien sosiaaliturvasopimusten 
soveltamisala, niiden asiallinen ja henkilöllinen 
ulottuvuus, vaihtelee jonkin verran eri sopi
muksissa. Myös sosiaaliturvasopimustilanteissa 
se, minkä valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä 
sovelletaan ja miltä osin sitä sovelletaan, rat
kaistaan ensisijaisesti sopimuksen määräysten 
mukaan. Jos sopimus esimerkiksi ei kata kaik
kia ehdotetun lain piiriin kuuluvia sosiaalitur
van aloja, oikeus tällaiseen etuuteen ratkaistai
siin yksinomaan kansallisen lainsäädännön mu
kaan. 
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YKSITYISKOHTAISET. PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturva
lainsäädännön soveltamisesta 

luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi erillinen laki asumiseen perustu
van sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. 
Ehdotettua lakia sovellettaisiin niissä erilaisissa 
tilanteissa, joissa ennen kuin oikeudesta etuu
teen päätetään joudutaan ratkaisemaan, asuu
ko henkilö Suomessa. Lakiehdotus sisältää 
myös säännökset sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta, kun Suomessa asuva henkilö 
muuttaa ulkomaille oleskellakseen tai asuak
seen siellä eri syistä pitemmän aikaa. Lakiin 
ehdotetaan otettaviksi säännökset, miten sosi
aaliturvalainsäädäntöä on sovellettava Suo
meen muuttavaan henkilöön. 

Tarkoituksena on, että henkilöön sovellettai
siin lakiehdotuksen kattamaa asumiseen perus
tuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä samalla ta
voin aina jouduttaessa ratkaisemaan sitä, onko 
henkilöä pidettävä Suomessa asuvana. Laki 
koskisi kansaneläkelain, perhe-eläkelain, saira
usvakuutuslain, lapsen hoitotuesta annetun 
lain, vammaistukilain, kansaneläkelaitoksen 
järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain, 
kuntoutusrahalain, lapsilisälain ja äitiysavus
tuslain sekä työttömyysturvalain Suomessa 
asumista koskevien säännösten soveltamista 
lakiehdotuksen tarkoittamissa tilanteissa. Jäl
jempänä tästä lainsäädännöstä käytetään nimi
tystä sosiaaliturvalainsäädäntö. 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta 
työttömyysturvalain toimeenpanosta ei huoleh
di kansaneläkelaitos vaan työttömyyskassat. 
Työttömyysturvalain soveltamisen yleisenä 
edellytyksenä on, että henkilö asuu Suomessa. 
Suomessa asuva henkilö, oli tämä kassan jäsen 
tai ei, on aina työttömyysturvalain mukaisen 
perusturvan piirissä. Näin ollen ehdotetun lain 
mukaan annettu kansaneläkelaitoksen päätös 
siitä, onko henkilöä pidettävä Suomessa asu
vana, tulee ottaa huomioon asianomaisen työt
tömyyskassan päättäessä henkilön oikeudesta 
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ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. 
Työttömyyskassalain (603/84) 3 §:n mukaan 
kassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva palk
katyöntekijä. Vaikka ehdotettu laki ei koske 
työttömyyskassalain soveltamista eikä sen mu
kaan tehty ratkaisu siten sido työttömyyskas
saa, tulee tehdyillä ratkaisuilla olemaan ohjaa
va vaikutus myös tältä osin. 

Pykälän 2 momentin mukaan Suomessa asu
mista eli sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
mista koskeva ratkaisu tehdään tämän lain 
säännöksiä noudattaen, jollei Suomea sitovista 
kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. 
Näin ollen tämän lain säännöksiä ei sovellet
taisi, jos ne ovat ristiriidassa ETA-sopimuksen 
liitteeseen otetun asetuksen 1408/71 säännösten 
kanssa. Sama koskee Suomen tekemiä sosiaa
liturvasopimuksia. 

2 §. Toimeenpano. Pykälän mukaan kansan
eläkelaitos huolehtisi lain toimeenpanosta. Tar
koituksena on, että menettelyn osalta nouda
tettaisiin soveltuvin osin eläkeasian käsittelyssä 
noudatettavaa menettelyä. Määrättäessä erik
seen oikeudesta ansiosidonnaiseen työttömyys
päivärahaan lain toimeenpanosta huolehtii 
asianomainen työttömyyskassa. 

2 luku. Asumisen määräytyminen 

3 §. Suomessa asuminen. Pykälässä sääde
tään, mitä Suomessa asumisella tarkoitetaan. 
Lähtökohtana on tosiasiallinen asuminen. Hen
kilön katsottaisiin sosiaaliturvalainsäädäntöä 
sovellettaessa asuvan Suomessa, jos hänellä on 
täällä varsinainen asunto ja koti. Lisäksi edel
lytetään, että henkilö muutoinkin pääasiallises
ti jatkuvasti myös oleskelee Suomessa. Tämä ei 
merkitse sitä, että sosia1lliturvalainsäädännön 
soveltaminen sidottaisiin verotuksessa nouda
tettuun käytäntöön. Ratkaistaessa sitä, asuuko 
henkilö Suomessa, on otettava huomioon hen
kilön yksilölliset olosuhteet. Tällaisia seikkoja 
voivat olla muun muassa perhe- tai sukulai
suussuhteet taikka työpaikka. Ratkaisevaa ei 
siten ole se, minkälainen asunto henkilöllä on 
Suomessa ja ehkä muussa valtiossa. Toisaalta, 
jos henkilö jatkuvasti vuosittain oleskelee yli 
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puolet ajasta ulkomailla, hänen voidaan katsoa 
asuvan muualla kuin Suomessa, vaikka hänellä 
olisikin asunto myös täällä. Käsitteiden asunto 
ja koti sekä pääasiallinen jatkuva oleskelu 
avulla tulisi rajatapauksissa kokonaisharkinnan 
perusteella selvittää, onko henkilöllä olosuhtei
siinsa nähden olennaisemmat siteet Suomeen 
kuin muuhun valtioon. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaaliturva
lainsäädäntöä voidaan soveltaa Suomeen 
muuttavaan henkilöön jo maahan tulosta alka
en. Edellytyksenä on, että henkilö aikoo jäädä 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla asumaan 
Suomeen. Lisäksi edellytettäisiin vähintään yh
den vuoden voimassa olevaa oleskelulupaa, jos 
sellaista henkilöltä vaaditaan. Vähintään vuo
den oleskeluun oikeuttavalla voimassa olevalla 
oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, joka on 
alunperin myönnetty vähintään vuodeksi tai 
joka koostuu useammista vuotta lyhyemmäksi 
ajaksi myönnetyistä peräkkäisistä luvista. Oles
keluluvan tulee olla joko pysyvä tai sellainen, 
että sen voimassaoloa voidaan määräajan jäl
keen jatkaa. 

Ratkaistaessa sitä, mistä lukien Suomeen 
tulevan henkilön katsotaan asuvan tämän py
kälän tarkoittamalla tavalla Suomessa, lähtö
kohtana tulee pitää maahan tulevan henkilön 
yksilöllistä tilannetta. Esimerkiksi perheen yh
distämistapauksessa tai paluumuuttajien koh
dalla, henkilön aikomus jäädä maahan on 
monessa tapauksessa siinä määrin ilmeinen, 
että henkilön voidaan katsoa asuneen Suomes
sa siitä lukien, kun hän on saanut sellaisen 
oleskeluluvan, jonka jatkamiselle ei ole estettä. 
Toisaalta tilapäisen suojeluntarpeen tai muun 
vastaavan humanitäärisen syyn perusteella 
Suomen vastaanottaman henkilön ei voida 
katsoa asuvan Suomessa tämän lain tarkoitta
malla tavalla aikana, jona hän on turvapaikan
hakijoille järjestettävän vastaanoton piirissä. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännös 
turvapaikan hakijoista. Tarkoituksena on, että 
Suomesta turvapaikkaa hakevaa ja turvapai
kanhakijalle tarkoitetun vastaanoton piiriin 
kuuluvaa henkilöä ei pidettäisi sosiaaliturva
lainsäädännön tarkoittamalla tavalla Suomessa 
asuvana ennen kuin hänen oleskeluoikeutensa 
on ratkaistu. Lähtökohtana on, että tänä aika
na henkilö kuuluu turvapaikan hakijoille jär
jestetyn toimeentuloturvan piiriin. Jos turva
paikan hakijalle myönnetään pysyvä tai mää
räaikainen vähintään vuoden oleskeluun oike
uttava lupa, hänen katsotaan asuvan Suomessa 

ja sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen kuu
luvaksi luvan myöntämisestä lukien. 

4 §. Oleskelu ulkomailla. Pykälässä ehdote
taan säädettäväksi sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta tilanteissa, joissa Suomessa asu
va henkilö oleskelee tilapäisesti ulkomailla. 
Ehdotuksen mukaan henkilö pysyy sosiaalitur
valainsäädännön piirissä enintään yhden vuo
den ajan maasta poistumisesta. Edellytyksenä 
on, että ulkomailla oleskelu on alunperin myös 
tarkoitettu tilapäiseksi ja että henkilöllä on 
poissaolonsa aikana edelleen sellainen kiinteä 
yhteys Suomeen, että häntä voidaan pitää 
Suomessa asuvana. Ratkaistaessa sitä, onko 
Suomesta poissaolo luonteeltaan tilapäistä ja 
voidaanko henkilöä pitää edelleen Suomessa 
asuvana, lähtökohtana voidaan pitää väestö
kirjaamisessa noudatettavia periaatteita. Hen
kilön yksilölliset olosuhteet ja muut erityiset 
tilanteet on kuitenkin aina otettava huomioon. 

Pääsääntöisesti pykälän sisältö vastaa ny
kyistä soveltamiskä ytäntöä. Kansaneläkkeen 
osalta ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että 
ulkomailla oleskelevalle henkilölle kertyisi kan
saneläkkeeseen oikeuttavaa aikaa yhdeltä vuo
delta myös siinä tapauksessa, että tilapäiseksi 
aiottu oleskelu ulkomailla muuttuu pysyväksi. 
Lapsilisälain 1 §:n mukaan lapsilisää ei makseta 
ulkomailla tilapäisesti oleskelevan lapsen ela
tukseen kuutta kuukautta pitemmältä ajalta, 
jollei sanotussa pykälässä säädetyt edellytykset 
lapsilisän maksamiselle täyty. Ehdotettu sään
nös merkitsee laajennusta nykyiseen tilantee
seen verrattuna. 

5 §. Eräät palvelussuhteet. Pykälän mukaan 
Suomen ulkomaanedustustossa päätoimisesti 
palveleva Suomen kansalainen on tämän pal
veluksensa aikana aina Suomen sosiaaliturva
lainsäädännön piirissä. Myös Yhdistyneissä 
Kansakunnissa, sen yhteydessä toimivassa eri
tyisjärjestössä tai muussa valtioiden välisessä 
järjestössä palveleva Suomen kansalainen sekä 
Suomen valtion palveluksessa oleva Suomen 
kansalainen on tämän palvelussuhteen ajan 
Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä. 
Edellytyksenä kuitenkin viimeksi mainituissa 
tapauksissa on, että henkilö välittömästi ennen 
mainitun palvelussuhteen alkamista asui Suo
messa. Ehdotettu säännös poikkeaa voimassa 
olevasta lainsäädännöstä siten, että niin sano~ 
tut paikalta palkatut Suomen kansalaiset eivät 
enää kuuluisi Suomen sosiaaliturvalainsäädän
nön soveltamispiiriin. 

6 §. Palvelu suomalaisessa aluksessa. Sosiaa-
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liturvalainsäädäntöä sovellettaisiin suomalai
sessa aluksessa palvelevaan merimieslain 
(423/78) alaisessa palvelussuhteessa olevaan 
henkilöön. Säännös on tarkoitettu sovelletta
vaksi tilanteissa, joissa suomalaisessa aluksessa 
palveleva henkilö ei asu Suomessa lakiehdotuk
sen 3 §:n tarkoittamalla tavalla. Säännöksessä 
Suomessa asuminen rajattaisiin niihin tilantei
siin, joissa itse palvelussuhteeseen sovelletaan 
Suomen lainsäädäntöä. Näin esimerkiksi ulko
maille vuokratussa Suomen lipun alla kulke
vassa merimieslain 86 §:n mukaisen poikkeus
luvan saaneessa aluksessa ulkomaalaiseen työn
antajaan työsuhteessa olevaa työntekijää ei 
katsota Suomessa asuvaksi. 

Nykyisen kansaneläkelain mukaan suomalai
sessa aluksessa palvelevan Suomen kansalaisen 
katsotaan asuvan Suomessa. Sairausvakuutus
lakia sen sijaan on ilman kansalaisuusrajoitusta 
sovellettu suomalaisessa aluksessa palveleviin 
henkilöihin. Kuntoutusrahalaissa viitataan sai
rausvakuutuslakiin. Vuoden 1994 alusta voi
maan tulevan uuden äitiysavustuslain mukaan 
lakia sovelletaan suomalaisessa aluksessa pal
velevaan naiseen, joka on Suomen kansalainen. 
Kansalaisuutta koskevien edellytysten poista
minen ja asumiseen perustuvan sosiaaliturva
lainsäädännön soveltamisen sitominen asumi
sen osalta siihen, sovelletaanko itse palvelus
suhteeseen Suomen lainsäädäntöä, on perustel
tua, koska oikeus sosiaaliturvaan perustuu 
yksinomaan palvelussuhteeseen aluksessa. Tä
mä on sopusoinnussa myös työsuhteeseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
misalan ja Suomen ratifioimien kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) sopimusten kanssa. 

Ulkomaanliikenteen kauppa- alusluetteloon 
merkityssä aluksessa palveleva henkilö, joka 
3 §:n tarkoittamalla tavalla asuu Suomessa, 
kuuluu sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Sa
ma koskee henkilöä, jonka palvelussuhteeseen 
sovelletaan merimieslakia. Tämän lisäksi sosi
aaliturvalainsäädäntöä sovellettaisiin ehdotetun 
2 momentin mukaan palvelussuhteen ajan täl
laisessa aluksessa muussa kuin merimieslain 
alaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöön, 
joka on viimeisen vuoden kuluessa ennen pal
veluksen alkamista asunut Suomessa. 

7 §. Työskentely ja opiskelu ulkomailla. Pykä
lässä säädetään sosiaaliturvalainsäädännön so
veltamisesta Suomesta ulkomaille vuotta pi
temmäksi ajaksi työhön lähtevään niin sanot
tuun lähetettyyn työntekijään. Ehdotuksen mu
kaan sosiaaliturvalainsäädäntöä voitaisiin so-

veltaa edelleen sellaiseen työntekijään, joka 
lähetetään ulkomaille suorittamaan työtä sa
malle työnantajalle, työnantajan kanssa sa
maan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan 
ulkomaiseen emo- tai tytäryritykseen taikka 
yritykseen, jossa työnantajana muuten on mää
räämisvaltaa. Säännös koskee vain sellaista 
henkilöä, joka välittömästi ennen ulkomaille 
lähtemistään on asunut Suomessa. Kansanelä
kelaitos päättäisi henkilön hakemuksesta ajan, 
miten pitkään henkilöä voidaan vielä pitää 
Suomessa asuvana sovellettaessa sosiaaliturva
lainsäädäntöä. Tällöin kansaneläkelaitoksen 
tulee ottaa huomioon erityisesti se, onko ulko
maille lähetettävän henkilön työeläketurva 
myös järjestetty Suomessa. Tarkoituksena on, 
ettei tällaisen ulkomaille työhön lähetettävän 
henkilön sosiaaliturva muodostuisi perusteetto
masti erilaiseksi työeläketurvan ja muun sosi
aaliturvan osalta. 

Ehdotetun lain kattamassa lainsäädännössä 
on kysymys asumiseen perustuvasta sosiaalitur
vasta. Tämän vuoksi aina ei välttämättä ole 
perusteltua pitää henkilöä edelleen asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvan piirissä, vaikka tämä 
edelleen kuuluisikin työeläkejärjestelmän pii
riin. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä 
muun muassa silloin, kun ulkomailla työsken
tely on jatkunut tai sen voidaan tehdyn työso
pimuksen tai muun syyn perusteella arvioida 
jatkuvan niin pitkään, että ulkomailla oleske
lun voidaan katsoa olevan vakiintunutta. 

Ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että saman 
hakemusmenettelyn alaisiksi saatettaisiin kaik
ki lähetettyä työntekijää koskevat tilanteet. 
Toisin kuin nykyisen kansaneläkelain mukaan 
eroa ei enää tehtäisi sen mukaan, minkälaiseen 
yritykseen ja miten pitkäksi aikaa työntekijä 
lähetetään ulkomaille työhön. Jos ulkomailla 
työskentely on tarkoitettu kestämään alle vuo
den, hakemusmenettelyä ei kuitenkaan tarvita. 
Henkilön katsotaan tällöin ehdotetun 3 §:n 
perusteella kuuluvan sosiaaliturvalainsäädän
nön soveltamispiiriin. 

Suomalaisella työnantajana tarkoitetaan 
Suomessa asuvaa henkilöä ja täällä rekiste
röidyn kotipaikan omaavaa yhteisöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kansaneläke
laitos voisi vastaavasti päättää, voidaanko so
siaaliturvalainsäädäntöä soveltaa myös tilan
teissa, joissa Suomessa asuva henkilö lähtee 
vuotta pitemmäksi ajaksi ulkomaille lähetys
tai kehitysyhteistyötehtäviin taikka opiskele-
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maan päätoimisesti taikka harjoittamaan tie
teellistä tutkimusta ulkomaille. 

Säännös selkeyttää opiskelijoiden ja tieteel
listä tutkimustyötä harjoittavien asemaa. Kehi
tysyhteistyö- ja lähetystyötehtävissä olevista 
henkilöistä on omat erilliset säännökset lapsi
lisälaissa. Lapsilisää maksetaan, jos tällaisissa 
tehtävissä olevalla henkilöllä on kotipaikka 
Suomessa ja lapsi on Suomen kansalainen. Nyt 
ehdotetussa säännöksessä ei enää edellytettäisi 
lapselta Suomen kansalaisuutta. Tässä mielessä 
säännös laajentaisi nykyistä käytäntöä. Tarkoi
tuksena on, että kansaneläkelaitos selvittäisi 
kussakin yksittäistapauksessa millaiset siteet 
henkilöllä on vielä Suomeen. Väestökirjamer
kinnät eivät yksinään olisi ratkaisevia. Kotipai
kan säilyminen Suomessa on muiden seikkojen 
ohessa yksi olennainen seikka ratkaistaessa 
sitä, onko sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellet
tava. Näin ollen ratkaisevaa muutosta nykyi
seen tilanteeseen ei syntyisi. 

Tässä pykälässä tarkoitettu hakemus Suo
men sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseksi 
ulkomailla oleskelun ajalta on tehtävä kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun henkilö lähetettiin 
työhön ulkomaille tai kun tämä muussa tässä 
pykälässä tarkoitetussa tapauksessa poistui 
maasta. Tämä merkitsee sitä, että henkilöllä on 
vielä 3 §:ssä tarkoitetun yhden vuoden ajan 
jälkeen yksi vuosi aikaa hakemuksen tekemi
seen. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi 
myöhästynyt hakemus voitaisiin kuitenkin kä
sitellä, jos tähän on olemassa erityinen syy. 

8 §. Perheenjäsenet. Ulkomailla olevan 5 §:n 
sekä 7 §:n mukaan Suomessa asuvana pidettä
vän henkilön mukana ulkomailla olevaa samas
sa taloudessa asuvaa perheenjäsentä voitaisiin 
ehdotuksen mukaan vastaavasti pitää Suomes
sa asuvana sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellet
taessa siinäkin tapauksessa, että myös perheen
jäsenen poissaolo Suomesta jatkuu vuotta pi
temmän ajan. Perheenjäsenen kuuluminen so
siaaliturvalainsäädännön alaisuuteen voidaan 
ratkaista lain 7 §:n tarkoittaman henkilön teke
män hakemuksen yhteydessä tai tällaisen per
heenjäsenen oman hakemuksen perusteella. La
kiehdotuksen 5 §:ssä tarkoitetun henkilön per
heenjäsenen osalta hakemusmenettelyä ei tarvi
ta. 

Ehdotetun säännöksen soveltamisen lähtö
kohtana on, että henkilöllä on itsenäinen Suo
messa asumisen perusteella syntyvä oikeus so
siaaliturvaan. Oikeus sosiaaliturvaan voi tietyin 
edellytyksin pysyä voimassa myös aikana, jona 

henkilö on poissa Suomesta. Tarkoituksena ei 
siten ole, että henkilön oikeus sosiaaliturvaan 
tämän pykälän soveltamisen kautta muuttuisi 
perheenjäsenen-statukseen perustuvaksi. 

Ehdotettu säännös koskisi yleensä perheen
jäsentä, joka on kuulunut sosiaaliturvalainsää
dännön piiriin ja joka seuraa mukana sellaista 
Suomesta lähetettyä työntekijää, johon edelleen 
sovelletaan joko Suomea sitovan kansainväli
sen sopimuksen tai kansaneläkelaitoksen pää
töksen perusteella Suomen sosiaaliturvalainsää
däntöä. 

Suomen tekemissä sosiaaliturvasopimuksissa 
yleensä jaETA-sopimuksen liitteessä VI olevan 
Neuvoston asetuksessa 1408171 säännellään 
vain työntekijään sovellettavasta lainsäädän
nöstä. Sopimustilanteissa sopimuksen katta
man henkilöpiirin ja sopimuksen sovelta
misalan osalta todistuksen antaminen Suomen 
lainsäädännön alaisuuteen kuulumisesta antaa 
eläketurvakeskus. 

Jos perheeseen syntyy lapsi ulkomailla oles
kelun aikana, lapsi kuuluu sosiaaliturvalainsää
dännön piiriin samalla tavoin kuin hänen 
vanhempansa. Jos vain toiseen vanhemmista 
sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, 
joudutaan asia lapsen osalta ratkaisemaan erik
seen. Tällöin lähtökohtana on, että lapsi kuu
luu Suomen sosiaaliturvajärjestelmän alaisuu
teen. Ratkaisua tehtäessä on kuitenkin lapsen 
ja hänen vanhempiensa yksilölliset olosuhteet 
huomioon ottaen pyrittävä arvioimaan, miten 
kiinteät suhteet lapsella tulee Suomeen ole
maan. Ehdotettua lakia sovellettaessa lapsen 
asumisella on merkitystä ratkaistaessa sitä, 
maksetaanko lapsesta lapsilisää. 

Jos perheenjäsen työskentelee ulkomailla ja 
hän sen vuoksi kuuluu tai hänen voidaan 
katsoa kuuluvan vieraan valtion sosiaaliturvan 
piiriin, häneen ei sovellettaisi Suomen sosiaali
turvalainsäädän töä. 

Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturva
lainsäädännön soveltamista ulkomailla olevaan 
perheenjäseneen ei aina muissakaan kuin edellä 
mainitussa tapauksessa voida pitää perusteltu
na. Jos perheenjäsen ei ole koskaan asunut 
Suomessa eikä siten kuulunut sosiaaliturvajär
jestelmän piiriin tai hän on asunut Suomessa 
vain hyvin lyhyen aikaa taikka hän on ollut 
poissa Suomesta jo pitkään, ei ole perusteltua 
pitää tällaista henkilöä vain perheenjäsenyyden 
perusteella Suomessa asuvana ja Suomen sosi
aaliturvajärjestelmään kuuluvana. Henkilöiden 
yksilölliset olosuhteet ja elämäntilanteet vaih-
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televat kuitenkin siinä määrin, ettei asiaa voida 
kaikkien tilanteiden varalta lainsäädännöllä 
tyhjentävästi säännellä. Tämän vuoksi on tar
koituksenmukaista, että kansaneläkelaitos har
kitsee kussakin yksittäistapauksessa henkilön 
olosuhteet huomioon ottaen, onko tällä niin 
olennaiset siteet Suomeen, että henkilön kuu
luminen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin on 
perusteltavissa. 

Jos perheenjäsen siirtyy toiseen sopimusmaa
han työhön lähtevän sellaisen työntekijän mu
kana, johon sovelletaan toisen valtion lainsää
däntöä, ei Suomen lainsäädäntöä sovellettaisi 
yleensä enää 3 §:ssä ehdotetun yhden vuoden 
jälkeen maasta poistumisesta. Kotimaahan jää
neeseen perheenjäseneen sovellettaisiin luonnol
lisesti edelleen Suomen lainsäädäntöä. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan pykälän 3 mo
mentin mukaan puolisoa, alle 18-vuotiasta las
ta sekä alle 25-vuotiasta lasta, joka opiskelee. 
Vastaava perheenjäsenen käsite lisättiin sai
rausvakuutuslain 1 §:n 5 momenttiin, joka on 
tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana samanaikaisesti ETA
sopimuksen kanssa. 

3 luku. Sosiaaliturvalainsäädännön yhteenso\it
taminen ja kansainväliset sopimukset 

9 §. Sosiaaliturvaa koskevat kansainväliset so
pimukset. Pykälän mukaan Suomen sosiaalitur
valainsäädäntöä ei sovellettaisi sellaiseen Suo
messa asuvaan tai oleskelevaan henkilöön, jo
hon sovelletaan vieraan valtion sosiaaliturva
lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen tai ase
tuksen 1408/71 lainvalintaa koskevien määräys
ten perusteella. Näissä tapauksissa on yleensä 
kysymys Suomeen tilapäisesti työhön tulevasta 
lähetetystä työntekijästä, joka kuuluu sopimuk
sen perusteella toisen valtion sosiaaliturvalain
säädännön alaisuuteen. Se, miltä osin henkilö 
kuuluu asianomaisen sopimuksen perusteella 
toisen valtion lainsäädännön piiriin, ratkais
taan aina sopimuksen soveltamisalaa, henkilöl
listä ja asiallista ulottuvuutta koskevien mää
räysten mukaan. Jos myös tällaisen henkilön 
perheenjäsen kuuluu sopimuksen mukaan toi
sen valtion lainsäädännön alaisuuteen, häneen 
ei sovellettaisi Suomen sosiaaliturvalainsäädän
töä. Muussa tapauksessa perheenjäsenen oi
keus sosiaaliturvalainsäädännön mukaisiin 
etuuksiin asumisen osalta ratkaistaan tämän 
lain 3 §:n mukaisesti. 

Asetuksen 1408/71 lainvalintaa koskevat 
säännökset määräävät vain työntekijään sovel
lettavasta lainsäädännöstä. Jos työntekijä lain
valintasäännösten perusteella kuuluu Suomessa 
työskennellessään toisen valtion sosiaaliturva
lainsäädännön alaisuuteen, hänellä ei ole ase
tuksen perusteella oikeutta sen kattamien sosi
aaliturvan alojen osalta Suomen lainsäädännön 
mukaisiin etuuksiin. Myös työntekijän lapsista 
maksettavat perhe-etuudet ovat ensisijaisesti 
työntekijän sosiaaliturvasta vastuussa olevan 
valtion vastuulla. Tämä valtio vastaa myös 
perheenjäsenelle annetun sairaanhoidon kus
tannuksista. 

Lainvalintaa koskevat säännökset eivät sen 
sijaan määrää sitä, minkä valtion lainsäädän
nön alaisuuteen tällaisen työntekijän perheen
jäsen kuuluu. Tämä jää siten kansallisen lain
säädännön varaan. Asetuksen piiriin kuuluvan 
työntekijän kanssa Suomessa asuvan perheen
jäsenen oikeus sosiaaliturvalainsäädännön mu
kaisiin etuuksiin ratkaistaisiin asumisen osalta 
niin kuin nyt ehdotetussa laissa säädetään. 
Näin siitä riippumatta, saadaanko perheenjäse
nen sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset 
laskuttaa muulta valtiolta. 

ETA-sopimuksen piiriin kuuluvan työnteki
jän kanssa Suomessa olevan perheenjäsenen 
oikeudesta sosiaaliturvaan päätettäessä on otet
tava aina huomioon myös työntekijöiden va
paasta liikkuvuudesta annetun asetuksen 
1612/68 sisältämä tasaveroisen kohtelun vaati
mus. 

Asetuksen tarkoittama perheenjäsenen käsite 
ja sen merkitys sovellettaessa Suomen asumi
seen perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä, jo
ka rakentuu henkilön yksilölliseen ja itsenäi
seen oikeuteen saada etuuksia, on herättänyt 
epäselvyyttä. Hallituksen tarkoituksena on sel
vittää perheenjäsen-statukseen liittyvät kysy
mykset ja siitä mahdollisesti aiheutuvat lain
muutostarpeet kattavasti koko lainsäädännön 
osalta. Tämän pykälän tarkoituksena ei ole 
rajoittaa kenenkään Suomessa asuvan henkilön 
oikeutta sosiaaliturvaan tai luoda siihen oikeut
ta perheenjäsen-statuksen perusteella. Tarkoi
tuksena on vain kansallisella tasolla selkeyttää 
lainsäädäntöä niissä tilanteissa, joissa henkilö 
(työntekijä, perheenjäsen tai muu henkilö) kuu
luu sopimuksen mukaan toisen valtion lainsää
dännön alaisuuteen. 

Tässä pykälässä tarkoitetun yleensä lähetet
tynä työntekijänä Suomeen tulevan henkilön 
mukana Suomeen muuttavan puolison tai lap-
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sen oikeus asumiseen perustuviin etuuksiin 
ratkaistaisiin asumisen osalta samalla tavoin 
kuin muunkin Suomeen muuttavan henkilön 
kohdalla. Tältä osin nykyistä tilannetta ei ole 
tarkoitus muuttaa. Perheenjäsentä kohdeltai
siin samalla tavoin kuin sellaista perheenjäsen
tä, joka tulee Suomeen oman lainsäädäntömme 
alaisuuteen kuuluvan työntekijän mukana. Sa
ma koskee tilannetta, kun perheenjäsenen-sta
tuksen omaava henkilö tulee Suomeen esimer
kiksi opiskelemaan perheen muiden jäsenten 
jäädessä toiseen ETA-valtioon tai muuhun 
valtioon. Niin ikään kohtelu ei muodostu 
erilaiseksi niihin tilanteisiin nähden, joissa Suo
messa asuva henkilö tai täällä syntyvä lapsi saa 
perheenjäsenen-statuksen toisen ETA-valtion 
lainsäädännön piiriin kuuluvan työntekijän pe
rusteella. 

10 §. Eräiden edustustojen henkilökunta. Wie
nin sopimuksissa, jotka sääntelevät diplomaat
tisia ja konsulaarisia suhteita määrätään muun 
muassa vieraan valtion diplomaattisen edustus
ton tai siihen rinnastettavan muun edustuston 
ja konsulinviraston palveluksessa olevan hen
kilön, hänen perheenjäsenensä ja hänen yksi
tyisessä palveluksessaan olevan henkilön vapa
uttamisesta vastaanottajamaan sosiaaliturvasta. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, ettei näi
den sopimusten piiriin kuuluvien henkilöiden 
katsota asuvan Suomessa. Jos hallinnolliseen 
tai tekniseen henkilökuntaan taikka palvelus
kuntaan kuuluva henkilö tai perheenjäsen on 
asunut Suomessa ennen sopimuksen tarkoitta
man palvelussuhteen alkamista, sosiaaliturva
lainsäädäntöä kuitenkin edelleen sovellettaisiin. 
Sopimuksen tarkoittamaa henkilöä voidaan pi
tää myös muusta syystä Suomessa asuvana ja 
lainsäädännön piiriin kuuluvana. Tällainen ti
lanne on kysymyksessä silloin, kun perheenjä
sen on ansiotyössä Suomessa. Samoin sosiaali
turvalainsäädäntöä voidaan soveltaa henkilön 
yksityispalvelijaan, jos hän ei ole minkään 
valtion sosiaaliturvaa koskevien säännösten 
alainen ja jos häntä voidaan pitää Suomessa 
asuvana lain 3 §:n mukaan. 

II §. Pakolaiset ja valtiotlomat henkilöt. Py
kälään on otettu säännös, jonka mukaan pa
kolaiset ja valtiotlomat henkilöt rinnastetaan 
Suomen kansalaisiin. 

4 luku. Päätös, muutoksenhaku ja päätöksen 
poistaminen 

12 §. Päätös. Henkilöllä on oikeus pyynnös-

tään saada päätös siitä, voidaanko häntä pitää 
Suomessa asuvana. Tällainen päätös voi olla 
tarpeen esimerkiksi henkilön lähtiessä ulko
maille muussa kuin 4-8 §:n tarkoittamassa 
tapauksessa. Päätös voidaan antaa myös Suo
meen tulevan henkilön asumisesta. Tällainen 
soveltamisalaratkaisu voi tulla erikseen ratkais
tavaksi etuutta koskevan hakemuksen yhtey
dessä. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että työttömyyskassan on kuultava 
kansaneläkelaitosta, jos työttömyyskassa jou
tuu ratkaisemaan, onko henkilö Suomessa asu
va, käsitellessään työttömyyspäivärahaa koske
vaa asiaa. 

13 §. Muutoksenhaku. Muutosta tämän lain 
mukaiseen kansaneläkelaitoksen päätökseen 
saadaan hakea muutosta tarkastuslautakunnal
ta ja vakuutusoikeudelta noudattaen, mitä kan
saneläkelaissa muutoksenhausta säädetään. Jos 
Suomessa asumista koskeva kysymys tulee rat
kaistavaksi päätettäessä oikeudesta työttö
myyspäivärahaan, muutoksenhaun osalta nou
datettaisiin kuitenkin työttömyysturvalain 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 

14 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä sää
detään Iainvoimaisen päätöksen poistamisesta. 
Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa voi myös 
oikaista antamansa päätöksen asianomaisen 
henkilön eduksi. 

5 luku. Erinäisiä säännöksiä 

15 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälässä sää
detään eri tahojen velvollisuudesta antaa tar
vittavia tietoja sen ratkaisemiseksi, voidaanko 
henkilön katsoa asuvan Suomessa. Tältä osin 
on tarkoitus noudattaa samaa käytäntöä kuin 
kansaneläkelakia sovellettaessa. 

16 §. Tarkemmat säännökset. Tämän lain 
täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä asetuksella. 

6 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

17 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan vuoden 1994 alusta. Lain voimaantu
losäännöksessä ehdotetaan säädettäväksi, että 
tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytäntöönpa
nemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voi
maantuloa. 

18 §. Siirtymäsäännökset. Tarkoituksena on, 
että Suomessa asumista koskeva kysymys rat-
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kaistaisiin nyt ehdotetun asumisperusteisen so
siaaliturvan soveltamisalaa koskevan lain mu
kaisesti lain tultua voimaan. Suomeen ulko
mailta tulleen henkilön asumista ratkaistaessa 
tulisi voida ottaa huomioon myös aika, jonka 
henkilö on ollut Suomessa välittömästi ennen 
lain voimaantuloa. Säännös on tarpeen silmällä 
pitäen erityisesti tilanteita, joissa henkilölle on 
myönnetty ennen lain voimaantuloa sellainen 
alle vuoden pituinen oleskelulupa, jota voidaan 
jatkaa. 

Pykälässä ehdotetaan vastaavasti säädettä
väksi lain voimaan tullessa ulkomailla tilapäi
sesti olevan henkilön asemasta. Näissä tapauk
sissa on mahdollista, ettei henkilöä ole pidetty 
Suomessa asuvana kaikkien lain 1 §:ssä mainit
tujen lakien mukaan. Siirtymävaiheessa olisi 
selkeintä, että ehdotettua lakia sovellettaessa 
lain 4 §:ää sovellettaisiin lain voimaan tulosta 
alkaen henkilöön, jota on sen voimaan tullessa 
pidetty Suomessa asuvana jonkin 1 §:ssä mai
nitun lain mukaan. 

Pykälässä säädettäisiin myös, että kansanelä
kelain 1 b §:n perusteella annetussa päätöksessä 
tarkoitetun lähetetyn työntekijän ja tämän per
heenjäsenen katsotaan asuvan Suomessa tätä 
lakia sovellettaessa päätöksessä mainitun ajan. 

1.2. Kansaneläkelaki 

1 §. Pykälän 1 momenttiin lisätään säännös, 
jonka mukaan epäselvissä tapauksissa kansan
eläkelaitos ratkaisee, onko henkilöä pidettävä 
Suomessa asuvana sen mukaan kuin ehdotetus
sa laissa asumiseen perustuvan sosiaaliturva
lainsäädännön soveltamisesta säädetään. Suu
rimmassa osassa tapauksia erillistä ratkaisua 
Suomessa asumisesta ei tarvitse antaa. Niissä 
tapauksissa, joissa Suomessa asumista koskeva 
asia on epäselvä tai joissa henkilö itse haluaa 
päätöksen, onko sosiaaliturvalainsäädäntöä so
vellettava, asiasta voidaan antaa eri päätös. 

1 a-1 c §. Pykälät ehdotetaan kumottaviksi. 
Niitä vastaavat säännökset on sisällytetty eh
dotettuun lakiin kansaneläkelaitoksen toimeen
paneroan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
misesta. 

41 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että eläkkeen maksaminen keskey
tetään jo ulkomaille muuttoa seuraavan kuu
kauden alusta, jollei eläkkeensaaja ole asunut 
Suomessa yhtä vuotta pitempää aikaa välittö
mästi ennen maasta poistumistaan. Ulkomaille 

muuttaneeseen eläkkeensaajaan sovelletaan tä
tä momenttia sellaisena kuin se on nyt voimas
sa olevassa laissa edellyttäen, että ulkomailla 
oleskelu jatkuu yhdenjaksoisena. Säännöksen 
soveltaminen tulee kysymykseen vain, jollei 
sosiaaliturvasopimuksesta tai ET A-sopimuk
sesta muuta johdu. 

73 §. Pykälän 7 kohta ehdotetaan tarpeetto
mana kumottavaksi ja 2 momenttia tarkiste
taan teknisesti. 

1.3. Perhe-eläkelaki 

2 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Suomessa asumista koskeva asia ratkais
taan sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään 
ehdotetussa laissa asumisperusteisen sosiaali
turvalainsäädännön soveltamisesta. 

2 a §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi ja sitä 
vastaavat säännökset siirrettäviksi ehdotettuun 
uuteen lakiin asumiseen perustuvan sosiaalitur
valainsäädännön soveltamisesta. 

2 b §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että viittaukset muutettavaksi ehdotettuun 
lain 2 §:ään ja kumottavaksi ehdotettuun 
2 a §:ään muutetaan viittauksiksi ehdotettuun 
uuteen lakiin kansaneläkelaitoksen toimeenpa
neroan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta. 

3 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi ja sitä 
vastaavat säännökset siirrettäviksi ehdotettuun 
uuteen lakiin asumiseen perustuvan sosiaalitur
valainsäädännön soveltamisesta. 

1.4. Sairausvakuutuslaki 

1 §. Pykälän 2 momentti vastaa kansaneläke
lain ehdotettua vastaavaa pykälää. Yhtenäisen 
soveltamiskäytännön takaamiseksi on tarpeen, 
että Suomessa asumista koskeva ratkaisu myös 
muutoksenhaun osalta tapahtuu yhdenmukai
sesti. Tämän vuoksi on tarpeen säätää muu
toksenhausta erikseen. Pykälän 3 momentti 
kumotaan tarpeettomana. 

1 a §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar
peettomana, koska Suomessa asuminen rat
kaistaisiin ehdotetun uuden sosiaaliturvalain
säädännön soveltamista koskevan lain mukai
sesti. 

2 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Vas-
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taavat säännökset on siirretty ehdotettuun la
kiin sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. 

1.5. Vammaistukilaki 

1 §. Pykälään lisätään säännös Suomessa 
asumista koskevan asian ratkaisemisesta sa
maan tapaan kuin kansaneläkelakiin. 

8 §. Pykälän viittaussäännöksiä on tarkistet
tu. 

1.6. Laki lapsen hoitotuesta 

1 §. Pykälään on lisätty säännös, jonka mu
kaan Suomessa asumista koskeva asia ratkais
taan ehdotetun asumisperusteisen sosiaaliturva
lainsäädännön soveltamisesta annettavan lain 
mukaan. 

1.7. Kuntoutusrahalaki 

2 §. Etuudet. Pykälään on lisätty saannös 
Suomessa asumista koskevan asian ratkaisemi
sesta. Pykälän 5 momentti ehdotetaan tarpeet
tomana kumottavaksi. 

1.8. Lapsilisälaki 

1 §. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Pykälän 
2 momentissa säädetään, että lapsen Suomessa 
asumista koskeva asia ratkaistaan ehdotetun 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädän
nön soveltamisesta annetun lain mukaisesti. 
Pykälän 3 momentti kumotaan tarpeettomana. 

1.9. Äitiysavustuslaki 

1 §. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Pykälän 

2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi viittaus 
ehdotettuun lakiin asumiseen perustuvan sosi
aaliturvalainsäädännön soveltamisesta, jonka 
mukaan Suomessa asumista koskeva kysymys 
on ratkaistava. 

3 §. Pykälän 1 momentin sanamuotoa on 
tarkistettu vastaamaan 1 §:n 2 momenttia. 

1.1 0. Työttömyysturvalaki 

1 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nökset viittauksista lakiin asumiseen perustu
van sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta, 
jonka mukaan Suomessa asumista koskeva 
kysymys ratkaistaan. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1994. 

Lakiehdotusten voimaantulosäännöksissä 
ehdotetaan säädettäväksi, että asumisperustei
sen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetun lain voimaantulosta riippumatta nyt 
voimassa olevien säännösten perusteella mak
sussa olevien etuuksien maksamista jatketaan 
asianmukaisessa päätöksessä mainitun ajan. 
Lapsilisälain voimaantulosäännöksen mukaan 
ulkomailla olevasta lapsesta maksettavan lap
silisän maksamista jatketaan soveltaen nyt voi
massa olevia säännöksiä. Lapsilisän maksamis
ta ei siten päätetä sen vuoksi, ettei lasta nyt 
ehdotetun lain mukaan enää pidetä Suomessa 
asuvana. Jos lapsilisän maksaminen päättyy 
nykyisen lain mukaan, oikeus lapsilisään rat
kaistaan ehdotetun uuden lain säännösten mu
kaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

l § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään Suomessa asumisesta 
määrättäessä oikeudesta kansaneläkelain 
(347/56), perhe-eläkelain (38/69), sairausvakuu
tuslain (364/63), lapsen hoitotuesta annetun 
lain (444/69), vammaistukilain (124/88), kan
saneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
annetun lain (610/91), kuntoutusrahalain 
(611/91), lapsilisälain (796/92) ja äitiysavustus
lain (477/93) sekä työttömyysturvalain (602/84) 
(sosiaaliturvalainsäädäntö) mukaisiin etuuksiin. 

Jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopi
muksista muuta johdu, tämän lain mukaan 
ratkaistaan, onko henkilöä pidettävä sosiaali
turvalainsäädäntöä sovellettaessa Suomessa 
asuvana. 

2 § 

Toimeenpano 

Tämän lain toimeenpanosta huolehtii kan
saneläkelaitos noudattaen soveltuvin osin, mitä 
kansaneläkelaissa eläkeasiain toimeenpanosta 
säädetään. Jos kysymys on oikeudesta työttö
myysturvalain mukaiseen, ansiosidonnaiseen 
päivärahaan, lain toimeenpanosta huolehtii 
kuitenkin asianomainen työttömyyskassa. 

2 luku 

Asumisen määräytyminen 

3 § 

Suomessa asuminen 

Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa 
henkilön katsotaan asuvan Suomessa; jos hä
nellä on täällä varsinainen asunto ja koti ja jos 
hän jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä. 

Suomeen muuttavan henkilön voidaan kat
soa asuvan Suomessa jo maahan tulosta lukien, 
edellyttäen, että hänen tarkoituksenaan on 

3 331277M 

jäädä tänne vakinaisesti asumaan ja että hänel
lä on lisäksi yhden vuoden oleskeluun oikeut
tava voimassa oleva oleskelulupa, milloin sel
lainen lupa häneltä vaaditaan. 

Suomesta turvapaikkaa hakevan henkilön ei 
katsota tämän lain mukaan asuvan Suomessa 
sinä aikana, jona hän oleskelee täällä ilman, 
että hänen turvapaikkahakemustaan tai maasta 
karkotustaan koskevaa asiaa on lainvoimaisella 
päätöksellä ratkaistu. 

4 § 

Oleskelu ulkomailla 

Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan aika
na, jona Suomessa asuva henkilö tilapäisesti 
oleskelee ulkomailla, kuitenkin enintään yhden 
vuoden ajan siitä, kun hän lähti maasta. 

5 § 

Eräät palvelussuhteet 

Suomessa asuvaksi katsotaan Suomen kan
salainen, joka ulkomailla lähetettyyn henkilös
töön kuuluvana palvelee Suomen ulkomaan 
edustuksessa ja joka on palvelussuhteessa Suo
men valtioon. 

Sama koskee sellaista Suomen kansalaista, 
joka välittömästi ennen palvelussuhteen alka
mista asui Suomessa ja joka, 

1) ulkomailla palvelee päätoimisesti Yhdisty
neissä Kansakunnissa tai sen yhteydessä toimi
vassa erityisjärjestössä taikka muussa valtioi
den välisessä järjestössä, jonka toimintaan Suo
mi osallistuu; 

2) muutoin on Suomen valtion päätoimisessa 
palveluksessa ulkomailla; tai 

3) on 1 momentissa tarkoitetun henkilön 
yksityispalvelija. 

6 § 

Palvelu suomalaisessa aluksessa 

Suomalaisessa aluksessa merimieslain 
(423/78) mukaisessa palvelussuhteessa olevan 
henkilön katsotaan asuvan Suomessa. 

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
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annetun lain (1707/91) mukaiseen kauppa-alus
luetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa 
palvelevan muussa kuin 1 momentin mukaises
sa palvelussuhteessa olevan henkilön ei katsota 
sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa asu
van Suomessa, jollei hän viimeisen vuoden 
kuluessa ennen palvelussuhteen alkamista aluk
sessa ole asunut Suomessa. 

7 § 

Työskentely ja opiskelu ulkomailla 

Jos suomalainen työnantaja lähettää Suo
messa asuvan henkilön ulkomaille vuotta pi
temmäksi ajaksi suorittamaan työtä samalle 
työnantajalle, työnantajan kanssa samaan ta
loudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulko
maiseen emo- tai tytäryritykseen taikka sellai
seen yritykseen, jossa työnantajana on määrää
misvaltaa, kansaneläkelaitos voi sen estämättä, 
mitä 3 ja 4 §:ssä säädetään, päättää hakemuk
sesta, että tällaiseen henkilöön sovelletaan edel
leen sosiaaliturvalainsäädäntöä eläkelaitoksen 
päätöksessään määräämän ajan. 

Niin ikään kansaneläkelaitos ratkaisee hake
muksesta, sovelletaanko sosiaaliturvalainsää
däntöä edelleen henkilöön, joka on vuotta 
pitemmän ajan ulkomailla kehitysyhteistyö- tai 
lähetystyötehtävissä taikka joka opiskelee tai 
harjoittaa tieteellistä tutkimusta ulkomailla 
päätoimisesti. 

Hakemus on tehtävä kahden vuoden kulues
sa siitä, kun henkilö siirtyi ulkomaille. Määrä
ajasta voidaan erityisestä syystä poiketa. 

8 § 

Perheenjäsenet 

Ulkomailla olevan 5 ja 7 §:ssä tarkoitetun 
henkilön mukana olevaan samassa taloudessa 
ulkomailla asuvaan perheenjäseneen voidaan 
soveltaa vastaavasti sosiaaliturvalainsäädäntöä 
ikään kuin hän asuisi edelleen Suomessa edel
lyttäen, ettei hän oman ansiotoimintansa pe
rusteella kuulu vieraan valtion lainsäädännön 
piiriin tai ettei hänellä muutoin olosuhteidensa 
perusteella voida arvioida olevan kiinteämpää 
yhteyttä vieraaseen valtioon kuin Suomeen. 
Sama koskee ulkomailla olevan henkilön mu
kana olevaa tämän kanssa samassa taloudessa 
ulkomailla asuvaa perheenjäsentä, jos ensiksi 
mainittuun henkilöön sovelletaan Suomea sito
van kansainvälisen sopimuksen perusteella 
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisaa ja las
ta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta sekä sellaista 
alle 25-vuotiasta lasta, joka päätoimisesti opis
kelee tai on ammatillisessa koulutuksessa. 

3 luku 

Sosiaaliturvalainsäädännön yhteensovittaminen 
ja kansainväliset sopimukset 

9 § 

Sosiaaliturvaa koskevat kansainväliset 
sopimukset 

Jos henkilöön sovelletaan Suomea sitovan 
kansainvälisen sopimuksen perusteella vieraan 
valtion sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä, 
tällaiseen henkilöön ei sovelleta sopimuksen 
soveltamisalan mukaisen lainsäädännön osalta 
tässä laissa tarkoitettua sosiaaliturvalainsää
däntöä. 

10 § 

Eräiden edustustojen henkilökunta 

Vieraan valtion kansalaisen ei katsota sosi
aaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa asuvan 
Suomessa, jos hän Suomessa: 

1) palvelee vieraan valtion diplomaattisena 
edustajana tai lähetettynä konsuliedustajana 
taikka Yhdistyneissä Kansakunnissa tai sen 
yhteydessä toimivassa erityisjärjestössä tai 
muussa valtioiden välisessä järjestössä; 

2) kuuluu vieraan valtion ulkomaanedustus
ton hallinnolliseen tai tekniseen henkilökun
taan taikka palveluskuntaan; 

3) on 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön 
samassa taloudessa asuva perheenjäsen eikä 
oman ansiotoimintansa perusteella kuulu Suo
men sosiaaliturvan piiriin; tai 

4) on 1 kohdassa tarkoitetun henkilön yksi
tyispalvelija ja on muun valtion sosiaaliturvaa 
koskevan lainsäädännön alainen. 

Mitä 1 momentin 2--4 kohdassa on säädet
ty, ei koske henkilöä, joka on asunut Suomessa 
välittömästi ennen palvelussuhteen alkua. 

11 § 

Pakolaiset ja valtiotlomat henkilöt 

Mitä tässä laissa on säädetään Suomen 
kansalaisesta, sovelletaan myös Suomessa asu
vaan pakolaiseen, jota tarkoitetaan pakolaisten 
oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa ja 
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siihen liittyvässä pöytäkirjassa (SopS 77 ja 
78/68), sekä valtiottomaan henkilöön, jota tar
koitetaan valtiottomien henkilöiden oikeusase
maa koskevassa yleissopimuksessa (SopS 
80/68). 

4 luku 

Päätös, muutoksenhaku ja päätöksen 
poistaminen 

12 § 

Päätöksen antaminen 

Henkilöllä on oikeus saada päätös siitä, 
pidetäänkö häntä sosiaaliturvalainsäädäntöä 
sovellettaessa Suomessa asuvana. Jos Suomessa 
asumista koskeva kysymys tulee ratkaistavaksi 
määrättäessä oikeudesta työttömyysturvalain 
mukaiseen ansiosidonnaiseen päivärahaan, 
työttömyyskassan on ennen päätöksen anta
mista kuultava kansaneläkelaitosta. 

13§ 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen tämän lain perusteella 
tekemään päätökseen saadaan hakea muutosta 
tarkastuslautakunnalta ja vakuutusoikeudelta 
noudattaen soveltuvin osin, mitä kansaneläke
laissa muutoksenhausta säädetään. 

Jos Suomessa asumista koskeva kysymys on 
ratkaistu työttömyysturvalain mukaista työttö
myyspäivärahaa koskevan asian yhteydessä, 
muutoksenhausta työttömyyspäivärahan osalta 
on voimassa, mitä työttömyysturvalaissa muu
toksenhausta säädetään. Ennen valituksen rat
kaisemista asiasta on hankittava kansaneläke
laitoksen lausunto. 

14 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos 12 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva lain
voimainen päätös perustuu väärään tai puut
teelliseen selvitykseen tai päätös on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen 
hakemuksesta tai kansaneläkelaitoksen taikka 
työttömyyskassan esityksestä ja asianosaista 
kuultuaan poistaa päätöksen ja määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi 
aikaisemman päätöksen estämättä oikaista asi
an asianosaisen eduksi. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

15 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos 
sekä työnantaja on velvollinen pyynnöstä an
tamaan kansaneläkelaitokselle, tarkastuslauta
kunnalle, työttömyysturvalautakunnalle ja va
kuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat tarpeen 
tämän lain mukaisen asian ratkaisemiseksi. 

16 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

6 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

17 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytän
töönpanemiseksi. 

18 § 

Siirtymäsäännökset 

Ratkaistaessa sitä, onko henkilöä pidettävä 
tämän lain mukaan Suomessa asuvana, voi
daan ottaa huomioon myös aika välittömästi 
ennen tämän lain voimaantuloa. 

Tämän lain voimaantullessa lain 1 §:ssä mai
nitun lain mukaan Suomessa asuvan henkilön, 
joka lain voimaan tullessa oleskelee ulkomailla, 
katsotaan tätä lakia sovellettaessa lähteneen 
maasta tämän lain voimaan tullessa. 

Tämän lain voimaan tullessa ulkomailla oles
kelevan henkilön, johon kansaneläkelaitoksen 
ennen tämän lain voimaantuloa antaman kan
saneläkelain 1 b §:ssä tarkoitetun päätöksen 
mukaan sovelletaan kansaneläkelakia, katso
taan tätä lakia sovellettaessa ilman eri hake
musta asuvan Suomessa päätöksessä mainitun 
ajan. 
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2. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 1 a-1 c §ja 73 §:n 1 

momentin 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 aja 1 c § sekä 73 §:n 1 momentin 7 kohta 23 päivänä 
joulukuuta 1988 annetussa laissa (1217 /88) ja 1 b § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 8 
päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (214/91), sekä 

muutetaan 1 §, 41 §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 1 §muutettuna 
5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla (103/82) ja mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla sekä 41 §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa seuraavasti: 

1 § 
Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö 

on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyyden 
ja työttömyyden varalta tämän lain mukaisesti. 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä 
pidettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee 
kansaneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
misesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muu
tosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sääde
tään. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskele

valle eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on 
suoritettu vuoden ajalta sen kuukauden päät
tymisestä, jonka aikana eläkkeensaaja on pois
tunut maasta. Jollei eläkkeensaaja ole välittö
mästi ennen ulkomaille muuttoaan asunut Suo
messa vuoden pituista aikaa, eläkkeen maksa-

3. 

minen keskeytetään kuitenkin ulkomaille muut
toa seuraavan kuukauden alusta. Jos eläkkeen
saaja on välittömästi ennen eläkkeen alkamista 
asunut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään 10 
vuotta taikka jos ulkomailla oleskelu on vält
tämätöntä eläkkeensaajan tai hänen lähiomai
sensa sairauden takia, eläke maksetaan hake
muksesta määräajaksi tai toistaiseksi ulkomail
la olosta huolimatta. 

73 § 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen taikka 1 momentin 2 tai 6 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 2 aja 3 §, sellaisina kuin 

ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1218/88), sekä 
muutetaan 2 ja 2 b §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa 

laissa, seuraavasti: 

2§ 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 

ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä 

pidettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee 
kansaneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta-
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misesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen saa hakea 
muutosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sää
detään. 

2 b § 
Jos edunsaajan on 2 §:ssä mam1tun lain 

mukaan katsottu sosiaaliturvalainsäädäntöä 
sovellettaessa asuvan Suomessa edunjättäjän 

4. 

perheenjäsenenä, ei se seikka, että hän edun
jättäjän kuoleman jälkeen jää ulkomaille asu
maan, ole esteenä eläkkeen myöntämiselle, jos 
eläkettä haetaan vuoden kuluessa edunjättäjän 
kuolemasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 1 §:n 3 momentti, 

1 a § ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa 
laissa ( 499/70) ja 1 a § 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1708/91) ja 

muutetaan 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 15 päivänä heinäkuuta 1970 
annetussa laissa, seuraavasti: 

1 § 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä 
pidettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee 
kansaneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
misesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 
Kansaneläkelaitoksen tässä momentissa tarkoi
tettuun päätökseen saa hakea muutosta niin 
kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole
van lain mukaan lain voimaan tullessa ulko
mailla oleskelevalle henkilölle maksettavan 
etuuden maksamista jatketaan tämän lain voi
maantulosta riippumatta kansaneläkelaitoksen 
päätöksessä mainitun ajan. 

Laki 
vammaistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 8 §, sellaisena kuin se 

on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (252/89), sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä 
- - - - - - - - - - - - - - pidettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen kansaneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen 
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perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta
misesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen saa hakea 
muutosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sää
detään. 

8 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
l d, 23, 35-39, 39 b-43, 44--46, 67, 69, 73, 
74 ja 75 §:ssä 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 
80-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty-

6. 

jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole
van lain mukaan lain voimaan tullessa ulko
mailla oleskelevalle henkilölle maksettavan 
vammaistuen maksamista jatketaan tämän lain 
voimaantulosta riippumatta kansaneläkelaitok
sen päätöksessä mainitun ajan. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 1 §, sellaisena 

kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1219/88), seuraavasti: 

1 § 
Suomessa asuvalla lapsella on oikeus hoito

tukeen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 

ratkaistavaksi kysymys siitä, onko lasta pidet
tävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muu
tosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sääde
tään. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole
van lain mukaan lain voimaan tullessa ulko
mailla oleskelevalle lapsille maksettavan lapsen 
hoitotuen maksamista jatketaan tämän lain 
voimaantulosta riippumatta kansaneläkelaitok
sen päätöksessä mainitun ajan. 

Laki 
kuntoutusrahalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/91) 2 §:n 5 momentti 

sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

2 § 

Etuudet 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 

ratkaistavaksi, onko henkilöä pidettävä Suo
messa asuvana, asian ratkaisee kansaneläkelai
tos sen mukaan kuin asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta an
netussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansanelä-



1993 vp- HE 287 23 

kelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta 
niin kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

8. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole
van lain mukaan lain voimaan tullessa ulko
mailla oleskelevalle henkilölle maksettavan 
kuntootusrahan maksamista jatketaan tämän 
lain voimaan tulosta riippumatta kansaneläke
laitoksen päätöksessä mainitun ajan. 

Laki 
lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/92) 1 §:n 3 momentti ja 
muutetaan 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys, onko lasta pidettävä 
Suomessa asuvana, asian ratkaisee kansanelä
kelaitos sen mukaan kuin asumiseen perustu
van sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansan
eläkelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta 

9. 

niin kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Jos lapsilisää maksetaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olevan lain 1 §:n 2 ja 3 
momentin perusteella, sen maksaminen jatkuu 
tämän lain voimaantulosta riippumatta sen 
mukaan kuin lain voimaan tullessa voimassa 
olevassa laissa säädetään. 

Laki 
äitiysavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/93) 1 § ja 3 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi Suomessa asuvalle naiselle suori
tetaan tämän lain mukaisesti valtion varoista 
äitiysavustus. 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko naista pidet
tävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami-

sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muu
tosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sääde
tään. 

3 § 

Avustus ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle 

Sen estämättä, mitä 1 §:n 1 momentissa, 
2 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa on säädetty, 
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oikeus äitiysavustukseen valtion varoista on 
myös ottovanhemmalla tai lapseksiottajalla, 
joka asuu Suomessa, jos alle yksivuotias lapsi 
on lapseksiottamisesta annetussa laissa (153/85) 
tarkoitetulla tavalla sijoitettu lapseksiottajan 
luokse. Kansainvälisessä lapseksiottamisessa 
avustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
pohjoismaiden kansalaisten välistä lapseksiot
tamista lukuun ottamatta, että ottovanhemmal-

10. 

le tai lapseksiottajalle on myönnetty lapseksiot
tamisesta annetun lain 25 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu lapseksiottamisasioiden lautakun
nan lupa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Laki 
työttömyysturvalain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 1 §:ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

§ 

Jos työttömyyspäivärahaa koskevan asian 
yhteydessä tulee erikseen ratkaistavaksi, onko 
henkilöä pidettävä Suomessa asuvana, asia 
ratkaistaan sen mukaan kuin asumiseen perus
tuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamises-

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993 

ta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansan
eläkelaitoksen tai työttömyyskassan päätök
seen saa hakea muutosta niin kuin mainitun 
lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

2. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 1 a-1 c §ja 73 §:n 1 

momentin 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 a ja 1 c § sekä 73 §:n 1 momentin 7 kohta 23 päivänä 
joulukuuta 1988 annetussa laissa (1217/88) ja 1 b § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 8 
päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (214/91 ), sekä 

muutetaan 1 §, 41 §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 1 § muutettuna 
5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla ( 1 03/82) ja mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla sekä 41 §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö 

on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyyden 
ja työttömyyden varalta tämän lain mukaisesti. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskele

valle eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on 
suoritettu vuoden ajalta sen kuukauden päät
tymisestä, jonka aikana eläkkeensaaja on pois
tunut maasta. Jos kuitenkin eläkkeensaaja on 
välittömästi ennen eläkkeen alkamista asunut 
Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta 
tai jos ulkomailla oleskelu on välttämätöntä 
eläkkeensaajan tai hänen lähiomaisensa sairau
den takia, eläke maksetaan hakemuksesta mää
räajaksi tai toistaiseksi ulkomailla olosta huo
limatta. 

4 331277M 

Ehdotus 

1 § 
Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö 

on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyyden 
ja työttömyyden varalta tämän lain mukaisesti. 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen rat
kaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä pidet
tävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kansan
eläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pemstu
van sosiaaliturvalainsäädännön soreltamisesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansanelä
kelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta niin 
kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskele

valle eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on 
suoritettu vuoden ajalta sen kuukauden päät
tymisestä, jonka aikana eläkkeensaaja on pois
tunut maasta. Jollei eläkkeensaaja ole välittö
mästi ennen ulkomaille muuttoaan asunut Suo
messa vuoden pituista aikaa, eläkkeen maksami
nen keskeytetään kuitenkin ulkomaille muuttoa 
seuraavan kuukauden alusta. Jos eläkkeensaaja 
on välittömästi ennen eläkkeen alkamista asu
nut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään 10 
vuotta taikka jos ulkomailla oleskelu on vält
tämätöntä eläkkeensaajan tai hänen lähiomai
sensa sairauden takia, eläke maksetaan hake
muksesta määräajaksi tai toistaiseksi ulkomail
la olosta huolimatta. 
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Voimassa oleva laki 

73 § 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen taikka 1 momentin 2, 6 tai 7 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia. 

3. 

Ehdotus 

73 § 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen taikka 1 momentin 2 tai 6 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päiviinä 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain ( 38/69) 2 aja 3 §, sellaisina kuin 

ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1218/88), sekä 
muutetaan 2 ja 2 b §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa 

laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Suomessa asuvaksi katsotaan tätä lakia so

vellettaessa myös Suomen kansalainen, joka: 
1) ulkomailla palvelee päätoimisesti Suomen 

ulkomaanedustustossa taikka Yhdistyneissä 
Kansakunnissa tai sen yhteydessä toimivassa 
erityisjärjestössä tai muussa valtioiden välisessä 
järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu; 

2) palvelee Suomen valtiota päätoimisesti 
ulkomailla; 

3) palvelee suomalaisessa aluksessa; tai 
4) on 1 kohdassa tarkoitetun henkilön yksi

tyispalvelija. 
Suomessa asuvaksi katsotaan myös 1 mo

mentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön 
samassa taloudessa asuva perheenjäsen, jollei 
hän oman ansiotoimintansa tai muun syyn 
perusteella kuulu oleskelumaan sosiaaliturvan 
piiriin. 

Ehdotus 

2§ 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 

ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä pi
dettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muutos
ta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

2 b § 
Jos edunsaaja on 2 tai 2 a §:ssä tarkoitetuissa 

tapauksissa katsottu asuvaksi Suomessa edun
jättäjän perheenjäsenenä, ei se seikka, että hän 
edunjättäjän kuoleman jälkeen jää ulkomaille 
asumaan, ole esteenä eläkkeen myöntämiselle, 
jos eläkettä haetaan vuoden kuluessa edunjät
täjän kuolemasta. 

4. 

Ehdotus 

2b§ 
Jos edunsaajan on 2 §:ssä mainitun lain mu

kaan katsottu sosiaaliturvalainsäädäntöä sovel
lettaessa asuvan Suomessa edunjättäjän per
heenjäsenenä, ei se seikka, että hän edunjättä
jän kuoleman jälkeen jää ulkomaille asumaan, 
ole esteenä eläkkeen myöntämiselle, jos eläket
tä haetaan vuoden kuluessa edunjättäjän kuo
lemasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta /994. 

päivänä 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 1 §:n 3 momentti, 

1 a § ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa 
laissa (499/70) ja 1 a § 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1708/91) ja 

muutetaan 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 15 päivänä heinäkuuta 1970 
annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen 
diplomaattisen, lähetetyn konsuli- tai kaupalli
sen edustajan virastossa taikka Yhdistyneissä 
Kansakunnissa, sen yhteydessä toimivassa eri
tyisjärjestössä tai tähän verrattavassa kansain
välisessä järjestössä tai tähän verrattavassa 
kansainvälisessä järjestössä palveleva Suomen 
kansalainen, hänen puolisonsa ja 20 vuotta 
nuorempi lapsensa, hänen henkilökohtaisessa 
palveluksessaan oleva Suomen kansalainen se
kä henkilö, joka palvelee suomalaisessa aluk
sessa. 

Ehdotus 

1 § 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä pi·· 
dettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen tässä momentissa tarkoitet
tuun päätökseen saa hakea muutosta niin kuin 
mainitun lain /3 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

5. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 
lain mukaan lain voimaan tullessa ulkomailla 
oleskelevalle henkilölle maksettavan etuuden 
maksamista jatketaan tämän lain voimaantulosta 
riippumatta kansaneläkelaitoksen päätöksessä 
mainitun ajan. 

Laki 
''ammaistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 8 §, sellaisena kuin se 

on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (252/89), sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1-1 d, 23, 34-39, 39 b--43, 44-46, 67, 69, 
73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 
80-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Ehdotus 

1 § 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko henkilöä pi
dettävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muutos
ta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

8§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1 d, 23, 35-39, 39 b -43, 44--46, 67, 69, 73, 
74 ja 75 §:ssä 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 
80-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 
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Voimassa oleva laki 

6. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 
lain mukaan lain voimaan tullessa ulkomailla 
oleskelevalle henkilölle maksettavan vammaistu
en maksamista jatketaan tämän lain voimaantu
losta riippumatta kansaneläkelaitoksen päätök
sessä mainitun ajan. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 1 §, sellaisena 

kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1219/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Suomessa asuvalla lapsella on oikeus hoito

tukeen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
Tämän lain mukaiseen hoitotukeen on oikeu
tettu myös ulkomailla asuva lapsi, jonka huol
taja on vakuutettu kansaneläkelain mukaan. 

Hoitotukeen ei ole oikeutta lapsella, jonka 
huolta ja kansaneläkelain 1 c §:n perusteella ei 
ole kansaneläkelain mukaan vakuutettu. 

Ehdotus 

1 § 
Suomessa asuvalla lapsella on oikeus hoito

tukeen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 

ratkaistavaksi kysymys siitä, onko lasta pidettä
vä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kansan
eläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen perustu
van sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansanelä
kelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta niin 
kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 
lain mukaan lain voimaan tullessa ulkomailla 
oleskelevalle lapsille maksettavan lapsen hoito
tuen maksamista jatketaan tämän lain voimaan
tulosta riippumatta kansaneläkelaitoksen pää
töksessä mainitun ajan. 
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7. 
Laki 

kuntoutusrahalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/91) 2 §:n 5 momentti 

sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Etuudet 

Suomessa asumisella tarkoitetaan, mitä siitä 
on sairausvakuutuslaissa (364/63) säädetty. 

8. 

Ehdotus 

2§ 

Etuudet 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi, onko henkilöä pidettävä Suomes
sa asuvana, asian ratkaisee kansaneläkelaitos 
sen mukaan kuin asumiseen perustuvan sosiaali
turvalainsäädännön soveltamisesta annetussa 
laissa ( 1 ) säädetään. Kansaneläkelaitoksen 
päätökseen saa hakea muutosta niin kuin maini
tun lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 
lain mukaan lain voimaan tullessa ulkomailla 
oleskelevalle henkilölle maksettavan kuntoutus
rahan maksamista jatketaan tämän lain voimaan 
tulosta riippumatta kansaneläkelaitoksen pää
töksessä mainitun ajan. 

Laki 
lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/92) 1 §:n 3 momentti ja 
muutetaan 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Tätä lakia sovellettaessa lapsen katsotaan 
asuvan Suomessa myös aikana, jona hän tila
päisesti oleskelee ulkomailla saamatta sieltä 

Ehdotus 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys, onko lasta pidettävä 
Suomessa asuvana, asian ratkaisee kansaneläke-
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Voimassa oleva laki 

lapsilisään rinnastettavaa etuutta. Oleskelua ei 
pidetä tilapäisenä, jos lapsi on ollut yhtäjaksoi
sesti ulkomailla yli kuusi kalenterikuukautta, 
paitsi milloin ulkomailla oleskelu johtuu siitä, 
että lapsi on korkeakoulussa tai muussa oppi
laitoksessa ulkomailla opiskelevan, 6 §:ssä tar
koitetun lapsilisän nostamiseen oikeutetun hen
kilön luona, tai siitä, että lapsi itse opiskelee 
ulkomailla. 

9. 

Ehdotus 

laitos sen mukaan kuin asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansaneläke
laitoksen päätökseen saa hakea muutosta niin 
kuin mainitun lain 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Jos lapsilisää maksetaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olevan 1 §:n 2 ja 3 momentin 
perusteella sen maksaminen jatkuu tämän lain 
voimaantulosta riippumatta sen mukaan kuin 
lain voimaan tullessa voimassa olevassa laissa 
säädetään. 

Laki 
äitiysavustuslain muuttamisesta 

J 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/93) 1 § ja 3 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi Suomessa asuvalle naiselle suori
tetaan tämän lain mukaisesti valtion varoista 
äitiysavustus. Lakia ei kuitenkaan sovelleta vie
raan valtion lähetystöön, kauppaedustustoon tai 
konsulinvirastoon kuuluviin henkilöihin palvelus
väkineen, jos he ovat ulkomaan kansalaisia. 

Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen 
diplomaattisen, lähetetyn konsuli- tai kaupalli
sen edustajan virastossa taikka Yhdistyneissä 
Kansakunnissa, sen yhteydessä toimivassa eri
tyisjärjestössä tai tähän verrattavassa muussa 
kansainvälisessä järjestössä tai tällaisissa tehtä
vissä toimivan henkilön henkilökohtaisessa pal
veluksessa taikka suomalaisella aluksella palve
leva sekä korkeakoulussa tai muussa oppilai
toksessa opiskeleva nainen ja hänen alaikäinen 
lapsensa, jos he ovat Suomen kansalaisia. 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi Suomessa asuvalle naiselle suori
tetaan tämän lain mukaisesti valtion varoista 
äitiysavustus. 

Jos tätä lakia sovellettaessa tulee erikseen 
ratkaistavaksi kysymys siitä, onko naista pidet
tävä Suomessa asuvana, asian ratkaisee kan
saneläkelaitos sen mukaan kuin asumiseen pe
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltami
sesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Kan
saneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muu
tosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä sääde
tään. 
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Voimassa oleva laki 

Oikeus avustukseen on myös, jos ulkomailla 
oleskelun syynä on päätoimen luonteinen vaki
nainen palvelus sellaisessa suomalaisessa yh
dyskunnassa tai muussa yhteisössä, säätiössä 
tai laitoksessa, jolla on kotipaikka Suomessa. 

3§ 

Avustus ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle 

Sen estämättä, mitä 1 §:n 1 momentissa, 
2 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa on säädetty, 
oikeus äitiysavustukseen valtion varoista on 
myös ottovanhemmalla tai lapseksiottajalla, 
jolla on kotipaikka Suomessa, jos alle yksivuo
tias lapsi on lapseksiottamisesta annetussa lais
sa (153/85) tarkoitetulla tavalla sijoitettu lap
seksiottajan luokse. Kansainvälisessä lapsek
siottamisessa avustuksen saamisen edellytykse
nä on lisäksi, pohjoismaiden kansalaisten vä
listä lapseksiottamista lukuun ottamatta, että 
ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle on myön
netty lapseksiottamisesta annetun lain 25 §:n 1 
momentissa tarkoitettu lapseksiottamisasioiden 
lautakunnan lupa. 

Ehdotus 

3§ 

Avustus ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle 

Sen estämättä, mitä 1 §:n 1 momentissa, 
2 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa on säädetty, 
oikeus äitiysavustukseen valtion varoista on 
myös ottovanhemmalla tai lapseksiottajalla, 
joka asuu Suomessa, jos alle yksivuotias lapsi 
on lapseksiottamisesta annetussa laissa (153/85) 
tarkoitetulla tavalla sijoitettu lapseksiottajan 
luokse. Kansainvälisessä lapseksiottamisessa 
avustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
pohjoismaiden kansalaisten välistä lapseksiot
tamista lukuun ottamatta, että ottovanhemmal
le tai lapseksiottajalle on myönnetty lapseksiot
tamisesta annetun lain 25 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu lapseksiottamisasioiden lautakun
nan lupa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

10. Laki 
työttömyysturvalain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 1 §:ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Jos työttömyyspäivärahaa koskevan asian yh
teydessä tulee erikseen ratkaistavaksi, onko hen
kilöä pidettävä Suomessa asuvana, asia ratkais
taan sen mukaan kuin asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetään. Kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin mainitun lain 13 §:ssä 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 


