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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unio-
nin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskevan Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisesta. 

Laissa annettaisiin sosiaaliturva-asetusten 
soveltamista varten täydentävät kansalliset 
säännökset. Laissa säädettäisiin muun muas-
sa sosiaaliturvalaitosten toimivallasta ja teh-
tävistä Suomessa sovellettaessa Euroopan 
unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä sekä ase-
tusten soveltamiseksi käyttöön otettavasta 

sähköisestä tiedonvaihdosta ja sen hallin-
noinnista Suomessa. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan asetuksista 
johtuvia seurannaismuutoksia ja täydennyk-
siä Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin, 
työeläkelakeihin, kansaneläkelakiin, sairaus-
vakuutuslakiin, asumiseen perustuvan sosiaa-
liturvalainsäädännön soveltamisesta annet-
tuun lakiin ja työttömyysturvalakiin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. 

 
————— 



 HE 34/2010 vp 
  

 

2 

SISÄLLYSLUETTELO 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .........................................................................1 

SISÄLLYSLUETTELO ...........................................................................................................2 

YLEISPERUSTELUT..............................................................................................................4 

1. Johdanto .......................................................................................................................4 

2. Nykytila.........................................................................................................................5 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö...............................................................................5 

Laki Eläketurvakeskuksesta........................................................................................5 

Työntekijän eläkelaki ...................................................................................................5 

Kansaneläkelaki............................................................................................................6 

Sairausvakuutuslaki .....................................................................................................6 

Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu laki ...6 

Työttömyysturvalaki ....................................................................................................6 

Tapaturmavakuutuslaki ..............................................................................................7 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät....................................................................................7 

Työttömyyskassojen tehtävät ......................................................................................7 

2.2. Perusasetus ja täytäntöönpanoasetus............................................................8 

Tiedonvaihdon määrä ..................................................................................................8 

2.3. Nykytilan arviointi..........................................................................................9 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset..............................................................9 

3.1. Tavoitteet .........................................................................................................9 

3.2. Keskeiset ehdotukset.......................................................................................9 

4. Esityksen vaikutukset ................................................................................................12 

4.1. Taloudelliset vaikutukset .............................................................................12 

4.2. Yhteiskunnalliset vaikutukset......................................................................12 

Vaikutukset viranomaisten ja sosiaaliturvalaitosten toimintaan ja 
menettelytapoihin .......................................................................................................12 

Vaikutukset kansalaisen asemaan.............................................................................13 

Sosiaali- ja terveysvaikutukset ..................................................................................13 

Sukupuolivaikutukset.................................................................................................13 

4.3. Tietoyhteiskuntavaikutukset........................................................................13 

5. Asian valmistelu .........................................................................................................13 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT............................................................................15 

1. Lakiehdotusten perustelut ........................................................................................15 

1.1. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisesta......................................................................15 

1 luku. Yleiset säännökset.....................................................................................15 

2 luku. Toimivaltasäännökset ..............................................................................15 

3 luku. Tehtävät ja velvoitteet..............................................................................17 

4 luku. Sähköinen tiedonvaihto ja yhteyspiste....................................................18 

5 luku. Sähköisen tiedonsiirron hallinnointi ja kustannusten jako ..................20 

6 luku. Hallinnolliset säännökset .........................................................................21 



 HE 34/2010 vp 
  

 

3

1.2. Laki Eläketurvakeskuksesta........................................................................21 

1.3. Työntekijän eläkelaki ...................................................................................22 

1.4. Yrittäjän eläkelaki ........................................................................................24 

1.5. Merimieseläkelaki.........................................................................................25 

1.6. Maatalousyrittäjän eläkelaki .......................................................................26 

1.7. Kansaneläkelaki ............................................................................................28 

1.8. Sairausvakuutuslaki .....................................................................................29 

18 luku Sairasvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut ...........................................29 

21 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset ......................................................29 

1.9. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.29 

1.10. Työttömyysturvalaki ....................................................................................29 

1 luku Yleiset säännökset.....................................................................................29 

5 luku Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset.......................................29 

6 luku Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto ..................................................30 

11 luku Toimeenpanoa koskevat säännökset.......................................................30 

2. Voimaantulo ...............................................................................................................30 

LAKIEHDOTUKSET ............................................................................................................31 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisesta....................................................................................31 

Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.....................................39 

työntekijän eläkelain muuttamisesta ........................................................................40 

yrittäjän eläkelain muuttamisesta.............................................................................43 

merimieseläkelain muuttamisesta .............................................................................45 

maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ...........................................................47 

kansaneläkelain muuttamisesta.................................................................................49 

sairausvakuutuslain muuttamisesta..........................................................................50 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 
muuttamisesta .............................................................................................................51 

työttömyysturvalain muuttamisesta .........................................................................52 

LIITE .......................................................................................................................................54 

RINNAKKAISTEKSTIT.......................................................................................................54 

Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.....................................54 

työntekijän eläkelain muuttamisesta ........................................................................56 

yrittäjän eläkelain muuttamisesta.............................................................................61 

merimieseläkelain muuttamisesta .............................................................................64 

maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ...........................................................67 

kansaneläkelain muuttamisesta.................................................................................71 

sairausvakuutuslain muuttamisesta..........................................................................73 

työttömyysturvalain muuttamisesta .........................................................................75 

 



 HE 34/2010 vp 
  

 

4 

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat an-
taneet 29 päivänä huhtikuuta 2004 asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta, jäljempänä perusase-
tus, ja 16 syyskuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 
987/2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä, jäl-
jempänä täytäntöönpanoasetus. Uuden lain-
säädännön tarkoitus on yksinkertaistaa ja 
selkeyttää jäsenvaltiosta toiseen liikkuvien 
henkilöiden sosiaaliturvaa koskevat nykyiset 
yhteisön säännökset. 

Verrattuna nykyiseen neuvoston asetukseen 
(ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmi-
en soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä, 
jäljempänä sosiaaliturva-asetus, lainsäädäntö 
on muuttunut muun muassa siten, että perus-
asetus koskee kaikkia jäsenvaltioiden sosiaa-
liturvan piiriin kuuluvia kansalaisia, toisin 
sanoen myös niitä, jotka eivät ole olleet työ-
elämässä. Varhaiseläke-etuudet ja äi-
tiysetuuksia vastaavat isyysetuudet on lisätty 
yhteensovittamisen kohteena olevan sosiaali-
turvan alaan. Eräitä työttömyysetuuksia kos-
kevia säännöksiä on muutettu tilanteissa, 
joissa työtön siirtyy toiseen jäsenvaltioon 
työnhakua varten. Jäsenvaltioiden välistä 
kustannusvastuuta eläkkeensaajien sairaan-
hoidosta on muutettu. Myös eläkkeiden ha-
kemusmenettelyyn on tullut muutoksia elä-
kepäätösten antamisen nopeuttamiseksi. 
Lainsäädännön soveltamiseksi tarpeellinen 
tiedonvaihto jäsenmaiden sosiaaliturvalaitos-
ten välillä muuttuu sähköiseksi. 

Uudella perusasetuksella kumotaan nykyi-
nen sosiaaliturva-asetus. Eräissä tilanteissa 
sosiaaliturva-asetus pysyy kuitenkin voimas-
sa ja sen oikeusvaikutukset säilyvät. Sosiaali-
turva-asetusta sovelletaan edelleen kolmansi-
en maiden kansalaisiin heidän liikkuessaan 
unionin alueella. Samoin sosiaaliturva-
asetusta sovelletaan Euroopan talousalueesta 
tehdyn sopimuksen perusteella Norjan, Is-
lannin ja Liechtensteinin kansalaisiin sekä 

Sveitsin kansalaisiin Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton 
välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 
tehdyn sopimuksen perusteella, kunnes ky-
seisiä sopimuksia on muutettu ja mukautettu 
vastaamaan uusia asetuksia. 

Perusasetus on tullut voimaan toukokuussa 
2004, mutta sitä sovelletaan täytäntöön-
panoasetuksen voimaantulopäivästä. Täytän-
töönpanoasetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2010. Asetukset ovat kaikilta osil-
taan velvoittavia ja niitä sovelletaan sellaise-
naan kaikissa jäsenvaltioissa. 

Asetuksen 1408/71 täytäntöönpanomenet-
telystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 574/72, jäljempänä täytäntöönpanoasetus 
574/72, liitteissä1—4 ja 10 on nimetty, mikä 
viranomainen on Suomen osalta sosiaalitur-
va-asetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa 
574/72 tarkoitettu toimivaltainen viranomai-
nen, mitkä ovat toimivaltaisia laitoksia, 
asuin- ja oleskelupaikan laitoksia, yhteyseli-
miä ja mitkä ovat toimivaltaisen viranomai-
sen nimeämiä laitoksia ja toimielimiä asetus-
ta toimeenpantaessa. Uusissa asetuksissa täl-
laisia liitteitä ei ole. Niiden puuttuessa viran-
omaisten ja laitosten toimivallasta olisi sää-
dettävä kansallisessa lainsäädännössä. 

Yhteisön sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamiseksi tarvittava tiedonvaihto jäsenmai-
den välillä tapahtuu nykyisin paperilomak-
keilla, niin sanotuilla E-lomakkeilla. Uuden 
lainsäädännön mukaisessa tiedonvaihdossa 
siirrytään kahden vuoden kuluessa käyttä-
mään sähköisiä asiakirjoja. Euroopan komis-
sion perustaman suojatussa verkossa toimi-
van sanomanvaihtojärjestelmän kautta raken-
teiset sähköiset asiakirjat välitetään jäsen-
maasta toiseen yhteyspisteiden kautta. Sosi-
aaliturvalaitokset ovat velvollisia käyttämään 
jäsenmaiden välisessä yhteydenpidossa yh-
teyspistettä siten, että kaikki sanomat kulke-
vat jäsenmaan yhteyspisteestä järjestelmän 
keskuspisteen kautta toisen maan yhteyspis-
teeseen. Komission toimittamaan ja ylläpi-
tämään järjestelmän keskitettyyn osuuteen 
kuuluu myös jäsenmaan yhteyspisteen kan-
sainvälinen osa. Yhteyspisteen kansallisen 
osan kautta välitetään asiakirjoja jäsenmaan 



 HE 34/2010 vp 
  

 

5

laitosten kesken. Järjestelmän kansallisen 
osan rakentaminen, hallinto ja ylläpito on 
kunkin jäsenmaan omalla vastuulla. Suomes-
sa yhteyspiste sijoitetaan Kansaneläkelaitok-
seen. 

Järjestelmän tietoarkkitehtuuri perustuu 
komission EESSI-arkkitehtuurin ratkaisuille. 
Vastaavaa yhtenäistä tietorakennetta Suo-
messa ei toistaiseksi ole sosiaaliturvaa toi-
meenpanevien laitosten osalta toteutettu. 
Kansallisen osuuden toteutus ja kansallisten 
rakenteiden sovittaminen yhteiseen euroop-
palaiseen sähköiseen tiedonvaihtoon edellyt-
tää uusia tietoteknisiä järjestelyjä. Tulevai-
suudessa ne luovat myös uusia mahdolli-
suuksia tehostaa sekä kansallista että kan-
sainvälistä toimintaa ja tietojenvaihtoa järjes-
telmien välillä. 

Uusien asetusten vuoksi myös kansallista 
sosiaaliturvalainsäädäntöä on täsmennettävä 
ja ajantasaistettava. 
 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kansallisessa lainsäädännössä on vain niu-
kasti asetuksiin liittyviä säännöksiä, koska 
sosiaaliturva-asetus ja sen täytäntöön-
panoasetus 574/72 ovat suoraan sovellettavaa 
oikeutta. Näitä säännöksiä on Eläketurvakes-
kuksesta annetussa laissa (397/2006), työelä-
kelaeissa, kansaneläkelaissa (568/2007), sai-
rausvakuutuslaissa (1224/2004), Valtioneu-
voston asetuksessa Kansaneläkelaitoksen 
tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston ase-
tuksen (ETY) 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja 
sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä 
(20.12.2007/1404), asumiseen perustuvan so-
siaaliturvalainsäädännön soveltamisesta an-
netussa laissa (1573/1993), työttömyysturva-
laissa (1290/2002) ja tapaturmavakuutuslais-
sa (608/1948). 
 
Laki Eläketurvakeskuksesta 

Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n 
2 momentin perusteella Eläketurvakeskuksen 
tehtävänä on muun muassa ratkaista työnan-
tajan, työntekijän ja virkamiehen tai yrittäjän 
hakemuksesta, onko sosiaaliturva-asetuksen 

sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien sään-
nösten mukaan ulkomailla työskentelevään 
henkilöön sovellettava Suomen sosiaaliturva-
lainsäädäntöä, ja antaa ratkaisusta asianosai-
sen pyynnöstä valituskelpoinen päätös sekä 
hoitaa ulkomaille lähetettäviä eläkehakemuk-
sia koskevia tehtäviä siten kuin sosiaaliturva-
asetuksessa määrätään sekä hoitaa näistä 
säädöksistä johtuvia muita tehtäviä sosiaali- 
ja terveysministeriön määräämässä laajuu-
dessa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
3 määritellään sosiaaliturva-asetuksen ja täy-
täntöönpanoasetuksen 574/72 mukaiset 
asuinpaikan laitokset ja oleskelupaikan lai-
tokset. Työeläkkeiden osalta Eläketurvakes-
kus toimii edellä mainittuina laitoksina. Liit-
teessä 4 määritellään Eläketurvakeskus täy-
täntöönpanoasetuksen mukaiseksi yhteyseli-
meksi työeläkkeiden osalta. Liitteessä 10 on 
määritetty toimivaltaisen viranomaisen ni-
meämät laitokset ja toimielimet. Suomessa 
toimivaltainen viranomainen on sosiaali- ja 
terveysministeriö. Eläketurvakeskus on liit-
teen 10 perusteella toimivaltaisen viranomai-
sen nimeämä laitos ja toimielin toimeenpan-
taessa muun muassa sovellettavaa lainsää-
däntöä koskevia säännöksiä lähetettyihin 
työntekijöihin ja useassa jäsenmaassa työs-
kenteleviin. Eläketurvakeskus antaa todistuk-
sen siitä, että lähetettyyn työntekijään tai it-
senäiseen ammatinharjoittajaan sovelletaan 
Suomen lainsäädäntöä tiettyyn ajankohtaan 
saakka tai että henkilö on Suomen lainsää-
dännön alainen tehdessään työtä tai harjoitta-
essaan itsenäisesti ammattiaan kahden tai 
useamman jäsenvaltion alueella. 
 
Työntekijän eläkelaki 

Työntekijän eläkelain 123 §:ssä on sään-
nökset eläkkeen maksamisjärjestyksestä, jos 
eläke on maksettava muulle kuin eläkkeen-
saajalle itselleen työntekijän eläkelain tai 
muun lain perusteella, ja kahdella tai use-
ammalla viranomaisella, kunnalla, laitoksella 
tai toimielimellä taikka muulla taholla on oi-
keus siihen. Tällöin eläke maksetaan myös 
EU- tai ETA-maan laitokselle ja Sveitsille, 
jos kyse on eläkkeen aiheettoman maksun ta-
kaisinperimisestä täytäntöönpanoasetuksen 
574/72 111 artiklan mukaan. 
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Työntekijän eläkelain 129 §:ssä on sään-
nökset muutoksen hakemisesta EU-päätösten 
yhteenvedon saamisen jälkeen. Asianosai-
nen, joka on ollut vakuutettuna kahdessa tai 
useammassa jäsenmaassa ja joka ei tyydy 
eläkelaitoksen työntekijän eläkelain nojalla 
antamaan päätökseen, voi hakea siihen muu-
tosta saatuaan täytäntöönpanoasetuksen 
574/72 48 artiklassa tarkoitetun yhteenvedon, 
johon on liitetty kaikkien kyseisten jäsen-
maiden laitosten päätökset. 

Työntekijän eläkelain 206 §:n mukaan elä-
kelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oi-
keus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa sääde-
tään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon-
saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa 
asianomaiselle viranomaiselle ja toimielimel-
le työntekijän eläkelain toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaalitur-
vasopimuksen mukaisten tehtävien toimeen-
panossa. 

Yrittäjän eläkelaissa (1272/2006), meri-
mieseläkelaissa (1290/2006) ja maatalous-
yrittäjän eläkelaissa (1280/2006) on vastaa-
vat säännökset kuin työntekijän eläkelaissa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
2 nimetään eläkkeet myöntävä ja maksava 
työeläkelaitos toimivaltaiseksi laitokseksi 
vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman 
perusteella myönnettävien työeläkkeiden 
osalta. 
 
Kansaneläkelaki 

Kansaneläkelain 7 §:n mukaan kansanelä-
kelain mukaista etuutta määrättäessä otetaan 
tarvittaessa huomioon, mitä sosiaaliturva-
asetuksessa säädetään. Myös lain eräissä 
muissa säännöksissä viitataan sosiaaliturva-
asetukseen. 
 
Sairausvakuutuslaki 

Sairausvakuutuslain 15 luvun 16 §:n 
1 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen 
tehtävistä toimeenpantaessa sosiaaliturva-
asetuksen säännöksiä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Saman pykälän 
2 momentin mukaan edellä mainittuja tehtä-
viä ovat eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja 
muiden asetuksessa tarkoitettujen todistusten 

sekä sosiaaliturva-asetuksen 22 artiklassa 
tarkoitettujen lupien antaminen, jollei luvan 
antaminen kuulu sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän tai muun kunnallisista terveyspalve-
luista vastaavan tahon toimivaltaan. Toi-
meenpanoon liittyviä tehtäviä ovat myös so-
siaaliturva-asetuksen perusteella annettujen 
sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut sellai-
set toimeenpanoon liittyvät tehtävät, jotka 
perustuvat yhteisön oikeuteen. 

Kun kyse on sairaanhoitopiirin toimival-
taan kuuluvasta potilaalle annetusta luvasta 
mennä toisen jäsenvaltion alueelle saamaan 
hoitoa, kustannusten korvaamiseen liittyvät 
tehtävät kuuluvat kuitenkin Valtioneuvoston 
asetuksen 1 §:n mukaan sairaanhoitopiirille. 
Kansaneläkelaitos voi näissä tilanteissa huo-
lehtia korvaamiseen liittyvistä tehtävistä sai-
raanhoitopiirin toimeksiannosta. 

Sairausvakuutuslain 18 luvun 6 §:ssä sää-
detään ulkomailla asuvan eläkkeensaajan 
maksuvelvollisuudesta. Maksun perusteena 
on Suomelle sosiaaliturva-asetuksen perus-
teella tuleva vastuu Suomesta eläkettä saavi-
en sairaanhoidon kustannuksista. Saman lu-
vun 8 §:ssä sairaanhoitovakuutuksen kuluiksi 
luetaan Suomessa vakuutetulle sosiaaliturva-
asetuksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset. 
 
Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää-
dännön soveltamisesta annettu laki 

Lain 3b §:ssä säädetään edellytyksistä, joil-
la jäsenmaan kansalaiseen sovelletaan asu-
misperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä 
Suomessa työskentelyn tai yritystoiminnan 
harjoittamisen perusteella sosiaaliturva-
asetuksen osoittaessa henkilön Suomen lain-
säädännön piiriin kuuluvaksi. Myös lain so-
veltamisala 1 §:ssä on määritelty suhteessa 
sosiaaliturva-asetuksen soveltamiseen. 
 
Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalain 1 luvun 8 §:n mukaan 
oikeus lain mukaisiin etuuksiin on työttömäl-
lä, joka asuu Suomessa ja täyttää etuuden 
saamisen edellytykset siten kuin laissa sääde-
tään, jollei sosiaaliturva-asetuksesta muuta 
johdu. 
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Jos sosiaaliturva-asetuksen säännösten mu-
kaan muussa valtiossa täyttyneet vakuutus- 
tai työskentelykaudet on luettava työssä-
oloehtoon, työttömyysturvalain 5 luvun 9 §:n 
mukaan edellytyksenä niiden huomioon ot-
tamiselle on, että henkilö on työskennellyt 
Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä 
vähintään neljä viikkoa. Saman luvun 11 §:n 
mukaan henkilölle, joka on saanut työttö-
myysturvalain mukaista työttömyyspäivära-
haa sosiaaliturva-asetuksen mukaisesti aika-
na, jona hän on hakenut työtä toisesta jäsen-
valtiosta ja joka ei ole kolmen kuukauden ku-
luessa siitä, kun hän lähti maasta palannut 
työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttö-
myyspäivärahaa uudelleen vasta kun hän on 
ollut työssä tai koulutuksessa neljä viikkoa. 

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa makse-
taan yhteensä enintään 500 työttömyyspäi-
vältä. Työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n 
mukaan enimmäisaikaan luetaan myös sellai-
set työttömyyspäivät, joilta henkilölle on 
maksettu työttömyysetuutta sellaisessa valti-
ossa, jossa sovelletaan sosiaaliturva-asetusta. 
 
 
Tapaturmavakuutuslaki 

Tapaturmavakuutuslain 30a §:n 2 momen-
tin 1 kohdan mukaan Tapaturmavakuutuslai-
tosten Liitto hoitaa työtapaturma- ja ammatti-
tautiasioissa sosiaaliturvaa koskevasta kan-
sainvälisestä säädöksestä asuin- ja oleskelu-
paikan laitokselle johtuvia tehtäviä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
2 työtapaturmien ja ammattitautien osalta 
toimivaltaiseksi laitokseksi määritetään va-
kuutuslaitos, joka vastaa asianomaisen henki-
lön tapaturmavakuutuksesta. Asuinpaikan 
laitokset ja oleskelupaikan laitokset sisältävä 
liite 3 määrittää Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton Suomessa kyseiseksi laitokseksi. Tapa-
turmavakuutuslaitosten Liitto on lisäksi mää-
ritetty yhteyselimeksi Suomessa työtapatur-
mien ja ammattitautien osalta. Liite 10 mää-
rittää Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toi-
mivaltaisen viranomaisen nimeämäksi laitok-
seksi ja toimielimeksi sovellettaessa muun 
muassa tapaturman sattumisen tai ammatti-
taudin saamisen jälkeen saatujen luon-
toisetuuksien korvaamista koskevia yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä. 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät 

Kansallisessa sosiaaliturvalainsäädännössä 
sairausvakuutuslakia lukuun ottamatta ei ole 
säännöksiä Kansaneläkelaitoksen toimival-
lasta tai tehtävistä sovellettaessa yhteisön 
lainsäädäntöä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
2 luetellaan kunkin jäsenvaltion toimivaltai-
set laitokset. Toimivaltaisella laitoksella tar-
koitetaan sosiaaliturva-asetuksessa laitosta, 
jossa henkilö on vakuutettu hakiessaan etuut-
ta, tai laitosta, josta henkilöllä on oikeus tai 
olisi oikeus etuuksiin, jos hän tai hänen per-
heenjäsenensä asuisivat sen jäsenvaltion alu-
eella, jossa laitos sijaitsee. Myös jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laitos 
voi olla toimivaltainen laitos. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
2 Kansaneläkelaitos nimetään sairaus- ja äi-
tiysvakuutuksen, kansaneläkkeiden, työttö-
myysturvan perusturvajärjestelmän, perhe-
etuuksien ja maksuihin perustumattomien 
erityisetuuksien osalta toimivaltaiseksi lai-
tokseksi Suomessa. Saman asetuksen 3 liit-
teessä Kansaneläkelaitos määritellään asuin-
paikan laitokseksi ja oleskelupaikan laitok-
seksi sairaus- ja äitiysvakuutuksen, kansan-
eläkkeen, työttömyyden perusturvajärjestel-
män sekä perhe-etuuksien osalta. Liitteessä 
4 Kansaneläkelaitoksen nimetään yhteyseli-
meksi sairaus- ja äitiysvakuutuksen, kansan-
eläkkeiden, perhe-etuuksien ja työttömyys-
etuuksien osalta. Liitteessä 10 nimetään Kan-
saneläkelaitoksen toimivaltaisen viranomai-
sen nimeämäksi laitokseksi ja toimielimeksi 
sovellettaessa muun muassa keskinäistä hal-
linnollista apua aiheetta maksettujen etuuksi-
en takaisinperinnässä muiden kuin työeläk-
keiden ja työtapaturma- ja ammattitau-
tietuuksien osalta. 
 
Työttömyyskassojen tehtävät 

Työttömyyskassalaissa tai työttömyystur-
valaissa ei ole säännöksiä työttömyyskasso-
jen toimivallasta ja tehtävistä sovellettaessa 
yhteisön lainsäädäntöä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteessä 
2 nimetään Suomen osalta toimivaltainen 
työttömyyskassa toimivaltaiseksi laitokseksi 
työttömyysturvan ansiosidonnaisen järjes-
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telmän osalta. Liitteessä 3 asuin- ja oleskelu-
paikan laitokseksi määritetään toimivaltainen 
työttömyyskassa, jossa asianomainen henkilö 
on vakuutettu. Liitteessä 10 toimivaltainen 
työttömyyskassa nimetään sosiaali- ja terve-
ysministeriön nimeämäksi laitokseksi ansio-
sidonnaisten työttömyyskorvausten osalta 
sovellettaessa säännöksiä, jotka koskevat 
työttömyysetuuksia koskevien todistusten an-
tamista. 
 
 
2.2. Perusasetus ja täytäntöönpanoasetus 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat an-
taneet perusasetuksen ja sen täytäntöön-
panoasetuksen uudistaakseen jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskevia yhteisön säännöksiä. Asetuksia so-
velletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsen-
valtioiden kansalaisiin, jotka kuuluvat tai 
ovat kuuluneet jonkin jäsenvaltion sosiaali-
turvalainsäädännön piiriin, sekä heidän per-
heenjäseniinsä ja heidän jälkeensä eläviin 
leskiin ja orpoihin. Uudet asetukset koskevat 
myös työelämän ulkopuolella olevia tai ollei-
ta henkilöitä. 

Vakuutettu henkilö kuuluu vain yhden jä-
senvaltion lainsäädännön alaisuuteen. Työs-
kentelymaan periaatteen mukaan henkilöön 
sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa hän on palkkatyössä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana. Erityissäännökset kos-
kevat muun muassa virkamiehiä ja sellaisia 
henkilöitä, jotka ovat palkkatyössä tai toimi-
vat itsenäisinä ammatinharjoittajina useassa 
jäsenvaltiossa. Muut henkilöt kuuluvat asuin-
jäsenvaltionsa lainsäädännön alaisuuteen. 

Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien 
säännösten lisäksi asetuksissa on säännökset 
muun muassa eläkkeistä, sairausetuuksista, 
työ- ja ammattitautietuuksista, perhe-
etuuksista ja työttömyysetuuksista. Etuus-
ryhmiä koskevien erityissäännösten lisäksi 
asetuksissa on säännökset maksujen perimi-
sestä ja etuuksien takaisinperinnästä. 

Uusilla täytäntöönpanoa koskevilla sään-
nöksillä, kuten vastaisuudessa siirtymisellä 
sähköiseen tiedonvaihtoon jäsenmaiden välil-
lä, tehostetaan kansalaisten oikeuksien toteu-
tumista ja pyritään nopeuttamaan asioiden 
käsittelyä. Sähköiseen tiedonvaihdon on tar-

koitus alkaa kahden vuoden siirtymäajan ku-
luessa eli 1 päivänä toukokuuta 2012. 
 
Tiedonvaihdon määrä 

Suomesta lähetettyjen ja Suomeen saapuvi-
en sosiaaliturvaa koskevien hakemusten mää-
rä on jo nykyisen sosiaaliturva-asetuksen ai-
kana ollut melko merkittävä. 

Eläketurvakeskus on toimittanut vuonna 
2008 jäsenmaihin 8 400 eläkehakemusta. Tu-
levaisuudessa määrän arvioidaan kasvavan. 
Eläketurvakeskus myöntää lisäksi vuosittain 
noin 6 000 lähetetyn työntekijän todistusta 
toisessa jäsenmaassa tapahtuvaa työkomen-
nusta varten. Vuonna 2008 Eläketurvakes-
kuksessa on rekisteröity noin 16 000 ulko-
mailta saapunutta lähetetyn työntekijän todis-
tusta. Luku ei kuitenkaan ole kattava, sillä 
kaikki jäsenvaltiot eivät toimita tietoja anta-
mistaan todistuksista. Oletettavasti määrät 
todellisuudessa ovat siten suurempia. 

Kansaneläkelaitokseen on saapunut vuonna 
2008 yhteensä 5 127 eläkehakemusta jäsen-
maista. Kansaneläkelaitos antoi samana 
vuonna noin 27 000 jäsenmaan kansalaista 
koskevaa vakuuttamispäätöstä asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetun lain (1573/1993) mukai-
sesti. Lisäksi Kansaneläkelaitos samana 
vuonna antoi yhteensä 759 todistusta työttö-
myysturvan vakuutuskausista, 146 todistusta 
oikeudesta työttömyysetuuksiin ulkomaan 
työnhakua varten ja 906 sairaus- ja äitiysva-
kuutuksen vakuutuskausitodistusta. 

Kansaneläkelaitoksen tilastojen mukaan 
tällä hetkellä noin 3 100 toisessa jäsenvalti-
ossa asuvaa eläkkeensaajaa ja heidän per-
heenjäsentään saa sairaanhoitoa Suomen kus-
tannuksella. Voimassa olevia Kansaneläke-
laitoksen myöntämiä eurooppalaisia sairaan-
hoitokortteja on vuoden 2009 lopussa ollut 
voimassa runsas 550 000. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimi-
valtaan asuinpaikan ja oleskelupaikan laitok-
sena vuonna 2008 on kuulunut 208 tapausta. 
Suomesta on lähetetty vuonna 2008 arviolta 
200 lomaketta, jolla asuinpaikan tai oleske-
lupaikan laitos on pyytänyt toimivaltaiselta 
laitokselta todistusta palkatun työntekijän tai 
itsenäisen ammatinharjoittajan perheenjäse-
nen oikeudesta luontoisetuuksiin. Suomeen 
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saapui 30 vastaavaa lomaketta. Todistuksia 
oikeudesta työtapaturmien ja ammattitautien 
johdosta myönnettäviin hoitoetuuksiin va-
kuutusyhtiöt lähettivät noin 40 ja vastaanot-
tivat 84. Vakuutusyhtiöt lähettivät 87 lasku-
tuslomaketta sairaanhoidon korvauksista ja 
vastaanottivat noin 40. 

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön arvion 
mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
lomakeliikenteen määrä on vuosittain noin 
1000 lomaketta. Kansaneläkelaitoksen tilas-
tojen mukaan Suomesta lähti vuonna 2008 
yhteensä 270 henkilöä työnhakuun toiseen 
jäsenvaltioon. Näistä 91 oli perusturvan saa-
jia ja 179 ansiosidonnoista työttömyysetuutta 
saavia. Työnhakua varten heille on annettu 
asianomaiset lomakkeet. Työnhakijoiden 
määrän oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. 
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteissä 
nimetään toimivaltainen viranomaiset ja toi-
mivaltaiset laitokset, asuinpaikan ja oleske-
lupaikan laitokset, yhteyselimet ja toimival-
taisen viranomaisen nimeämät laitokset ja 
toimielimet. Uusien asetusten mukaan jä-
senmaiden sosiaaliturvalaitokset luetteloi-
daan eurooppalaiseen sähköiseen laitosrekis-
teriin, mutta merkinnän laitosrekisterissä ei 
katsota perustavan laitoksille oikeudellista 
toimivaltaa asetusten soveltamiselle samalla 
tavoin kuin nykyisen täytäntöönpanoasetuk-
sen liitteet, jotka ovat erottamaton osa asetus-
ta ja joilla on sama oikeudellinen merkitys 
kuin asetuksessa olevilla säännöksillä. 

Nykyisin sosiaaliturva-asetuksen sovelta-
miseksi tiedot vaihdetaan paperilomakkeilla. 
Tämä menettely on hidasta ja vaikeaselkoista 
eikä enää täytä uudessa lainsäädännössä 
noudatettavaksi edellytettyä hyvän hallinto-
tavan periaatetta. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on antaa täydentäviä 
säännöksiä Euroopan unionin sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamiseksi ja täytäntöön 
panemiseksi Suomessa. Esityksen mukaan 

kansallisessa lainsäädännössä nimettäisiin 
toimivaltainen viranomainen, toimivaltaiset 
laitokset, asuinpaikan ja oleskelupaikan lai-
tokset, yhteyselimet sekä toimivaltaisen vi-
ranomaisen nimeämät laitokset ja elimet. Li-
säksi tarkoituksena on säätää edellä mainittu-
jen laitosten tehtävistä ja toimivaltajaosta. 
Ehdotettavissa säännöksissä noudatettaisiin 
unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuu-
luvien etuuksien jaottelua ja säädettäisiin ky-
seisestä lainsäädännöstä aiheutuvista tehtä-
vistä. Lisäksi tavoitteena on säätää sähköisen 
tiedonvaihdon rakenteista, yhteyspisteestä ja 
sen hallinnoinnista Suomessa, sillä sähköisen 
tiedonvaihdon kansallisen osan hallinto ja yl-
läpito on jokaisen jäsenmaan omalla vastuul-
la. 

Esityksen tarkoituksena on myös täsmentää 
kansallista sosiaaliturvalainsäädäntöä siltä 
osin kuin se Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusten soveltamisen kannalta on 
tarpeellista. 
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Uudessa unionin lainsäädännössä ei ole 
täytäntöönpanoasetuksen 574/72 liitteiden 
mukaista säädösperustaa asetusten tehtäviä 
hoitaville laitoksille ja elimille. Siksi ehdote-
taan, että kansallisessa lainsäädännössä ni-
metään perusasetuksessa tarkoitetut toimival-
taiset viranomaiset ja laitokset, asuinpaikan 
ja oleskelupaikan laitokset, toimivaltaisiksi 
nimetyt laitokset ja elimet ja yhteyselimet 
sekä säädetään eri laitosten tehtävistä ja nii-
den välisestä toimivallan jaosta etuus- ja teh-
täväkohtaisesti kuten aiemman täytäntöön-
panoasetuksen 574/72 liitteissä on säädetty. 

Laissa säädettäisiin laitosten velvollisuuk-
sista sovellettavan lainsäädännön määrittämi-
sessä ja tehtävistä antaa todistuksia ja muita 
esitettäviä asiakirjoja. Esitettävät asiakirjat 
ovat sisällöltään ja ulkoasultaan samanlaisia 
kaikissa jäsenmaissa. Velvollisuus ratkaista 
sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö ja an-
taa sen mukainen todistus jakautuisi Eläke-
turvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen vä-
lillä. Täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettuja 
todistuksia antaisivat edellä mainittujen li-
säksi asianomaiset työttömyyskassat ja tapa-
turmavakuutuslaitokset sekä työ- ja elinkei-
notoimistot. Laissa nimettäisiin muun muas-
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sa yhteyslaitos eläkehakemusten käsittelyä 
varten sekä laitos, jonka kautta muista jäsen-
valtiosta vakuutusmaksujen takaisinperintää 
koskeva yhteydenpito tapahtuisi. 

Nykyisen asetuksen mukaiset tiedot on vä-
litetty lomakkeilla, mutta uuden lainsäädän-
nön mukaan kaiken jäsenmaiden välisen tie-
donvaihdon on vastedes tapahduttava sähköi-
sesti. Tällä tavoitellaan nopeampaa, tehok-
kaampaa ja taloudellisempaa toimintaa sekä 
luotettavuuden lisäämistä. Jokaiseen jäsen-
maahan tulee yksi tai useampia yhteyspisteitä 
tietojen välitystä varten. Komissio luo tarvit-
tavan viestinvälitysjärjestelmän. Yhteyspiste 
jakautuu rakenteellisesti kansainväliseen ja 
kansalliseen osaan, josta kansallisen osan 
hallinto ja ylläpito on jokaisen jäsenmaan 
omalla vastuulla. 

Suomessa eri sosiaalivakuutusjärjestelmät 
ovat päätyneet osittain eri ratkaisuihin sen 
suhteen, miten laajaa tietojärjestelmien integ-
rointi on toisaalta järjestelmien sisällä ja toi-
saalta yhteyspisteeseen. Kansallinen valmis-
telu on tehty sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet 
edustettuna asetuksia soveltavat toimijat. 

Sähköisen tiedonvaihdon osalta unionin so-
siaaliturvalainsäädäntö mahdollistaa kahden 
vuoden siirtymäajan, jolloin voidaan käyttää 
väliaikaisratkaisuja. Komission yhteydessä 
toimiva Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallin-
totoimikunta on antanut erilliset suositukset 
ja päätökset siirtymäaikaa koskevista erityis-
säännöistä. Siirtymäajan ohjeiden tarkoituk-
sena on turvata toimeenpanon sujuminen ja 
kansalaisten oikeuksien toteutuminen. 

Välitettävät tiedot sisältävät merkittävässä 
määrin henkilötietoja, joiden suojaussäännöt 
ovat tiukat. Sosiaaliturvan sähköisen tiedon-
vaihdon kansainvälinen osuus toteutuu Eu-
roopan unionin sTesta -verkon kautta, jonka 
tietoturvataso on tässä suhteessa riittävä. 
Kaikki tässä verkossa kulkeva tieto on sala-
tussa muodossa. 

On tarpeellista säätää tiedonvaihdon raken-
teista Suomessa, kuten yhteyspisteestä ja 
sähköistä tiedonvaihtoa varten ylläpidettävän 
tietojärjestelmän palveluista, käyttöoikeuk-
sista sekä henkilötietojen käsittelystä ja tie-
tosuojasta. Suomessa tulisi olemaan yksi tie-
donvaihdon yhteyspiste, joka sijoitetaan 
Kansaneläkelaitokseen ja jonka ylläpitämän 

tietojärjestelmäpalvelun kautta kaikkien ase-
tuksia soveltavien toimijoiden tietoliikenne 
muiden maiden yhteyspisteisiin ohjattaisiin 
komission ylläpitämän keskuspisteen kautta. 
Kansaneläkelaitos hoitaisi tietojärjestelmää 
laissa mainittujen viranomaisten, laitosten ja 
elinten lukuun ja se voisi tuottaa myös säh-
köiseen tiedonvaihtoon liittyviä palveluja. 
Kansaneläkelaitoksen tehtävistä ja vastuusta 
yhteyspisteen hoitajana, muun muassa tie-
donvaihdon turvatasosta, yhteyspisteen toi-
minnasta ja lainmukaisuudesta, varajärjes-
telmästä ja yhteyspisteessä käsitellyistä ja 
sen kautta kulkevista asiakirjoista kerättävis-
tä lokitiedoista säädettäisiin laissa. Kukin vi-
ranomainen, laitos ja elin olisi niiden tietojen 
rekisterinpitäjä, jotka ovat tarpeen vireillä 
olevan sosiaaliturva-asian tai -hakemuksen 
ratkaisemiseksi. Ne olisivat myös vastuussa 
omien järjestelmiensä osalta yhteyspisteen 
kautta välitettyjen asiakirjojen käsittelystä 
kerättävistä lokitiedoista. 

Kansaneläkelaitoksen ja muiden toimival-
taisten laitosten käyttöoikeuksista yhteyspis-
teen kautta saapuviin ja lähteviin tietoihin 
olisi säädetty tässä laissa. Laissa säädettäisiin 
myös henkilön oikeudesta tarkastaa järjes-
telmään tallennettuja häntä koskevia tietoja 
ja lokitietoja. Laissa säädettäisiin Kansanelä-
kelaitoksen oikeuksista tarvittaessa saada ja 
käsitellä henkilötietoja. Kansaneläkelaitok-
sella olisi yhteyspisteen toiminnan ja tietojär-
jestelmän käyttötarkoituksen mukaisesti oi-
keus käsitellä ja avata yhteyspisteen kautta 
kulkevia ja tietojärjestelmään tallentuvia 
sähköisiä sanomia toimivaltaisen laitoksen 
tunnistamiseksi. Henkilön tunnistuksesta ja 
väestötietojärjestelmästä saatavista tiedoista 
on tarpeen säätää, jotta vältyttäisiin identi-
teettiepäselvyyksiltä ja henkilöiden useam-
malla henkilöllisyydellä esiintymiseltä järjes-
telmissä. Myös tietojen säilyttämisestä sää-
dettäisiin. 

Laissa säädettäisiin tiedonvaihdon ja yh-
teyspisteen hallinnointia, rahoitusta ja kehit-
tämistä varten asetettavasta yhteistyöryhmäs-
tä, jossa olisi edustettuna kaikki perusasetuk-
sessa mainittuja sosiaaliturvan aloja edusta-
vat toimijat: Sosiaali- ja terveysministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö, Kansaneläkelai-
tos, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutus-
laitosten Liitto ja Työttömyyskassojen yh-
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teisjärjestö. 
Yhteistyöryhmän tehtävänä olisi muun mu-

assa esittää sähköisen tiedonvaihdon, yhteys-
pisteen yleisen hallinnoinnin ja käytettyjen 
palvelujen vuositoteuma ja kustannukset, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistai-
si. Sosiaali- ja terveysministeriö myös vah-
vistaisi kunkin toimijan kustannusosuuden 
vuosittain. 

Sähköisen tiedonvaihdon ja yhteyspisteen 
vuotuiset hallinnointi- ja käyttökustannukset 
jaettaisiin tiedonvaihtoon osallistuneiden 
toimijoiden kesken niiden käyttämän tiedon-
vaihdon ja palvelujen perusteella. Yhteyspis-
teen rakentamiskustannukset jaettaisiin toi-
mijoiden kesken sen mukaan kuinka suuri 
työmäärä on aiheutunut kunkin toimijan toi-
mivaltaan kuuluvasta tiedonvaihdosta ja yh-
teiseksi luettavat kustannukset jaettaisiin ar-
vioitujen käyttö- ja hallinnointikustannusten 
suhteessa. Kansaneläkelaitos huolehtisi yh-
teyspisteessä käsiteltyjen ja sen kautta väli-
tettyjen sähköisten asiakirjojen tilastoinnista 
edellä mainitun kustannusten jaon määrittä-
miseksi. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan kirjattavaksi täy-
dentävät säännökset jäsenvaltioiden ja toimi-
valtaisten laitosten välisestä luontoisetuuksi-
en kustannusten korvaamisesta sekä etuuksi-
en kuittaamisesta ja takaisinperinnästä ja va-
kuutusmaksujen takaisinperinnästä. 

Erikseen säädettäisiin todistuksesta hoi-
toetuuksiin Suomessa, jonka Kansaneläkelai-
tos antaisi esimerkiksi silloin, kun henkilöllä 
ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta hänellä 
olisi perusasetuksen perusteella oikeus luon-
toisetuuksiin Suomessa. Erikseen säädettäi-
siin myös toisessa jäsenvaltiossa annettavaa 
hoitoa koskevasta lupamenettelystä. 

Kukin toimivaltainen laitos huolehtisi pe-
rusteetta tai väliaikaisesti maksamiensa tai 
antamiensa etuuksien kuittaamisen ja ta-
kaisinperinnän sekä vakuutusmaksujen ta-
kaisinperinnän muista jäsenvaltioista. Muista 
jäsenmaista saapuneista vakuutusmaksujen 
takaisinperimispyynnöistä huolehtisi Eläke-
turvakeskus, joka toimittaisi ne edelleen 
ulosottoviranomaisille. 

Eläketurvakeskus huolehtisi Suomen sosi-
aaliturvalaitosten tai toimeentulotukea myön-
tävien viranomaisten liikamaksujen ja niihin 
liittyvien korkojen, sakkojen ja muiden mak-

sujen ja kustannusten perinnästä muiden jä-
senvaltioiden myönnettäväksi tulevista eläk-
keistä kuten nykyään. 

Kansaneläkelaitokselle säädettäisiin toimi-
valta ryhtyä perintätoimenpiteisiin eurooppa-
laista sairaanhoitokorttia väärin käyttäneen 
henkilön hoidosta aiheutuneiden kustannus-
ten takaisin perimiseksi kyseiseltä henkilöltä 
sekä toimivalta luopua perintätoimista tietyin 
edellytyksin. 

Kansaneläkelakia, työntekijän eläkelakia 
sekä muita työeläkelakeja ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että perusasetus otettaisiin tar-
vittaessa huomioon lakien mukaisia etuuksia 
määrättäessä. Muutoksenhakua koskevat ny-
kyiset säännökset ehdotetaan kumottavaksi. 
Henkilöllä on oikeus hakea muutosta kansal-
lisen eläkepäätöksen jälkeen sekä täytän-
töönpanoasetuksen perusteella oikeus vaatia 
päätösten tarkistamista, jos hän saatuaan yh-
teenvedon kaikkien kyseisten jäsenmaiden 
laitosten päätöksistä on sitä mieltä, että kah-
den tai useamman laitoksen päätöksillä on ol-
lut kielteinen yleisvaikutus hänen oikeuksiin-
sa. Suomessa tämä tarkoittaisi eläkelakien 
oikaisumenettelyjen käyttöä. 

Eläketurvakeskuksesta annettua lakia 
(397/2006) ehdotetaan täsmennettäväksi Elä-
keturvakeskuksen tehtävien osalta perusase-
tuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sovelta-
miseen liittyen. 

Työttömyysturvalakiin ehdotetaan uusia 
säännöksiä, jotka koskisivat työnhakua toi-
sesta jäsenmaasta. Ne olisivat täydentäviä 
säännöksiä perusasetuksen soveltamiseksi. 

Työnhakuun lähteneellä on asetuksen pää-
säännön mukaan oikeus etsiä työtä toisessa 
jäsenvaltiossa enintään kolme kuukautta ja 
sinä aikana saada lähtömaastaan työttömyys-
etuutta. Perusasetuksen mukaan työnhakuai-
kaa voidaan kuitenkin toimivaltaisen viran-
omaisen tai laitoksen päätöksellä pidentää 
enintään kuuteen kuukauteen. Tällainen pi-
dennys on yksinomaan kansallisten viran-
omaisten päätösvallassa ja harkinnassa. Pe-
rusasetuksen 64 artiklan mukaista mahdolli-
suutta saada työttömyysetuutta kolmen kuu-
kauden ylittävältä ajalta ei otettaisi käyttöön 
Suomessa. 

Suomessa on katsottu, että kolmen kuu-
kauden työnhakuaikana työllistyminen olisi 
mahdollista, etenkin kun työnhaku ei välttä-
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mättä vaadi henkilökohtaisesta läsnäoloa toi-
sessa jäsenmaassa. 

Henkilön on mahdollista hakea työtä myös 
omasta maastaan käsin. Euroopan unionissa 
on muun muassa olemassa EURES-verkosto, 
joka tarjoaa työtilaisuuksia ja välittää tietoja 
toisessa maassa työskentelystä ja asumisesta. 
EURESin käytössä on neuvojaverkosto, jolta 
työnhakijat ja työnantajat voivat saada henki-
lökohtaista neuvontaa. Neuvojat työskentele-
vät kulloisenkin jäsenvaltion julkisessa työ-
voimahallinnossa tai jossakin verkoston yh-
teistyöorganisaatiossa. 

Työnhaun pidentämiselle on vaikeaa aset-
taa sopivia perusteita ja myös perusteiden ar-
vioiminen Suomesta olisi hankalaa. Tämän 
vuoksi ja huomioon ottaen yhdenvertaisen 
kohtelun vaatimukset, ehdotetaan, että työn-
haulle ei olisi mahdollista saada pidennystä 
kansallisella päätöksellä. Myöhemmin kun 
käytettävissä olisi myös muiden jäsenmaiden 
kokemuksia työnhakuajan pidennyksen vai-
kutuksesta työllistymiseen, asia tulisi harkita 
uudelleen. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Sähköinen tiedonvaihto lisää sosiaaliva-
kuutusjärjestelmien kustannuksia. Komissio 
rahoittaa EESSI-järjestelmän kansainvälisen 
osuuden rakentamisen. Jokainen jäsenvaltio 
vastaa kansallisen osuuden rahoituksesta. 
Omien järjestelmiensä kustannusten lisäksi 
jokaiselle laitokselle tulisi maksettavaksi 
osuus yhteyspisteen rakentamis-, käyttö- ja 
hallintokustannuksista. Kustannukset jaettai-
siin tiedonvaihdon- ja järjestelmäpalvelujen 
käytön mukaan, jolloin sähköistä tiedonvaih-
toa eniten käyttävät kantaisivat suurimman 
vastuun kustannuksista. Muutostöistä vastaisi 
se järjestelmä. jonka tarpeisiin ne tehdään. 
Komission vastuulla olevan kansainvälisen 
osuuden käyttöaikaisesta rahoituksesta ei ole 
tehty päätöksiä. 

Suomen yhteyspisteen rakentamiskustan-
nuksiksi on alustavasti arvioitu noin viisi 
miljoonaa euroa, jotka jakautuvat vuosille 
2010—2012. Kustannukset jakautuvat järjes-
telmäkohtaisesti käyttöasteen ja järjestelmän 

tarpeiden aiheuttaman työmäärän mukaan. 
Tässä vaiheessa luotettavaa arvioita jaosta ei 
voida tehdä, koska komission rakentaman 
osuuden tekniset ratkaisut ja niiden vaikutuk-
set kansalliseen rakenteeseen ovat vielä tar-
kentumatta samoin kuin järjestelmien valit-
sema liittymistapa ja integrointiaste. Koska 
Kansaneläkelaitoksen osuus sosiaaliturvajär-
jestelmistä on suuri, sen osuudeksi jäänee 
vähintään puolet kokonaiskustannuksista. 
Toinen merkittävä käyttäjä on Eläketurva-
keskus. Sen sijaan ansiosidonnaisen työttö-
myysvakuutusjärjestelmän ja työvoimahal-
linnon osuus jäänee suhteellisen pieneksi ja 
tapaturmavakuutusjärjestelmän vähäiseksi. 
Vuosittaisia käyttökustannuksia ei ole tässä 
vaiheessa mahdollista luotettavasti arvioida. 
Toisaalta sähköinen tiedonvaihto tulee myö-
hemmin vähentämään tapausten hallintokulu-
ja vähentäessään ja korvatessaan nykyistä 
manuaalista työtä. 

Jokainen järjestelmä ja laitos ratkaisee itse, 
missä laajuudessa ja millä aikataululla säh-
köinen tiedonvaihto integroidaan niiden 
omiin järjestelmiin. 

Asetusten edellyttämä tehostunut hallinnol-
linen yhteistyö sekä asetuksista aiheutuva 
laajempi kustannusvastuu terveydenhuollossa 
lisäävät kustannuksia jossain määrin. Tämä 
toteutuu kuitenkin suoraan asetuksen velvoit-
teiden vuoksi ja tulee riippumaan siitä, missä 
määrin henkilöiden liikkuvuus lisääntyy ny-
kyisestä. 
 
4.2. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset viranomaisten ja sosiaaliturva-
laitosten toimintaan ja menettelytapoihin 

Ehdotus selkeyttäisi laitosten velvollisuuk-
sia ja tehtäviä sekä toimivaltaisten viran-
omaisten ja laitosten toimivallan jakoa ase-
tuksia toimeenpantaessa. Ehdotuksen mu-
kaan nykyinen vakiintunut toimivaltajako 
säilyisi. Ehdotus tiedonvaihtoon liittyvistä 
kansallisista rakenteista mahdollistaa siirty-
misen uuden lainsäädännön edellyttämään 
eurooppalaiseen sähköiseen tiedonvaihtoon, 
mikä  nopeuttaisi ja tehostaisi tietojen käsit-
telyä ja päätöksentekoa sekä toimivaltaisten 
viranomaisten ja laitosten välistä toimintaa. 
Sähköiseen tiedonvaihtoon siirtyminen mer-
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kitsee myös, että uuden teknologian käyttöön 
oton seurauksena henkilöstöä voitaisiin käyt-
tää hyödyllisemmin kuin käytettäessä lomak-
keita. Säännökset tietoturvasta lisäisivät hen-
kilötietojen tunnistamisen ja käsittelyn luo-
tettavuutta. 

Lisäksi hallinnollisen taakan vähentämi-
seksi laissa olisi säädetty mahdollisuudesta 
lakkauttaa perintätoimet, jos saatava on mää-
rältään vähäinen tai perintää ei muutoin ole 
tarkoituksenmukaista jatkaa. 
 
Vaikutukset kansalaisen asemaan 

Ehdotus vaikuttaisi jäsenvaltiosta toiseen 
liikkuviin unionin kansalaisiin. Erityisiä hen-
kilöryhmiä ovat muun muassa työkomennuk-
selle toiseen jäsenmaahan lähetetyt työnteki-
jät, useassa jäsenmaassa työskentelevät hen-
kilöt sekä asuinmaataan vaihtaneet eläkkeen-
saajat. 

Toimivaltaisten laitosten nimeäminen ja 
lainvalintaan sekä todistusten antamiseen liit-
tyvien viranomaisten velvollisuuksien ja toi-
mivallan jaon kirjaaminen lakiin selkeyttäisi 
menettelyä, jolla kansalaisen oikeus etuuk-
siin ja palveluihin toteutuu. Laki edistäisi tä-
ten perustuslain 19 §:n mukaisten perusoike-
uksien toteutumista. Sähköiseen tiedonvaih-
tojärjestelmään sisältyy kansalaisille avoin 
toimivaltaisten viranomaisten ja laitosten re-
kisteri, mikä lisää toimenpanon avoimuutta ja 
kansalaisten tiedonsaantia. 

Sähköistä tiedonvaihtoa koskevilla kansal-
lisilla säännöksillä varmistetaan yhteisön 
lainsäädännön toimeenpano, joka tähtää 
muun muassa kansalaisten etuushakemusten 
käsittelyn nopeuttamiseen. 
 
Sosiaali- ja terveysvaikutukset 

Esitys vaikuttaisi välillisesti Euroopan 
unionin kansalaisen terveyteen ja sosiaali-
seen hyvinvointiin. Ehdotettu julkisia terve-
ys- ja sairaalapalveluja antavia yksiköitä si-
tova todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suo-
messa selkeyttäisi kansalaisten oikeutta saada 
unionin sosiaaliturvalainsäädännön tarkoit-
tamia luontoisetuuksia silloin, kun henkilöllä 
ei ole kotikuntaa Suomessa. 

Esityksen toimivaltasäännökset selkeyttäi-
sivät yksittäisen henkilön asiointia sosiaali-

turvalaitoksissa ja mahdollistaisivat tiedon-
saannin ja neuvonnan unionin lainsäädäntöön 
liittyvissä kysymyksissä. 
 
Sukupuolivaikutukset 

Esityksellä ei ole suoraan selkeitä sukupuo-
livaikutuksia, mutta lain liittymä yhteisön 
lainsäädäntöön vaikuttaa välillisesti naisten 
ja miesten asemaan, erityisesti kun on kyse 
toimeentuloon ja lainvalintaan liittyvästä asi-
oinnista sosiaaliturvalaitoksissa. Asetusten ja 
niitä täydentävän lainsäädännön vaikutukset 
kohdistuvat jäsenmaasta toiseen liikkuviin 
henkilöihin. Vuoden 2008 muuttoliiketilasto-
jen mukaan Suomeen on muuttanut muualta 
unionin alueelta noin 14 000 henkilöä, joista 
miehiä on ollut lähes 8 000 ja naisia 6 200. 
Samana vuonna Suomesta on muuttanut toi-
seen jäsenmaihin vajaa 9 000 henkeä, joista 
miehiä ja naisia on ollut jokseenkin sama 
määrä. Poliisille on rekisteröitynyt 2008 noin 
12 000 unionin kansalaista, joista miehiä on 
ollut runsas 8 000 ja naisia vajaa 4 000. Ti-
laston perusteella voidaan päätellä, että yh-
teisön lainsäädännön soveltaminen kohdis-
tuisi tässä vaiheessa miehiin laajemmin kuin 
naisiin. 
 
4.3. Tietoyhteiskuntavaikutukset 

Sähköiseen tiedonvaihtoon siirtyminen on 
tietoyhteiskuntavaikutuksiltaan merkityksel-
linen ja se vaatii sosiaaliturvalaitoksilta eri-
tyistä ja teknisesti aiempaa vaativampaa tie-
tovalmiutta ja tekniseltä arkkitehtuuriltaan 
nykyaikaisempia tietojärjestelmiä. Sähköi-
seen tiedonvaihtoon siirtyminen tulee käy-
tännössä myös tarkoittamaan nopeampaa tie-
donvaihtoa sekä tarkempaa ja laadultaan pa-
rempaa tietoa verrattuna aikaisempaan käsin-
kirjoitettuihin lomakkeisiin perustuvaan tie-
donvaihtoon. Väärinkäsitysten ja virheiden 
mahdollisuus tiedonvaihdossa pienenee. 
Myös valvontamahdollisuudet paranevat. 
 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä sosiaaliturvalaitos-
ten ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 
Valmistelun aikana esitystä on käsitelty sosi-
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aali- ja terveysministeriön asettamassa Sosi-
aaliturvan koordinaation sähköiseen tiedon-
vaihtoon siirtymistä valmistelevassa työryh-
mässä, joka ohjaa ja koordinoi kansallista 
sähköisen tiedonvaihdon arkkitehtuurin ra-
kentamista ja siitä on saatu lausunto tie-
tosuojavaltuutetulta. Työttömyysturvalain 
muutosehdotuksen osalta on valmistelun ai-
kana kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. 
Esityksestä on pyydetty lausunto työ- ja elin-
keinoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, Verohallitukselta, Kan-

saneläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolta, Työt-
tömyyskassojen yhteisjärjestöltä, Maatalous-
yrittäjien eläkelaitokselta ja Merimieseläke-
kassalta. Lausunnoissaan Kansaneläkelaitos 
ja Eläketurvakeskus ovat katsoneet, että val-
tion tulisi vastata tiedonvaihdon yhteyspis-
teen rakentamiskustannuksista. Esitys perus-
tuu kuitenkin näkemykseen, että sähköiseen 
tiedonvaihtoon valmistautuminen kuuluu ra-
hoittaa asetuksia soveltavien toimijoiden 
toimintamenoista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamista koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisesta 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisalasta. Siitä ilmenee, että laki 
sisältää täydentävät säännökset perusasetuk-
sen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltami-
sesta Suomessa. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
eräät laissa käytetyt käsitteet kuten perusase-
tus ja täytäntöönpanoasetus, jotka viittaavat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 2004 ja 
2009 antamiin asetuksiin sosiaaliturvajärjes-
telmien yhteensovittamisesta. Pykälän 
3 kohdan mukaan julkisia terveys- ja sairaa-
lapalveluja antavalla yksiköllä tarkoitettaisiin 
sairaanhoitopiiriä sekä kunnan tai kuntayh-
tymän ylläpitämää terveyskeskusta, sairaalaa 
tai muuta terveydenhuollon toimintayksik-
köä. Määritelmä noudattaa kansanterveyslain 
(66/1972) ja erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) säännösten käsitteitä. Pykälän 
4 kohdan mukaan yhteisön oikeuden mukai-
sella luontoisetuus-käsitteellä tarkoitetaan 
Suomessa julkista terveydenhuoltoa, Kan-
saneläkelaitoksen järjestämää tai korvaamaa 
kuntoutusta sekä sairausvakuutuslain 
(1224/2004) mukaisia sairaanhoitokorvauk-
sia. Määritelmä on sama kuin sosiaaliturva-
asetusta sovellettaessa. Pykälän 5 kohdan 
mukaan maksuihin perustumattomilla erityi-
sillä rahaetuuksilla tarkoitetaan perusasetuk-
sen liitteeseen X Suomen osalta merkittyjä 
etuuksia. Näitä etuuksia ovat maahanmuutta-
jan erityistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja 
työmarkkinatuki ja niitä koskevat muista yh-
teisön yhteensovittamissäännöksistä poik-
keavat säännökset. 

Mitä tässä laissa säädetään jäsenvaltiosta, 
koskisi pykälän 2 momentin mukaan myös 
muuta valtiota, jossa sovelletaan unionin so-
siaaliturvalainsäädäntöä. Näitä maita tulisivat 
myöhemmin olemaan Norja, Islanti, Liech-
tenstein ja Sveitsi, joihin nykyään sovelletaan 
sosiaaliturva-asetusta. 
 
2 luku. Toimivaltasäännökset 

Ehdotuksessa ei esitetä muutoksia toimi-
valtuuksiin, vaan kirjattaisiin nykyiset täy-
täntöönpanoasetuksessa 574/72 olevat toimi-
valtasäännökset lakiin sekä säädettäisiin toi-
mivallasta eräiden uusien tehtävien osalta. 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän 
mukaan perusasetuksessa tarkoitettu toimi-
valtainen viranomainen Suomessa olisi sosi-
aali- ja terveysministeriö kuten nykyisin. 

4 §. Toimivaltaiset laitokset etuuksia kos-
kevissa asioissa. Pykälässä nimettäisiin pe-
rusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset lai-
tokset sosiaaliturvan alojen mukaisesti. Pe-
rusasetuksessa toimivaltaisella laitoksella 
tarkoitetaan laitosta, jossa asianomainen 
henkilö on vakuutettu, tai laitosta, josta asi-
anomaisella henkilöllä on oikeus etuuksiin. 
Suomessa toimivaltainen laitos olisi useimpi-
en etuuksien osalta Kansaneläkelaitos asumi-
seen perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä 
toimeenpanevana laitoksena. Työeläkkeiden 
osalta toimivaltainen laitos olisi työeläkela-
kien mukainen työeläkelaitos. Työeläkelai-
toksella tarkoitetaan kaikkia yksityisten alo-
jen ja julkisten alojen työeläkelakien määri-
telmien mukaisia eläkelaitoksia. Näitä ovat 
muun muassa työntekijän eläkelain tarkoit-
tama työeläkevakuutusyhtiö, eläkekassa tai 
eläkesäätiö, maatalousyrittäjän eläkelaissa 
tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos se-
kä merimieseläkelain tarkoittaman Meri-
mieseläkekassa. Julkisten alojen työeläkela-
kien osalta valtion eläkelaki (1295/2006) 
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määrittelee julkisten alojen eläkelaitokseksi 
Valtiokonttorin, kunnallisen eläkelaitoksen, 
evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahaston 
sekä Kansaneläkelaitoksen sen henkilöstön 
eläkkeiden hoitajana. Tapaturmavakuutuslai-
tos tarkoittaisi työtapaturma- ja ammattitauti-
asioita hoitavia vakuutusyhtiötä, Valtiokont-
toria ja Maatalousyrittäjien eläkelaitosta. 

Pykälän 7 kohdan mukaan toimivaltainen 
laitos varhaiseläke-etuuksien osalta olisi työ-
eläkelakien mukainen työeläkelaitos. Perus-
asetuksen tarkoittamiin varhaiseläke-
etuuksiin Suomessa luetaan osa-aikaeläke. 

Suomessa perusasetuksen tarkoittamia per-
he-etuuksia ovat lapsilisä ja lasten kotihoidon 
tuki hoitorahan osalta sekä kansaneläkelain 
mukainen lapsikorotus. Pykälän 8 kohdan 
mukaan toimivaltainen laitos perhe-etuuksien 
osalta on Kansaneläkelaitos. Pykälän 
9 kohdan mukaan toimivaltainen laitos mak-
suihin perustumattomien erityisten raha-
etuuksien osalta olisi Kansaneläkelaitos. 
Suomessa näitä rahaetuuksia ovat työmark-
kinatuki, maahanmuuttajan erityistuki ja 
eläkkeensaajan asumistuki. 

Perusasetusta sovelletaan myös kuoleman-
tapauksen johdosta myönnettäviä avustuksia 
koskevaan lainsäädäntöön. Näillä avustuksil-
la tarkoitetaan perusasetuksen 1 artiklan y 
alakohdan määritelmän mukaan kuolemanta-
pauksen yhteydessä maksettavia kertasuori-
tuksia, lukuun ottamatta eläkkeiksi määritel-
tyjä kertasuoritteisia etuuksia. Suomessa ta-
paturmavakuutuslain (608/1948) nojalla 
maksetaan hautausapua työntekijän kuoltua 
tapaturman seurauksena. Merimieseläkelais-
sa (1290/2006) säädetään hautausavustukses-
ta, jota maksetaan alle 67-vuotiaana kuolleen 
edunjättäjän jälkeen. Edellä mainitut etuudet 
kuitenkin ovat osa tapaturma- ja eläkejärjes-
telmää eikä Suomen lainsäädännössä ole 
kuolemantapauksen johdosta myönnettäviä 
avustuksia itsenäisenä sosiaaliturvan alana. 
Tämän vuoksi tässä laissa ei ole myöskään 
määritelty toimivaltaista laitosta perusasetuk-
sen tarkoittamia kuolemantapauksen johdosta 
myönnettäviä avustuksia varten. 

5 §. Toimivaltaisiksi nimetyt laitokset ja 
elimet sovellettavaa lainsäädäntöä koskevis-
sa asioissa. Perusasetuksen 1 artiklan q ala-
kohdan iii alakohdan mukaan toimivaltainen 
laitos voi olla myös toimivaltaisen viran-

omaisen nimeämä laitos. Eläketurvakeskus 
nimettäisiin toimivaltaiseksi laitokseksi rat-
kaisemaan henkilöön sovellettavan lainsää-
dännön palkkatyön tai itsenäisen ammatin-
harjoittamisen perusteella. Näistä tilanteissa 
säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun 
lain 2 §:n 2 momentin 3 kohdassa. Eläketur-
vakeskuksen toimivalta ei muuttuisi nykyi-
sestä ja Eläketurvakeskus antaisi edelleen 
muun muassa lähetetyn työntekijän todistuk-
sen toiseen jäsenmaahan työkomennukselle 
lähtevälle. Kansaneläkelaitos nimettäisiin 
toimivaltaiseksi laitokseksi ratkaisemaan so-
vellettava lainsäädäntö muiden kuin Eläke-
turvakeskuksen toimivaltaan kuuluvien hen-
kilöiden osalta. Näitä ovat niin sanotut ei-
aktiivit henkilöt, joihin yhteisön lainsäädän-
töä ei ole aikaisemmin ole sovellettu. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläke-
laitos ja Eläketurvakeskus toimivaltaisen vi-
ranomaisen nimeäminä eliminä sopivat pe-
rusasetuksen 16 artiklan mukaisista poikke-
uksista sovellettavaan lainsäädäntöön toisen 
jäsenvaltion kanssa 1 momentissa tarkoitettu-
jen henkilöiden osalta. Jos Kansaneläkelaitos 
tai Eläketurvakeskus katsoo, ettei se voi ryh-
tyä toimenpiteisiin poikkeuksesta sopimisek-
si toisen jäsenvaltion kanssa, asia voidaan 
siirtää sosiaali- ja terveysministeriön ratkais-
tavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö toimi-
valtaisena viranomaisena sopii toisen jäsen-
maan viranomaisen kanssa poikkeuksista so-
vellettavaan lainsäädäntöön perusasetuksen 
16 artiklan mukaisesti. Poikkeuksista voi-
daan sopia tiettyjen henkilöiden tai henkilö-
ryhmien eduksi. Sosiaali- ja terveysministe-
riön päätöksestä saa hakea muutosta kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Menettely olisi 
sama kuin nykyisin sosiaali- ja terveysminis-
teriön ja Eläketurvakeskuksen kesken. Kan-
saneläkelaitos sopisi poikkeuksista unionin 
lainsäädännön piiriin nyt tulevien työelämän 
ulkopuolella olevien henkilöiden osalta. 

6 §. Toimivaltaiseksi nimetyt laitokset 
eräissä työnhakuun liittyvissä tilanteissa. 
Pykälässä nimettäisiin työ- ja elinkeinotoi-
mistot toimivaltaisiksi laitoksiksi, jotka an-
taisivat työnhakuun toisessa jäsenmaassa liit-
tyvät todistukset sen mukaisesti kuin 11 §:ssä 
säädetään. 

7 §. Asuinpaikan ja oleskelupaikan laitok-
set. Pykälässä nimetään perusasetuksessa 
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tarkoitetut asuinpaikan ja oleskelupaikan lai-
tokset sosiaaliturva-aloittain. 

8 §. Yhteyselimet. Pykälässä nimettäisiin 
täytäntöönpanoasetuksen tarkoitetut yhteys-
elimet. Yhteyselimiä Suomessa olisivat Elä-
keturvakeskus työeläkejärjestelmän sekä pe-
rusasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen so-
vellettavaa lainsäädäntöä koskevien säännös-
ten osalta, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto 
työtapaturmien ja ammattitautien osalta sekä 
Kansaneläkelaitos kaikkien muiden sosiaali-
turvan alojen sekä etuuksien kustannusten 
korvaamiseen liittyvien tehtävien osalta. 

9 §. Yhteyslaitos eläkehakemusten käsitte-
lyssä. Täytäntöönpanoasetuksen 47 artiklassa 
tarkoitettu yhteyselin eläkehakemusten käsit-
telyssä Suomessa olisi Eläketurvakeskus. 
Yhteyslaitos huolehtii yhteydenpidosta eläk-
keenhakijaan. Yhteyslaitos myös saa tiedot, 
jotka eri maiden laitokset toimittavat toisil-
leen ratkaistessaan hakemusta. 

10 §. Takaisinperintä. Kukin toimivaltai-
nen laitos huolehtii perusteetta tai väliaikai-
sesti maksamiensa tai antamiensa etuuksien 
kuittaamisen ja takaisinperinnän muista jä-
senvaltioista perusasetuksen ja täytäntöön-
panoasetuksen säännösten mukaisesti. Myös 
muista jäsenvaltioista saapuvat kuittaamista 
koskevat vaatimukset käsitellään toimivaltai-
sissa laitoksissa. Jos perintää ei voida tehdä 
täytäntöönpanoasetuksen 72—74 artiklan 
mukaisella kuittausmenettelyllä, saatavat pe-
ritään ensisijaisesti vapaaehtoisesti ja sen jäl-
keen täytäntöönpanoasetuksen 75—85 artik-
lan mukaisen takaisinperintämenettelyn mu-
kaisesti. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin 
kahdesta tilanteesta. Pykälän 1 momentin 
mukaan Eläketurvakeskus nimettäisiin täy-
täntöönpanoasetuksen 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuksi laitokseksi Suomeen tulevien 
vakuutusmaksujen perimispyyntöjen osalta. 
Näistä perimispyynnöistä huolehtisi Eläke-
turvakeskus, joka toimittaisi perintäpyynnöt 
edelleen ulosottoviranomaisille perintätoimia 
varten. Nykyisin vakuutusmaksuja koskevat 
täytäntöönpanokelpoiset päätökset voidaan 
tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsen-
valtiossa ainoastaan kahdenvälisen sopimuk-
sen perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan 
suomalaisen laitoksen tai toimeentulotukea 
myöntävän viranomaisen  liikaa maksaman 
määrän perimisestä asianomaisen henkilön 

toisesta jäsenmaasta saamasta eläkkeestä 
huolehtisi Eläketurvakeskus. 
 
3 luku. Tehtävät ja velvoitteet 

11 §. Todistusten ja muiden esitettävien 
asiakirjojen antaminen. Pykälässä säädettäi-
siin todistuksista ja esitettävistä asiakirjoista, 
joita toimivaltaiset laitokset ovat velvollisia 
antamaan joko toisen jäsenmaan laitokselle 
tai asianomaiselle henkilölle. 

Pykälän 1 momentin mukaan Eläketurva-
keskus antaisi todistuksen sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja täytäntöönpanoasetukses-
sa tarkoitetun yhteenvedon eläkepäätöksistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläke-
laitos antaisi muun muassa todistuksen sovel-
lettavasta lainsäädännöstä, jollei todistuksen 
antaminen kuulu Eläketurvakeskukselle, 
työttömyysetuuksia koskevat todistukset pe-
rusturvajärjestelmän osalta, eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin ja sen väliaikaisesti kor-
vaavan todistuksen sekä rekisteröintitodis-
tuksen luontoisetuuksien saamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan asianomainen 
työttömyyskassa antaisi todistuksen oikeu-
desta työttömyysetuuksiin ja todistuksen va-
kuutus- ja työskentelykausista työttömyysva-
kuutuksen ansiosidonnaisen järjestelmän 
osalta. 

Pykälän 4 momentin mukaan asianomainen 
tapaturmavakuutuslaitos antaisi todistuksen 
oikeudesta työtapaturmien ja ammattitautien 
johdosta myönnettäviin hoitoetuuksiin. 

Pykälän 5 momentin mukaan työ- ja elin-
keinotoimisto antaisi muun muassa todistuk-
sen seikoista, jotka saattavat vaikuttaa työn-
hakijan etuusoikeuteen. 

12 §. Maksujen määräämistä varten annet-
tavat tiedot. Pykälän mukaan Kansaneläke-
laitos vahvistaisi verohallinnon pyynnöstä, 
onko henkilö vakuutettu sairausvakuutuslain 
mukaisesti Suomessa tai onko Suomi vas-
tuussa henkilön sairaanhoidon kustannuksista 
perusasetuksen mukaisesti. Verohallinto esi-
merkiksi panee maksuun eläkkeensaajan sai-
raanhoitomaksun sen mukaan, missä jäsen-
valtiossa eläkkeensaaja asuu ja mistä jäsen-
valtioista henkilö saa eläkettä, mutta epäsel-
vissä tapauksissa ottaa yhteyden Kansanelä-
kelaitokseen. Esitetty säännös vahvistaisi ny-
kyisen hallintomenettelyn ja parantaisi oike-
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usvarmuutta. 
13 §. Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin 

Suomessa. Pykälässä säädettäisiin Kansan-
eläkelaitoksen antamasta todistuksesta oi-
keudesta luontoisetuuksiin Suomessa ja to-
distuksen sitovuudesta. Kansaneläkelaitos 
selvittäisi henkilön unionin sosiaaliturvalain-
säädännön mukaisen oikeuden hoitoon ja an-
taisi todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin 
Suomessa joko henkilön tai terveys- ja sai-
raalapalveluja antavan yksikön puolesta. 
Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus myös 
omasta aloitteestaan antaa kyseinen todistus. 
Käytännössä kyse on esimerkiksi Suomessa 
työssä olevasta ja Suomen sosiaaliturvan pii-
riin kuuluvasta henkilöstä, jonka asuinmaa 
on jokin toinen jäsenmaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan todistus sitoi-
si julkisia terveys- ja sairaalapalveluja anta-
via yksiköitä. Tällaisen todistuksen esittämi-
nen varmistaisi henkilöiden mahdollisuudet 
saada hoitoa unionin lainsäädännön perus-
teella. Toisaalta terveyskeskukselle ja sairaa-
lalle potilaan aseman ja oikeuksien toteami-
nen olisi yksiselitteistä ja vaivatonta. 

14 § Lupa saada hoitoa toisessa jäsenval-
tiossa. Pykälässä säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen antamasta luvasta saada hoitoa toi-
sessa jäsenvaltiossa. Pykälän 1 momentin pe-
rusteella Kansaneläkelaitos antaisi henkilölle 
täytäntöönpanoasetuksen 26 artiklan mukai-
sen luvan saada asianmukaista hoitoa asuin-
jäsenvaltion ulkopuolella. Ennen luvan 
myöntämistä Kansaneläkelaitoksen tulisi 
saada julkisen terveydenhuollon yksiköltä 
lausunto. Lausunnossa julkisen terveyden-
huollon yksikön tulisi arvioida, kuuluuko lu-
paa koskevan pyynnön mukainen hoito Suo-
men julkisen terveydenhoitojärjestelmän pii-
riin, onko hoito kyseessä olevan tapauksen 
osalta perusteltua sekä olisiko hoito annetta-
vissa kohtuullisessa ajassa Suomessa. Julki-
sen terveydenhuollon yksikön lausunto sitoisi 
Kansaneläkelaitosta sen tehdessä päätöstä lu-
van myöntämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläke-
laitoksen julkisen terveydenhuollon sitovan 
lausunnon perusteella antamaan lupaan saada 
hoitoa toisessa jäsenvaltiossa voisi hakea 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Muutoksenhakume-
nettely vastaisi siten menettelyä, jota sovelle-

taan haettaessa erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 31 a §:n 2 momentin perusteella 
muutosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
tekemään hoitoon hakeutumista koskevaan 
ennakkolupapäätökseen. 
 
4 luku. Sähköinen tiedonvaihto ja yh-

teyspiste 

15 §. Yhteyspiste. Pykälässä nimettäisiin 
sähköisen tiedonvaihdon yhteyspiste. Pykä-
län mukaan täytäntöönpanoasetuksen 1 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste sijoite-
taan Suomessa Kansaneläkelaitokseen. Täy-
täntöönpanoasetuksen mukaan yhteyspisteel-
lä tarkoitetaan yksikköä, joka toimii sähköi-
senä yhteyspisteenä, suorittaa automaattisen 
reitityksen osoitteen perusteella, ja suorittaa 
älykästä reititystä, jossa käytetään ohjelmis-
tosovelluksia, jotka mahdollistavat automaat-
tiset tarkistukset ja reititykset ja/tai ihmisen 
osallistumisen. Toimivaltaisen laitoksen sekä 
asuin- ja oleskelupaikan laitoksen roolissa 
Kansaneläkelaitos olisi toisaalta samanaikai-
sesti yksi yhteyspisteen käyttäjistä. 

16 §. Yhteyspisteen käyttö. Pykälän mu-
kaan viranomaiset ja laitokset  ovat velvolli-
sia käyttämään yhteyspistettä täytäntöön-
panoasetuksen 4 artiklan mukaisesti. Yhteys-
pisteen kautta kulkevan tiedonvaihdon ase-
mesta on myös mahdollisuus kahdenvälisiin 
teknisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi Suomen ja 
Ruotsin välillä tiedonvaihto etuuksia saavien 
henkilöiden elossa olosta tai suorakäyttöoi-
keus Saksan eläkevakuutustietoihin jatkuisi 
nykyisen menettelyn mukaisesti. 

17 §. Kansaneläkelaitoksen tehtävät ja vas-
tuu yhteyspisteenä. Pykälän 1 momentin mu-
kaan Kansaneläkelaitos ylläpitäisi yhteyspis-
teen toimintaa varten tarvittavaa tietoteknistä 
valmiutta ja huolehtisi, että tiedonvaihdon 
tietoturvataso on riittävä. Kansaneläkelaitos 
hoitaisi yhteyspisteen tietojärjestelmää ja 
voisi tuottaa tähän liittyviä palveluja perus-
asetusta ja täytäntöönpanoasetusta soveltavi-
en viranomaisten, laitosten ja elinten lukuun. 
Kukin viranomainen, laitos ja elin olisi omi-
en tietojensa rekisterinpitäjä. Mahdollisia tie-
tojärjestelmään liittyviä palveluja olisivat 
esimerkiksi yhteisen käyttöliittymän tuotta-
minen, henkilön yhteinen tunnistuspalvelu, 
henkilötietojen hankkiminen väestötietojär-
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jestelmästä ja henkilötunnuksen hankkiminen 
väestörekisteriviranomaisilta, tietojen katselu 
ja asiakirjojen säilytyspalvelu. Näiden käyt-
töön otosta sovittaisiin yhteyspistettä käyttä-
vien toimijoiden kesken myöhemmin. Tie-
donvaihdon kehittämisen ja monipuolisen 
käytön mahdollistamiseksi palveluiden tuot-
tamisen mahdollisuudesta on kuitenkin syytä 
säätää. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläke-
laitos vastaisi yhteyspisteen yleisestä toimin-
nasta ja toiminnan lainmukaisuudesta sekä 
vastaisi tietojärjestelmässä olevien tietojen 
käytettävyydestä, eheydestä, muuttumatto-
muudesta, suojaamisesta, säilyttämisestä ja 
hävittämisestä. Lainmukaisuudella tarkoite-
taan muun muassa, että tietoja ei saisi käyttää 
muuhun tarkoitukseen, niitä ei saisi lähettää 
väärälle järjestelmälle eikä väärä järjestelmä 
saisi avata sille kuulumattomia tietoja. Pykä-
län 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitos 
järjestäisi yhteyspisteen toimintaa varten tar-
peelliset varajärjestelmät toimintahäiriöiden 
ja poikkeusolojen varalle. 

Pykälän 4 momentin mukaan Kansaneläke-
laitoksen tulisi kerätä lokitiedot tietojärjes-
telmässä olevien tietojen käytön seurantaa 
varten. Niistä sanomista, jotka käsitellään yh-
teyspisteen kautta, Kansaneläkelaitos keräisi 
lokia siitä, kuka tietoja on katsonut tai käsi-
tellyt ja niistä sanomista, jotka yhteyspistees-
tä on vain välitetty edelleen, sekä lokia siitä, 
milloin sanoma on yhteyspisteeseen saapunut 
ja milloin se on lähetetty eteenpäin ja minne. 
Siitä eteenpäin lokitietojen keräämisestä vas-
taisi vastaanottava laitos. Täten lokitiedoista 
voitaisiin tarkistaa muun muassa asianomai-
sen henkilön pyynnöstä, mihin häntä koske-
via tietoja on käytetty ja kuka niitä on käsi-
tellyt tai milloin häntä koskeva tieto tai sa-
noma on siirretty eteenpäin vastaanottavaan 
laitokseen. 

Pykälän 5 momentin mukaan Kansaneläke-
laitos huolehtisi yhteyspisteessä käsiteltyjen 
ja sen kautta välitettyjen sähköisten asiakirjo-
jen tilastoinnista 25 §:ssä tarkoitetun kustan-
nusten jaon määrittämiseksi. 

18 §. Rekisterinpitäjien tehtävät ja vastuu. 
Yhteyspisteessä käsiteltyjen henkilötietojen 
rekisterinpitäjiä olisivat asianomaiset viran-
omaiset, laitokset ja elimet kukin omien tie-
tojensa osalta. Ne olisivat vastuussa omien 

tietojensa sekä yhteyspisteen kautta niille 
toimitettujen asiakirjojen lokitietojen kerää-
misestä tietojen käytön seurantaa varten. Re-
kisterinpitäjän velvoitteet ilmenevät tarkem-
min henkilötietolaista (523/1999). 

19 §. Käyttöoikeudet yhteyspisteen tietojär-
jestelmäpalveluun. Pykälän 1 momentin mu-
kaan Kansaneläkelaitos antaisi saapuneet 
sähköiset asiakirjat viipymättä asianomaisen 
laitoksen käyttöön. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että Kansaneläkelaitos lähettää asia-
kirjan edelleen tai antaa asiakirjan laitoksen 
nähtäväksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan viranomaisil-
la, laitoksilla ja elimillä olisi oikeus saada 
tietojärjestelmästä toimivaltaansa liittyvät 
sähköiset asiakirjat, jotka ovat tarpeen unio-
nin sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisek-
si. Tähän sisältyisi oikeus sekä katsella että 
käsitellä näitä asiakirjoja ilman, että asiakirja 
fyysisesti liikkuisi yhteyspisteestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan Kansaneläke-
laitoksella olisi kuitenkin oikeus yhteyspis-
tettä ylläpitävänä laitoksena avata saapunut 
sähköinen asiakirja, jos se olisi välttämätöntä 
toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen sel-
vittämiseksi tai 17 §:ssä tarkoitetun palvelun 
tuottamiseksi. Asiakirjan avaaminen voisi 
välttämätöntä esimerkiksi tilanteessa, jossa 
vastaanottava laitos ei selviäisi asiakirjan 
osoitetiedoista. Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus avata sähköinen asiakirja myös sil-
loin, kun asiakirja olisi jäänyt käsittelemättä 
tai sen avaamiseen olisi muu erityinen syy. 
Asiakirja katsottaisiin käsittelemättä jätetyk-
si, jos sitä ei olisi käyty avaamassa asian-
omaisen sosiaaliturvan alan yleisten käsitte-
lyaikojen puitteissa tai kohtuullisessa ajassa. 
Muu erityinen syy asiakirjan avaamiseen oli-
si esimerkiksi silloin, kun olisi syytä epäillä 
vilpillistä menettelyä tai että henkilö esiintyy 
kahdella henkilöllisyydellä. 

Pykälän 4 momentin mukaan Tapaturma-
vakuutuslaitosten Liitolla olisi oikeus avata 
tapaturma- tai ammattitautietuuteen liittyvä 
saapunut sähköinen asiakirja, jos se on vält-
tämätöntä toimivaltaisen tapaturmavakuutus-
laitoksen selvittämiseksi. Tällainen oikeus on 
tarpeen, koska Suomessa työnantaja on vel-
vollinen vakuuttamaan työntekijänsä eikä tie-
toja vakuutuksesta tai kyseisestä tapaturma-
vakuutuslaitoksesta ole saatavissa yksittäisen 
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henkilön henkilötietojen perusteella. Vastaa-
vasti Eläketurvakeskuksella olisi toimival-
taansa kuuluvissa asioissa oikeus avata säh-
köinen asiakirja asianomaisen työeläkelai-
toksen selvittämiseksi. 

20 §. Henkilön tiedonsaantioikeus. Pykälän 
mukaan henkilöllä olisi oikeus tarkistaa, mitä 
häntä koskevia tietoja ja tämän lain tarkoit-
tamia sähköisiä asiakirjoja tietojärjestelmään 
on tallennettu. Henkilöllä on myös oikeus 
vaatia tiedonkorjaamista. Henkilö pyytäisi 
tietoja aina kunkin tiedon rekisterinpitäjältä. 
Henkilön oikeudesta tarkastaa sähköisen tie-
tojärjestelmän tietoja ja tämän oikeuden to-
teuttamisesta säädetään henkilötietolain 
(523/1999) 26—28 §:ssä. 

21 §. Henkilötietojen käsittely ja säilytys. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Kansan-
eläkelaitokselle oikeus käsitellä järjestelmäs-
sä olevia tietoja järjestelmän käyttötarkoituk-
sen mukaisesti. Pykälän 2 momentissa asia-
kirjojen säilytysaikojen määrääminen tapah-
tuisi arkistolain (831/1994) ja -asetuksen 
(1012/1982) perusteella. Asiakirjojen säily-
tyksestä on myös säännöksiä muun muassa 
työntekijän eläkelaissa ja tapaturmavakuutus-
laissa. Työntekijän eläkelain 218 §:ssä sääde-
tään yksityiskohtaisesti eläketurvan järjestä-
miseen ja eläkeasiaan liittyvien asiakirjojen 
säilyttämisestä, jos arkistolaitos ei ole mää-
rännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi. 
Tapaturmavakuutuslain 41 f §:ssä on vastaa-
vat säännökset tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen vakuutusturvan järjestämiseen ja kor-
vausasiaan liittyvän asiakirjan säilyttämises-
tä. 

22 §. Tiedot väestötietojärjestelmästä. Py-
kälän ensimmäisen momentin mukaan Kan-
saneläkelaitoksella olisi yhteyspisteen toi-
mintaa varten oikeus saada salassapitosään-
nösten ja muiden tiedonsaantia koskevien ra-
joitusten estämättä väestörekisteriviranomai-
silta eräät väestötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista an-
netun lain (661/2009) 13 §:ssä tarkoitetut tie-
dot ja niissä tapahtuneet muutokset. Tällaisia 
tietoja olisivat muun muassa henkilön täydel-
linen nimi, henkilötunnus, kotikunta, van-
hempien tai lasten täydelliset nimet ja henki-
lötunnukset, siviilisääty sekä tieto avioliiton 
solmimisesta ja purkautumisesta tai parisuh-
teen rekisteröinnistä ja purkautumisesta sekä 

kansalaisuus. 
Pykälän toisen momentin mukaan Kansan-

eläkelaitoksella olisi oikeus saada 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot maksutta. Tietojen 
luovuttajalle olennaiset lisäkustannuksia olisi 
kuitenkin korvattava. Säännös vastaa kan-
saneläkelain 85 §:n 5 momentin säännöstä. 
 
5 luku. Sähköisen tiedonsiirron hallin-

nointi ja kustannusten jako 

23 §. Yhteistyöryhmä. Pykälän mukaan 
sähköisen tiedonvaihdon ja yhteyspisteen 
hallinnointia, rahoitusta ja kehittämistä var-
ten asetettaisiin yhteistyöryhmä, jossa olisi-
vat edustettuna kaikki perusasetuksessa mai-
nittuja sosiaaliturvan aloja edustavat järjes-
telmät. Näitä ovat sosiaali- ja terveysministe-
riö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kansaneläke-
laitos, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuu-
tuslaitosten Liitto ja Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestö. 

Neuvottelukunnassa olisi kuusi jäsentä ja 
enintään kaksi asiantuntijaa. Yhteistyöryhmä 
valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Yh-
teistyöryhmässä tulisi olla edustettuna riittä-
vä yhteisön lainsäädännön, kansallisen sosi-
aaliturvalainsäädännön sekä tietojärjestelmi-
en asiantuntemus. Lisäksi pykälässä säädet-
täisiin yhteistyöryhmän toimikaudesta ja ko-
koontumisesta. 

24 §. Yhteistyöryhmän tehtävät. Pykälän 
mukaan yhteistyöryhmä hyväksyisi budjetin 
ja vahvistaisi sähköisen tiedonvaihdon vuosi-
suunnitelman. Se laatisi esityksen käytettyjen 
palvelujen vuositoteumasta sekä toteutuneis-
ta kustannuksista, jonka perusteella sosiaali- 
ja terveysministeriö vahvistaisi kunkin järjes-
telmän kustannusosuuden sen mukaisesti 
kuin 25 §:ssä säädetään. Yhteistyöryhmän tu-
lisi lisäksi seurata sähköisen tiedonvaihdon 
toimivuutta sekä arvioida tiedonvaihdon 
muutos- ja kehittämistarpeet. 

25 §. Kustannusten jako. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan käyttö- ja hallinnointikustan-
nukset jaettaisiin tiedonvaihdon ja käytetty-
jen palvelujen määrän perusteella siten, että 
käytetään edellisen vuoden toteutunutta mää-
rää perusteena seuraavan vuoden kustannus-
ten jaolle. Näin ollen järjestelmää aktiivi-
simmin käyttävät järjestelmät kantaisivat 
suurimman vastuun kustannuksista. 
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Hallinnointikustannuksia olisivat esimer-
kiksi Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat hen-
kilöstökulut yhteyspisteeseen saapuvien 
asiakirjojen selvittämiseksi ja mahdollisten 
tietojärjestelmäpalveluiden, kuten henkilön 
tunnistamisen, tuottamiseksi tarvittavat hen-
kilöstöresurssit. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhteyspisteen 
kehittämis- ja ylläpitokustannukset jaettaisiin 
tiedonvaihtoon osallistuneiden järjestelmien 
kesken niistä kullekin järjestelmälle kohdis-
tuneen työmäärän perusteella. Yhteiseksi lu-
ettavat kustannukset jaettaisiin käyttö- ja hal-
linnointikustannusten suhteessa 1 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla. Yksinomaan yhtä jär-
jestelmää koskevat muutostyöt laskutettaisiin 
asianomaiselta järjestelmältä. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhteyspisteen 
rakentamiskustannukset jaettaisiin kunkin 
toimijan osuudesta aiheutuneen työmäärän 
perusteella. 

26 §. Kustannusosuuksien suorittaminen. 
Pykälässä säädettäisiin kustannusosuuksien 
maksuaikataulusta. 
 
6 luku. Hallinnolliset säännökset 

27 §. Luontoisetuuksien kustannusten kor-
vaaminen ja periminen. Pykälän 1 momentin 
mukaan Kansaneläkelaitos korvaisi valtion 
varoista perusasetuksen 35 artiklan ja täytän-
töönpanoasetuksen 62—69 artiklan mukai-
sesti luontoisetuuksista johtuva kustannukset 
etuudet antaneelle toisen jäsenvaltion laitok-
selle. Korvaaminen tapahtuisi vastaavin me-
nettelyin kuin sairausvakuutuslain 15 luvun 
16 ja 16 a §:ssä säädetään. 

28 §. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
väärinkäyttö. Pykälässä säädettäisiin Kan-
saneläkelaitoksen oikeudesta ryhtyä toimen-
piteisiin hoidosta valtiolle aiheutuneiden kus-
tannusten perimiseksi henkilöltä, joka on 
käyttänyt sairaanhoitokorttia väärin. 

Pykälän 1 momentin mukaan eurooppalai-
sen sairaanhoitokortin väärinkäytöstä aiheu-
tuneet kustannukset voitaisiin periä kyseisel-
tä sairaanhoitokorttia käyttäneeltä henkilöltä. 
Käytännössä kysymys olisi siitä, että henkilö 
saadakseen perusasetuksen 19 artiklan tar-
koittamaa lääketieteellisesti välttämättömäksi 
tullutta hoitoa toisessa jäsenmaassa olisi esit-
tänyt Kansaneläkelaitoksen myöntämän eu-

rooppalaisen sairaanhoitokortin ja saanut hoi-
toa sen perusteella, vaikka hän ei enää olisi 
vakuutettu Suomessa tai hänen sairaanhoi-
tonsa kustannusvastuu ei enää kuuluisi Suo-
melle ja valtio on korvannut hänen saamansa 
hoidon toiselle jäsenvaltiolle. Kortin perus-
teella saadusta hoidosta laskutetaan aina kor-
tin antanutta jäsenmaata, jos hoito on annettu 
ennen korttiin merkityn voimassaoloajan 
päättymistä. Kortti voi olla kyseisen henkilön 
hallussa, vaikka Kansaneläkelaitos ilmoittaa 
vakuutuksen päättymisestä henkilölle ja sa-
malla kehottaa henkilöä palauttamaan sen. 
Perimistoimiin ryhtyminen edellyttäisi henki-
löltä kortin käyttöä vilpillisessä mielessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan perinnästä 
voitaisiin luopua joko kokonaan tai osittain, 
jos tämä katsotaan kohtuulliseksi tai jos ai-
heutuneiden kustannusten määrä on vähäi-
nen. Perinnästä voitaisiin luopua perintää 
koskevan päätöksen antamisen jälkeen myös 
silloin, kun perintää ei henkilön taloudellinen 
tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituk-
senmukaista jatkaa tai kun perinnän jatkami-
sesta aiheutuisi perimättä olemaan saatavaan 
nähden kohtuuttomat kustannukset. Pykälän 
3 momentin mukaan perintää koskeva lain-
voimainen päätös saataisiin panna täytäntöön 
kuten lainvoimainen tuomio. 
 
1.2. Laki Eläketurvakeskuksesta 

2 §. Eläketurvakeskuksen tehtävät. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että momentin 3 kohdassa säädettäisiin EU:n 
sosiaaliturvan perusasetuksen sekä täytän-
töönpanoasetuksen II osastojen sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevista säännöksistä johtu-
vista tehtävistä sekä todistuksen antamisesta 
täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 koh-
dan mukaisesti. 

Momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutetta-
vaksi myös siten, että siinä todetaan Eläke-
turvakeskuksen toimivallasta antaa sovellet-
tavaa lainsäädäntöä koskeva valituskelpoinen 
päätös lukuun ottamatta EU:n sosiaaliturvan 
perusasetuksen 16 artiklan mukaisia poikke-
uslupatilanteita, joissa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on toimivaltainen antamaan valitus-
kelpoisen päätöksen toimivaltaisista laitok-
sista, sähköisestä tiedonvaihdosta ja sosiaali-
turvajärjestelmien yhteensovittamisesta an-
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nettujen asetusten soveltamisesta annetussa 
laissa säädetyn mukaisesti. 

Pykälän 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että siinä huomioidaan Eläketurvakes-
kuksen asema yhteyslaitoksena ulkomaille 
toimitettavien eläkehakemusten käsittelyssä 
sekä Eläketurvakeskuksen tehtävä eri jäsen-
valtioissa annettujen eläkepäätösten yhteen-
vedon antajana. Pykälään ehdotetaan myös 
säännöstä siitä, että Eläketurvakeskus hoitaa 
työeläkejärjestelmän osalta EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen ja sen täytäntöön-
panoasetuksen mukaisia yhteyselimelle mää-
rättyjä tehtäviä. Näitä ovat muun muassa 
työeläkejärjestelmän osalta tiedotus- ja neu-
vontatehtävät. Lisäksi kohtaan ehdotetaan li-
sättäväksi säännös siitä, että Eläketurvakes-
kus hoitaisi toimivaltaisista laitoksista, säh-
köisestä tiedonvaihdosta ja sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamisesta annettujen 
asetusten soveltamisesta annetussa laissa tar-
koitettuja takaisinperintään liittyviä tehtäviä 
niin sanottuna nimettynä laitoksena. Eläke-
turvakeskus toimisi siten EU:n sosiaaliturvan 
täytäntöönpanoasetuksen 75 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettuna nimettynä laitoksena niis-
sä tapauksissa, joissa kyse olisi ulkomailta 
Suomeen tulevan vakuutusmaksuperintä-
pyynnön välittämisestä ulosottoviranomaisil-
le. Lisäksi Eläketurvakeskus toimisi nimetty-
nä laitoksena niissä tapauksissa, joissa ulko-
mailta tulisi pyyntö eläkkeen takaisinperin-
nästä. 

Pykälän 3 ja 4 kohtaa ehdotetuilla muutok-
silla ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaa muu-
ten kuin takaisinperintää koskevien tehtävien 
osalta. Toimivaltaisista laitoksista, sähköises-
tä tiedonvaihdosta ja sosiaaliturvajärjestelmi-
en yhteensovittamisesta annettujen asetusten 
soveltamisesta annetussa laissa tarkoitettujen 
Eläketurvakeskukselle nimettyjen takaisinpe-
rintää koskevien tehtävien hoitaminen on uu-
si, EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoase-
tuksesta johtuva tehtävä. 

Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 
ehdotetaan huomioitavaksi EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen 87 artiklan siirtymäsään-
nökset asetusten 1408/71 ja perusasetuksen 
osalta. Tässä artiklassa säädetään muun mu-
assa siitä, että henkilöön sovelletaan asetusta 
1408/71 kunnes henkilö hakee perusasetuk-
sen soveltamista, jos henkilön tilanne pysyy 

muuttumattomana.  Tällöin kuitenkin asetus-
ta 1408/71 voidaan soveltaa enintään kym-
menen vuotta perusasetuksen soveltamisen 
alkamisesta. Lisäksi 87 artiklassa todetaan, 
että perusasetuksen perusteella ei kerry oike-
uksia sen soveltamisen alkamispäivää edeltä-
vältä ajalta. 

Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-
taan huomioitavaksi EU:n sosiaaliturvan pe-
rusasetuksen 90 artikla. Artiklan mukaisesti 
asetusta 1408/71 sovelletaan edelleen muun 
muassa niin sanottuihin kolmansien maiden 
kansalaisiin heidän liikkuessa EU-maissa. 
Asetusta sovelletaan niin kauan kuin kol-
mansien maiden kansalaisiin sovellettavaa 
erityistä asetusta (EY) N:o 859/2003 ei ku-
mota tai muuteta vastaamaan asetuksen 
883/2004 säännöksiä. 

Voimaantulosäännöksessä huomioidaan li-
säksi, että tilanteissa, joissa henkilöön tulee 
edellä mainitun mukaisesti sovellettavaksi 
asetus 1408/71, sovelletaan nyt säädettäväksi 
ehdotettujen säännösten sijaan nykyisin voi-
massa olevia säännöksiä. 
 
1.3. Työntekijän eläkelaki 

2 §. Keskeiset määritelmät. Koska 1 päi-
västä toukokuuta 2010 lähtien pääasiallisesti 
sovellettava yhteisön sosiaaliturvaa koskeva 
säädös on sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, eh-
dotetaan pykälän määritelmiä muutettavaksi 
siten, että asetuksen 1408/71 sijasta pykäläs-
sä määriteltäisiin asetus 883/2004. Lisäksi 
pykälässä ehdotetaan määriteltäväksi asetuk-
sen 883/2004 täytäntöönpanosta annettu ase-
tus (EY) N:o 987/2009, sillä täytäntöön-
panoasetukseen viitataan lain pykälissä. Ase-
tuksen 1408/71 täytäntöönpanoasetusta 
574/72 ei ole määritelty nykyisessä pykäläs-
sä. 

Nykyisin asetuksesta 1408/71 käytetään 
termiä EY:n sosiaaliturva-asetus. Laissa toi-
mivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedon-
vaihdosta ja sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annettujen asetusten so-
veltamisesta määritellään uudet asetukset 
termeillä perusasetus ja täytäntöönpanoase-
tus. Työntekijän eläkelaissa kuitenkin käytet-
täisiin aikaisempaa määritelmää mukaillen 
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termiä EU:n sosiaaliturvan perusasetus. Täy-
täntöönpanoasetuksesta ehdotetaan tässä lais-
sa käytettäväksi termiä EU:n sosiaaliturvan 
täytäntöönpanoasetus. 

Lisäksi pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
1 momentin 8 kohtaa siten, että siinä viita-
taan EU:n sosiaaliturvan perusasetukseen ja 
nykyisin voimassa olevaan asetukseen. Viit-
taus viimeksi mainittuun on tarpeellinen 
edelleen, sillä EU:n sosiaaliturvan perusase-
tusta ei sovelleta Norjassa, Islannissa, Liech-
tensteinissa ja Sveitsissä vielä 1 päivänä tou-
kokuuta 2010. 

4 §. Lain soveltamisala. Pykälässä ehdote-
taan muutettavaksi 2 ja 3 momenttia korvaa-
malla termi EY:n sosiaaliturva-asetus termil-
lä EU:n sosiaaliturvan perusasetus. 

5 §. Työskentely ulkomailla. Pykälässä eh-
dotetaan muutettavaksi 1 momentti ja 2 mo-
mentin johdantokappale korvaamalla termi 
EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosi-
aaliturvan perusasetus. 

123 §. Eläkkeen maksamisjärjestys. Pykä-
län 11 ja 13 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että ne viittaisivat 2 §:ssä määritellyn 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 
asianomaisiin säännöksiin. Lisäksi pykälän 
11 ja 13 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että niistä poistettaisiin viittaus Sveitsiin. 
Sveitsi sisältyisi lain 2 §:n 1 momentin 
8 kohdan määritelmään. 

129 §. Muutoksen hakeminen viimeisen 
eläkelaitoksen päätösyhdistelmään ja EU-
päätösten yhteenvetoon. Pykälän 2 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi ja samalla otsikko 
muutettavaksi. Uusien asetusten tullessa so-
vellettaviksi syntyy tilanne, jossa osa henki-
löistä kuuluu edelleen EY:n sosiaaliturva-
asetuksen soveltamisalaan ja osa tulee uuden 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen sovelta-
misalan piiriin. Jos henkilöön sovelletaan 
edelleen EY:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71, 
häneen sovelletaan ehdotetun voimaantulo-
säännöksen mukaan edelleen myös nyt voi-
massa olevia muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä. Näiden henkilöiden osalta muu-
toksenhakua koskeva menettely ei ehdotetun 
lain mukaan muutu. 

Uusien asetusten mukaan muutoksenhaussa 
noudatetaan kansallisia säännöksiä. Näin ol-
len säännöstä muutoksen hakemisesta EU-
päätösten yhteenvedon vastaanottamisen jäl-

keen ei enää tarvita. Yhteenveto on tarkoitet-
tu informoimaan eläkkeenhakijaa siitä, että 
eläkkeiden hakumenettely kyseisissä jäsen-
valtioissa on päättynyt. Jos hakija yhteenve-
don saadessaan katsoo, että eri jäsenmaiden 
laitosten tekemillä päätöksillä on asetusten 
soveltamisen johdosta kielteisiä yhteisvaiku-
tuksia hänen oikeuksiinsa, hänellä on EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 48 
artiklan mukaan oikeus vaatia kyseeseen tu-
levia laitoksia tarkistamaan antamansa pää-
tökset. Tällaisesta tilanteesta voi olla kyse 
esimerkiksi hakijan havaitessa, ettei asian-
omainen työeläkelaitos ole lukenut hänen 
hyväkseen kaikkia hänen täyttämiään vakuu-
tuskausia. Tällöin henkilö voi pyytää työelä-
kelaitosta tutkimaan asian uudelleen. Jos työ-
eläkelaitoksen antama päätös ei ole vielä 
lainvoimainen, sovelletaan työntekijän eläke-
lain 133 §:n säännöksiä päätöksen oikaisusta 
muutoksenhaun yhteydessä. Jos päätös on 
lainvoimainen, työeläkelaitos tutkii asian 
139 §:n mukaisesti lainvoimaisen päätöksen 
oikaisuna uuden selvityksen perusteella. 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetus ei 
näin ollen luo uutta muutoksenhakumahdolli-
suutta, vaan ainoastaan mahdollisuuden kan-
sallisten oikaisumenettelyjen käyttöön yhtei-
sön oikeuden soveltamisen seurauksena. 

150 §. Ulkomailla työskentelevän työnteki-
jän vakuuttaminen. Pykälässä ehdotetaan 
muutettavaksi 2 momenttia korvaamalla ter-
mi EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetus. 

198 §. Oikeus saada tietoja asian ratkai-
semiseksi ja lakisääteisten tehtävien toi-
meenpanemiseksi. Pykälässä ehdotetaan 
muutettavaksi 1 momenttia korvaamalla ter-
mi EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetus sekä muuttamalla 
1 momentin kohta 1 viittaamaan EU:n sosi-
aaliturvan täytäntöönpanoasetukseen. 

206 §. Tietojen antaminen viranomaisille 
ja luottotietoja harjoittaville rekisterinpitäjil-
le. Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
1 kohtaa korvaamalla termi EY:n sosiaalitur-
va-asetus termillä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetus. 

210 §. Tietojen antaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla. Pykälässä ehdotetaan 
muutettavaksi 2 kohtaa korvaamalla termi 
EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosi-
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aaliturvan perusasetus. 
Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 

ehdotetaan otettavaksi huomioon EU:n sosi-
aaliturvan perusasetuksen 87 artiklan sisäl-
tämät siirtymäsäännökset. Kyseisessä artik-
lassa säädetään muun muassa siitä, että hen-
kilöön sovelletaan asetusta 1408/71 kunnes 
henkilö hakee perusasetuksen soveltamista, 
jos henkilön tilanne pysyy muuttumattoma-
na. Tällöin kuitenkin asetusta 1408/71 voi-
daan soveltaa enintään kymmenen vuotta pe-
rusasetuksen soveltamisen alkamisesta. Li-
säksi 87 artiklassa todetaan, että perusasetuk-
sen perusteella ei kerry oikeuksia sen sovel-
tamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. 

Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-
taan otettavaksi huomioon EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen 90 artikla. Artiklan mu-
kaan asetusta 1408/71 sovelletaan edelleen 
muun muassa kolmansien maiden kansalai-
siin. Tätä asetusta sovelletaan niin kauan 
kuin kolmansien maiden kansalaisiin sovel-
lettavia säännöksiä (neuvoston asetus (EY) 
N:o 859/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamises-
ta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi) ei kumota tai muu-
teta vastaamaan asetuksen 883/2004 sään-
nöksiä. 

Voimaantulosäännöksessä säädetään lisäk-
si, että tilanteissa, joissa henkilöön edellä 
mainitun mukaisesti sovellettaisiin asetusta 
1408/71, sovelletaan nyt säädettäväksi ehdo-
tettujen säännösten sijaan nykyisin voimassa 
olevia säännöksiä. 
 
1.4. Yrittäjän eläkelaki 

2 §. Keskeiset määritelmät. Koska 1 päi-
västä toukokuuta 2010 lähtien pääasiallisesti 
sovellettava yhteisön säädös on sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 883/2004, ehdotetaan pykälän 
12 kohdan määritelmää muutettavaksi siten, 
että asetuksen 1408/71 sijasta pykälässä mää-
riteltäisiin asetus 883/2004. 

Nykyisin asetuksesta 1408/71 käytetään 
termiä EY:n sosiaaliturva-asetus. Laissa toi-
mivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedon-

vaihdosta ja sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annettujen asetusten so-
veltamisesta määritellään uusi asetus 
883/2004 termillä perusasetus. Yrittäjän elä-
kelaissa kuitenkin käytettäisiin aikaisempaa 
määritelmää mukaillen termiä EU:n sosiaali-
turvan perusasetus. 

Lisäksi pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
13 kohta siten, että siinä viitataan EU:n sosi-
aaliturvan perusasetukseen ja nykyisin voi-
massa olevaan asetukseen. Viittaus viimeksi 
mainittuun on tarpeellinen edelleen, sillä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetusta ei sovelleta 
Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja 
Sveitsissä vielä 1 päivänä toukokuuta 2010. 

4 §. Lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoimin-
ta. Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
6 kohtaa korvaamalla termi EY:n sosiaalitur-
va-asetus termillä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetus. 

6 §. Yrittäjätoiminta ulkomailla. Pykälässä 
ehdotetaan muutettavaksi 1 momenttia kor-
vaamalla termi EY:n sosiaaliturva-asetus 
termillä EU:n sosiaaliturvan perusasetus. 

125 §. Muutoksen hakeminen viimeisen 
eläkelaitoksen päätösyhdistelmään ja EU-
päätösten yhteenvetoon. Pykälän 2 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi ja samalla otsikko 
muutettavaksi. Uusien asetusten tullessa so-
vellettaviksi syntyy tilanne, jossa osa henki-
löistä kuuluu edelleen EY:n sosiaaliturva-
asetuksen soveltamisalaan ja osa tulee uuden 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen sovelta-
misalan piiriin. Jos henkilöön sovelletaan 
edelleen EY:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71, 
häneen sovelletaan ehdotetun voimaantulo-
säännöksen mukaan edelleen myös nyt voi-
massa olevia muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä. Näiden henkilöiden osalta muu-
toksenhakua koskeva menettely ei ehdotetun 
lain mukaan muutu. 

Uusien asetusten mukaan muutoksenhaussa 
noudatetaan kansallisia säännöksiä. Näin ol-
len säännöstä muutoksen hakemisesta EU-
päätösten yhteenvedon vastaanottamisen jäl-
keen ei enää tarvita. Yhteenveto on tarkoitet-
tu informoimaan eläkkeenhakijaa siitä, että 
eläkkeiden hakumenettely kyseisissä jäsen-
valtioissa on päättynyt. Jos hakija yhteenve-
don saadessaan katsoo, että eri jäsenmaiden 
laitosten tekemillä päätöksillä on asetusten 
soveltamisen johdosta kielteisiä yhteisvaiku-
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tuksia hänen oikeuksiinsa, hänellä on EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 48 
artiklan mukaan oikeus vaatia kyseeseen tu-
levia laitoksia tarkistamaan antamansa pää-
tökset. Tällaisesta tilanteesta voi olla kyse 
esimerkiksi hakijan havaitessa, ettei asian-
omainen työeläkelaitos ole lukenut hänen 
hyväkseen kaikkia hänen täyttämiään vakuu-
tuskausia. Tällöin henkilö voi pyytää työelä-
kelaitosta tutkimaan asian uudelleen. Jos työ-
eläkelaitoksen antama päätös ei ole vielä 
lainvoimainen, sovelletaan yrittäjän eläkelain 
129 §:n säännöksiä päätöksen oikaisusta 
muutoksenhaun yhteydessä. Jos päätös on 
lainvoimainen, työeläkelaitos tutkii asian 135 
§:n mukaisesti lainvoimaisen päätöksen oi-
kaisuna uuden selvityksen perusteella. EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetus ei näin 
ollen luo uutta muutoksenhakumahdollisuut-
ta, vaan ainoastaan mahdollisuuden kansal-
listen oikaisumenettelyjen käyttöön yhteisön 
oikeuden soveltamisen seurauksena. 

152 §. Tietojen antaminen viranomaisille 
ja luottotietotoimintaa harjoittavalle rekiste-
rinpitäjälle. Pykälässä ehdotetaan muutetta-
vaksi 1 momenttia korvaamalla termi EY:n 
sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosiaali-
turvan perusasetus. 

Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 
ehdotetaan otettavaksi huomioon EU:n sosi-
aaliturvan perusasetuksen 87 artiklan sisäl-
tämät siirtymäsäännökset. Kyseisessä artik-
lassa säädetään muun muassa siitä, että hen-
kilöön sovelletaan asetusta 1408/71 kunnes 
henkilö hakee perusasetuksen soveltamista, 
jos henkilön tilanne pysyy muuttumattoma-
na. Tällöin kuitenkin asetusta 1408/71 voi-
daan soveltaa enintään kymmenen vuotta pe-
rusasetuksen soveltamisen alkamisesta. Li-
säksi 87 artiklassa todetaan, että perusasetuk-
sen perusteella ei kerry oikeuksia sen sovel-
tamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. 

Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-
taan otettavaksi huomioon EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen 90 artikla. Artiklan mu-
kaan asetusta 1408/71 sovelletaan edelleen 
muun muassa kolmansien maiden kansalai-
siin. Tätä asetusta sovelletaan niin kauan 
kuin kolmansien maiden kansalaisiin sovel-
lettavia säännöksiä (neuvoston asetus (EY) 
N:o 859/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamises-

ta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi) ei kumota tai muu-
teta vastaamaan asetuksen 883/2004 sään-
nöksiä. 

Voimaantulosäännöksessä säädetään lisäk-
si, että tilanteissa, joissa henkilöön edellä 
mainitun mukaisesti sovellettaisiin asetusta 
1408/71, sovelletaan nyt säädettäväksi ehdo-
tettujen säännösten sijaan nykyisin voimassa 
olevia säännöksiä. 
 
 
1.5. Merimieseläkelaki 

2 §. Keskeiset määritelmät. Koska 1.5.2010 
lähtien pääasiallisesti sovellettava yhteisön 
säädös on sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, eh-
dotetaan pykälän 9 kohdan määritelmää 
muutettavaksi siten, että asetuksen 1408/71 
sijasta pykälässä määriteltäisiin asetus 
883/2004. 

Nykyisin asetuksesta 1408/71 käytetään 
termiä EY:n sosiaaliturva-asetus. Laissa toi-
mivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedon-
vaihdosta ja sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annettujen asetusten so-
veltamisesta määritellään uusi asetus 
883/2004 termillä perusasetus. Merimieselä-
kelaissa kuitenkin käytettäisiin aikaisempaa 
määritelmää mukaillen termiä EU:n sosiaali-
turvan perusasetus. 

Lisäksi pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
10 kohta siten, että siinä viitataan EU:n sosi-
aaliturvan perusasetukseen ja nykyisin voi-
massa olevaan asetukseen. Viittaus viimeksi 
mainittuun on tarpeellinen edelleen, sillä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetusta ei sovelleta 
Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja 
Sveitsissä vielä 1 päivänä toukokuuta 2010. 

4 §. Lain soveltamisalaan kuuluva työnteki-
jä. Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
2 momentin 2 kohta korvaamalla termi EY:n 
sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosiaali-
turvan perusasetus. 

5 §. Lain soveltamisalan rajaukset. Pykä-
lässä ehdotetaan muutettavaksi 2 momenttia 
korvaamalla termi EY:n sosiaaliturva-asetus 
termillä EU:n sosiaaliturvan perusasetus. 
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126 §. Muutoksen hakeminen eläkekassan 
viimeisenä eläkelaitoksena antamaan pää-
tösyhdistelmään ja EU-päätösten yhteenve-
toon. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumot-
tavaksi ja samalla otsikko muutettavaksi. Uu-
sien asetusten tullessa sovellettaviksi syntyy 
tilanne, jossa osa henkilöistä kuuluu edelleen 
EY:n sosiaaliturva-asetuksen soveltamisalaan 
ja osa tulee uuden EU:n sosiaaliturvan perus-
asetuksen soveltamisalan piiriin. Jos henki-
löön sovelletaan edelleen EY:n sosiaaliturva-
asetusta 1408/71, häneen sovelletaan ehdote-
tun voimaantulosäännöksen mukaan edelleen 
myös nyt voimassa olevia muutoksenhakua 
koskevia säännöksiä. Näiden henkilöiden 
osalta muutoksenhakua koskeva menettely ei 
ehdotetun lain mukaan muutu. 

Uusien asetusten mukaan muutoksenhaussa 
noudatetaan kansallisia säännöksiä. Näin ol-
len säännöstä muutoksen hakemisesta EU-
päätösten yhteenvedon vastaanottamisen jäl-
keen ei enää tarvita. Yhteenveto on tarkoitet-
tu informoimaan eläkkeenhakijaa siitä, että 
eläkkeiden hakumenettely kyseisissä jäsen-
valtioissa on päättynyt. Jos hakija yhteenve-
don saadessaan katsoo, että eri jäsenmaiden 
laitosten tekemillä päätöksillä on asetusten 
soveltamisen johdosta kielteisiä yhteisvaiku-
tuksia hänen oikeuksiinsa, hänellä on EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 48 
artiklan mukaan oikeus vaatia kyseeseen tu-
levia laitoksia tarkistamaan antamansa pää-
tökset. Tällaisesta tilanteesta voi olla kyse 
esimerkiksi hakijan havaitessa, ettei asian-
omainen työeläkelaitos ole lukenut hänen 
hyväkseen kaikkia hänen täyttämiään vakuu-
tuskausia. Tällöin henkilö voi pyytää työelä-
kelaitosta tutkimaan asian uudelleen. Jos työ-
eläkelaitoksen antama päätös ei ole vielä 
lainvoimainen, sovelletaan merimieseläke-
lain 130 §:n säännöksiä päätöksen oikaisusta 
muutoksenhaun yhteydessä. Jos päätös on 
lainvoimainen, työeläkelaitos tutkii asian 136 
§:n mukaisesti lainvoimaisen päätöksen oi-
kaisuna uuden selvityksen perusteella. EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetus ei näin 
ollen luo uutta muutoksenhakumahdollisuut-
ta, vaan ainoastaan mahdollisuuden kansal-
listen oikaisumenettelyjen käyttöön yhteisön 
oikeuden soveltamisen seurauksena. 

Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 
ehdotetaan otettavaksi huomioon EU:n sosi-

aaliturvan perusasetuksen 87 artiklan sisäl-
tämät siirtymäsäännökset. Kyseisessä artik-
lassa säädetään muun muassa siitä, että hen-
kilöön sovelletaan asetusta 1408/71 kunnes 
henkilö hakee perusasetuksen soveltamista, 
jos henkilön tilanne pysyy muuttumattoma-
na. Tällöin kuitenkin asetusta 1408/71 voi-
daan soveltaa enintään kymmenen vuotta pe-
rusasetuksen soveltamisen alkamisesta. Li-
säksi 87 artiklassa todetaan, että perusasetuk-
sen perusteella ei kerry oikeuksia sen sovel-
tamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. 

Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-
taan otettavaksi huomioon EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen 90 artikla. Artiklan mu-
kaan asetusta 1408/71 sovelletaan edelleen 
muun muassa kolmansien maiden kansalai-
siin. Tätä asetusta sovelletaan niin kauan 
kuin kolmansien maiden kansalaisiin sovel-
lettavia säännöksiä (neuvoston asetus (EY) 
N:o 859/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamises-
ta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi) ei kumota tai muu-
teta vastaamaan asetuksen 883/2004 sään-
nöksiä. 

Voimaantulosäännöksessä säädetään lisäk-
si, että tilanteissa, joissa henkilöön edellä 
mainitun mukaisesti sovellettaisiin asetusta 
1408/71, sovelletaan nyt säädettäväksi ehdo-
tettujen säännösten sijaan nykyisin voimassa 
olevia säännöksiä. 
 
1.6. Maatalousyrittäjän eläkelaki 

2 §. Keskeiset määritelmät. Koska 1 päi-
västä toukokuuta 2010 lähtien pääasiallisesti 
sovellettava yhteisön säädös on sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 883/2004, ehdotetaan pykälän 
1 momentin 11 kohdan määritelmää muutet-
tavaksi siten, että asetuksen 1408/71 sijasta 
pykälässä määriteltäisiin asetus 883/2004. 

Nykyisin asetuksesta 1408/71 käytetään 
termiä EY:n sosiaaliturva-asetus. Laissa toi-
mivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedon-
vaihdosta ja sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annettujen asetusten so-
veltamisesta määritellään uusi asetus 
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883/2004 termillä perusasetus. Maatalous-
yrittäjän eläkelaissa kuitenkin käytettäisiin 
aikaisempaa määritelmää mukaillen termiä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetus. 

Lisäksi pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 
1 momentin 12 kohta siten, että siinä viita-
taan EU:n sosiaaliturvan perusasetukseen ja 
nykyisin voimassa olevaan asetukseen. Viit-
taus viimeksi mainittuun on tarpeellinen 
edelleen, sillä EU:n sosiaaliturvan perusase-
tusta ei sovelleta Norjassa, Islannissa, Liech-
tensteinissa ja Sveitsissä vielä 1 päivänä tou-
kokuuta 2010. 

7 §. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä 
maatalousyrittäjätoiminta. Pykälän 7 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi korvaamalla termi 
EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosi-
aaliturvan perusasetus. 

8 §. Maatalousyrittäjätoiminta ulkomailla. 
Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi 1 mo-
menttia korvaamalla termi EY:n sosiaalitur-
va-asetus termillä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetus. 

8 a §. Apurahansaaja. Pykälässä ehdote-
taan muutettavaksi 1 momenttia korvaamalla 
termi EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetus. Lisäksi ehdote-
taan korjattavaksi pykälässä käytetty sana-
muoto ”soveltava lainsäädäntö” muotoon 
”sovellettava lainsäädäntö”. 

8 b §. Lain soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävä apurahansaajan työ. Pykälän 5 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi korvaamalla termi 
EY:n sosiaaliturva-asetus termillä EU:n sosi-
aaliturvan perusasetus. 

10 b §. Apurahansaajan vakuutuksen voi-
massaolo ja sen päättyminen. Pykälässä eh-
dotetaan muutettavaksi 1 momenttia korvaa-
malla termi EY:n sosiaaliturva-asetus termil-
lä EU:n sosiaaliturvan perusasetus. 

104 §. Muutoksen hakeminen viimeisen 
eläkelaitoksen päätösyhdistelmään ja EU-
päätösten yhteenvetoon. Pykälän 2 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi ja samalla otsikko 
muutettavaksi. Uusien asetusten tullessa so-
vellettaviksi syntyy tilanne, jossa osa henki-
löistä kuuluu edelleen EY:n sosiaaliturva-
asetuksen soveltamisalaan ja osa tulee uuden 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen sovelta-
misalan piiriin. Jos henkilöön sovelletaan 
edelleen EY:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71, 
häneen sovelletaan ehdotetun voimaantulo-

säännöksen mukaan edelleen myös nyt voi-
massa olevia muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä. Näiden henkilöiden osalta muu-
toksenhakua koskeva menettely ei ehdotetun 
lain mukaan muutu. 

Uusien asetusten mukaan muutoksenhaussa 
noudatetaan kansallisia säännöksiä. Näin ol-
len säännöstä muutoksen hakemisesta EU-
päätösten yhteenvedon vastaanottamisen jäl-
keen ei enää tarvita. Yhteenveto on tarkoitet-
tu informoimaan eläkkeenhakijaa siitä, että 
eläkkeiden hakumenettely kyseisissä jäsen-
valtioissa on päättynyt. Jos hakija yhteenve-
don saadessaan katsoo, että eri jäsenmaiden 
laitosten tekemillä päätöksillä on asetusten 
soveltamisen johdosta kielteisiä yhteisvaiku-
tuksia hänen oikeuksiinsa, hänellä on EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 48 
artiklan mukaan oikeus vaatia kyseeseen tu-
levia laitoksia tarkistamaan antamansa pää-
tökset. Tällaisesta tilanteesta voi olla kyse 
esimerkiksi hakijan havaitessa, ettei asian-
omainen työeläkelaitos ole lukenut hänen 
hyväkseen kaikkia hänen täyttämiään vakuu-
tuskausia. Tällöin henkilö voi pyytää työelä-
kelaitosta tutkimaan asian uudelleen. Jos työ-
eläkelaitoksen antama päätös ei ole vielä 
lainvoimainen, sovelletaan maatalousyrittä-
jän eläkelain 108 §:n säännöksiä päätöksen 
oikaisusta muutoksenhaun yhteydessä. Jos 
päätös on lainvoimainen, työeläkelaitos tutkii 
asian 112 §:n 3 kohdan mukaisesti. EU:n so-
siaaliturvan täytäntöönpanoasetus ei näin ol-
len luo uutta muutoksenhakumahdollisuutta, 
vaan ainoastaan mahdollisuuden kansallisten 
oikaisumenettelyjen käyttöön yhteisön oi-
keuden soveltamisen seurauksena. 

Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 
ehdotetaan otettavaksi huomioon EU:n sosi-
aaliturvan perusasetuksen 87 artiklan sisäl-
tämät siirtymäsäännökset. Kyseisessä artik-
lassa säädetään muun muassa siitä, että hen-
kilöön sovelletaan asetusta 1408/71 kunnes 
henkilö hakee perusasetuksen soveltamista, 
jos henkilön tilanne pysyy muuttumattoma-
na. Tällöin kuitenkin asetusta 1408/71 voi-
daan soveltaa enintään kymmenen vuotta pe-
rusasetuksen soveltamisen alkamisesta. Li-
säksi 87 artiklassa todetaan, että perusasetuk-
sen perusteella ei kerry oikeuksia sen sovel-
tamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. 

Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-



 HE 34/2010 vp 
  

 

28 

taan otettavaksi huomioon EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen 90 artikla. Artiklan mu-
kaan asetusta 1408/71 sovelletaan edelleen 
muun muassa kolmansien maiden kansalai-
siin. Tätä asetusta sovelletaan niin kauan 
kuin kolmansien maiden kansalaisiin sovel-
lettavia säännöksiä (neuvoston asetus (EY) 
N:o 859/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamises-
ta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi) ei kumota tai muu-
teta vastaamaan asetuksen 883/2004 sään-
nöksiä. 

Voimaantulosäännöksessä säädetään lisäk-
si, että tilanteissa, joissa henkilöön edellä 
mainitun mukaisesti sovellettaisiin asetusta 
1408/71, sovelletaan nyt säädettäväksi ehdo-
tettujen säännösten sijaan nykyisin voimassa 
olevia säännöksiä. 
 
 
1.7. Kansaneläkelaki 

7 §. Sosiaaliturva-asetus. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi siten, että sosiaaliturva-
asetuksen lisäksi myös sosiaaliturvajärjes-
telmien yhteensovittamisesta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 883/2004 olisi tarvittaessa otettava huo-
mioon tämän lain mukaista etuutta määrättä-
essä. 

77 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälän 
3 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Perus-
asetuksen tullessa sovellettavaksi syntyy ti-
lanne, jossa osa henkilöistä kuuluu edelleen 
sosiaaliturva-asetuksen soveltamisalaan ja 
osa tulee uuden perusasetuksen sovelta-
misalan piiriin. Jos henkilöön sovelletaan 
edelleen sosiaaliturva-asetusta, häneen sovel-
letaan ehdotetun voimaantulosäännöksen 
mukaan edelleen myös nyt voimassa olevia 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Näi-
den henkilöiden osalta muutoksenhakua kos-
keva menettely ei ehdotetun lain mukaan 
muutu. 

Perusasetuksen täytäntöönpanomenettelys-
tä annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 987/2009 mukaan 
muutoksenhaussa noudatetaan kansallisia 
säännöksiä. Näin ollen 77 §:n 3 momentin 

säännöstä muutoksen hakemisesta Kansan-
eläkelaitoksen antamaan päätökseen sen jäl-
keen kun hakija on saanut päätösten yhteen-
vedon, johon on liitetty kaikkien EU-maiden 
päätökset, ei enää tarvita. Yhteenveto on tar-
koitettu informoimaan eläkkeenhakijaa siitä, 
että eläkkeiden hakumenettely kyseisissä jä-
senvaltioissa on päättynyt. Jos hakija yhteen-
vedon saadessaan katsoo, että eri jäsenmai-
den laitosten tekemillä päätöksillä on asetus-
ten soveltamisen johdosta kielteisiä yhteis-
vaikutuksia hänen oikeuksiinsa, hänellä on 
täytäntöönpanoasetuksen 48 artiklan mukaan 
oikeus vaatia kyseeseen tulevia laitoksia tar-
kistamaan antamansa päätökset. Tällaisesta 
tilanteesta voi olla kyse esimerkiksi hakijan 
havaitessa, ettei Kansaneläkelaitos ole luke-
nut hänen hyväkseen kaikkia hänen täyttämi-
ään vakuutuskausia. Tällöin henkilö voi pyy-
tää Kansaneläkelaitosta tutkimaan asian uu-
delleen. Jos Kansaneläkelaitoksen antama 
päätös ei ole vielä lainvoimainen, sovelletaan 
kansaneläkelain 79 §:n säännöksiä päätöksen 
oikaisusta muutoksenhaun yhteydessä. Jos 
päätös on lainvoimainen, Kansaneläkelaitos 
tutkii asian 82 §:n mukaisesti lainvoimaisen 
päätöksen oikaisua koskevana asiana. Täy-
täntöönpanoasetus ei näin ollen luo uutta 
muutoksenhakumahdollisuutta, vaan ainoas-
taan mahdollisuuden kansallisten oikaisume-
nettelyjen käyttöön yhteisön oikeuden sovel-
tamisen seurauksena. 

112 §. Soveltamissäännös. Useissa kansan-
eläkelain pykälissä viitataan sosiaaliturva-
asetukseen, jota edelleen sovelletaan tietyissä 
tilanteissa myös perusasetuksen tultua sovel-
lettavaksi. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 1 momentti, jonka mukaan se, mitä kan-
saneläkelaissa sanotaan sosiaaliturva-
asetuksesta, koskee myös perusasetusta, joll-
ei tässä laissa toisin ole säädetty. Nykyinen 
1 momentti siirtyisi 2 momentiksi. 

Voimaantulo. Voimaantulosäännöksessä 
ehdotetaan otettavaksi huomioon perusase-
tuksen 87 artiklan mukaiset siirtymäsäännök-
set. Kyseisessä artiklassa säädetään muun 
muassa siitä, että henkilöön sovelletaan sosi-
aaliturva-asetusta kunnes henkilö hakee pe-
rusasetuksen soveltamista, jos henkilön ti-
lanne pysyy muuttumattomana. Tällöin kui-
tenkin sosiaaliturva-asetusta voidaan soveltaa 
enintään kymmenen vuotta perusasetuksen 
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soveltamisen alkamisesta. 
Lisäksi voimaantulosäännöksessä ehdote-

taan otettavaksi huomioon perusasetuksen 
90 artikla. Artiklan mukaan sosiaaliturva-
asetusta sovelletaan edelleen muun muassa 
kolmansien maiden kansalaisiin niin kauan 
kuin kolmansien maiden kansalaisia koske-
vaa asetusta (neuvoston asetus (EY) N:o 
859/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja 
asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 
soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi) ei kumota tai muu-
teta vastaamaan perusasetuksen säännöksiä. 

Voimaantulosäännöksen mukaan tilanteis-
sa, joissa henkilöön edellä mainitun mukai-
sesti sovellettaisiin sosiaaliturva-asetusta, so-
velletaan nyt säädettäväksi ehdotettujen 
säännösten sijaan nykyisin voimassa olevia 
säännöksiä. 
 
1.8. Sairausvakuutuslaki 

18 luku Sairasvakuutusrahasto ja va-
kuutusmaksut 

6 §. Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan 
maksuvelvollisuus. Pykälään lisättäisiin viit-
taus perusasetukseen, koska perusasetuksen 
tullessa sovellettavaksi Suomen vastuu ul-
komailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoi-
don kustannusten korvaamisesta johtuu pää-
asiassa perusasetuksen säännöksistä eikä 
enää sosiaaliturva-asetuksesta. 

8 §. Sairaanhoitovakuutuksen kulut. Pykä-
län 1 momentin 5 kohtaan lisättäisiin viittaus 
perusasetukseen. Muutos olisi tekninen. 
 
21 luku Voimaantulo- ja siirtymä-

säännökset 

3 §. Soveltamissäännös. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mu-
kaan laissa olevan viittauksen sosiaaliturva-
asetukseen katsotaan tarkoittavan myös pe-
rusasetusta. Lisäys olisi tekninen ja sillä otet-
taisiin huomioon perusasetus sosiaaliturva-
asetuksen korvaavana asetuksena. Viittaus 
sosiaaliturva-asetukseen säilytetään, koska se 
jää edelleen sovellettavaksi tiettyihin henki-
löihin ja henkilöryhmiin. 

1.9. Laki asumiseen perustuvan sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta 

19 §. Soveltamissäännös. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi soveltamissäännös, jonka 
mukaan laissa olevan viittauksen sosiaalitur-
va-asetukseen katsotaan tarkoittavan myös 
perusasetusta. Lisäys olisi tekninen ja sillä 
otettaisiin huomioon perusasetus sosiaalitur-
va-asetuksen korvaavana asetuksena. Viittaus 
sosiaaliturva-asetukseen säilytetään, koska se 
jää edelleen sovellettavaksi tiettyihin henki-
löihin ja henkilöryhmiin. 
 
 
1.10. Työttömyysturvalaki 

1 luku Yleiset säännökset 

8 §. Soveltamisala. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siinä viitattaisiin 
myös perusasetukseen. Lisäksi ehdotetaan li-
sättäväksi pykälään säännös siitä, että toiseen 
jäsenmaahan työnhakuun lähtevällä on oike-
us työttömyyspäivärahaan enintään kolmen 
kuukauden ajan. Perusasetuksen 64 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaan toiseen jä-
senmaahan työnhakuun menevällä oikeus 
etuuksiin jatkuu kolmen kuukauden ajan, 
mutta toimivaltaiset viranomaiset tai laitokset 
voivat pidentää kolmen kuukauden ajan enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. Pidennys on 
työttömyysetuuksia maksavan jäsenvaltion 
harkinnassa. Tätä pidennysmahdollisuutta ei 
Suomessa otettaisi käyttöön. 
 
 
5 luku Työttömyyspäivärahan saami-

sen edellytykset 

9 §. Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- 
ja työskentelykaudet. Pykälään lisättäisiin 
viittaus perusasetukseen, jonka perusteella 
toisessa jäsenmaassa täyttyneiden vakuutus- 
ja työskentelykausien huomioon ottaminen 
tapahtuu perusasetuksen tultua sovellettavak-
si. Kausien yhteen laskemisen edellytystä 
tarkennetaan ja otetaan huomioon perusase-
tuksen säännökset, joiden mukaan myös itse-
näisten ammatinharjoittamisen kaudet ottaa 
huomioon, jos kyseinen lainsäädäntö edellyt-
tää itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia. 
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11 §. Työssäoloehto eräissä tilanteissa. 
Pykälään lisättäisiin viittaus perusasetukseen. 
 
6 luku Työttömyyspäivärahan määrä 

ja kesto 

7 §. Päivärahakauden enimmäisaika. Pykä-
lään lisättäisiin viittaus perusasetukseen. 

 
11 luku Toimeenpanoa koskevat sään-

nökset 

4 a § Ilmoitus menemisestä työnhakuun toi-
seen valtioon Pykälässä säädettäisiin työ- ja 
elinkeinotoimiston velvollisuudesta ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le työnhakijan menemisestä työnhakuun pe-
rusasetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla taval-

la toiseen jäsenvaltioon. Ilmoitus ei olisi 
työttömyysturvalaissa tarkoitettu työttö-
myysetuuden maksajaa sitova työvoimapo-
liittinen lausunto. Ilmoitus sisältäisi tiedon 
ainakin lähtöpäivästä ja mahdollisen luvan 
poiketa edellytyksestä, jonka mukaan henki-
lön on tullut olla työttömäksi tulemisen jäl-
keen vähintään neljä viikkoa työvoimaviran-
omaisten käytettävissä. 
 
2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan   päivänä   
kuuta 20  . 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön so-
veltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään laitosten, viran-
omaisten ja elinten toimivallasta sekä tehtä-
vistä ja sähköisestä tiedonvaihdosta sovellet-
taessa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovit-
tamisesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004 ja so-
siaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annetun asetuksen täytäntöönpanomenette-
lystä annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EY) N:o 987/2009 Suomes-
sa. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) perusasetuksella sosiaaliturvajärjestel-

mien yhteensovittamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 883/2004; 

2) täytäntöönpanoasetuksella sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
asetuksen täytäntöönpanomenettelystä annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EY) N:o 987/2009; 

3) julkisia terveys- ja sairaalapalveluja an-
tavalla yksiköllä sairaanhoitopiiriä sekä kun-
nan tai kuntayhtymän ylläpitämää terveys-
keskusta, sairaalaa tai muuta terveydenhuol-
lon toimintayksikköä; 
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4) luontoisetuuksilla julkisia terveys- ja 
sairaalapalveluita, Kansaneläkelaitoksen jär-
jestämää tai korvaamaa kuntoutusta sairaus-
vakuutuslain (1224/2004) ja tapaturmava-
kuutuslain (608/1948) mukaisia sairaanhoi-
tokorvauksia; 

5) maksuihin perustumattomilla erityisillä 
rahaetuuksilla perusasetuksen liitteeseen X 
Suomen osalta merkittyjä etuuksia; 

6) sähköisellä asiakirjalla täytäntöön-
panoasetuksen 1 artiklan 2 kohdan d alakoh-
dassa tarkoitettua rakenteista sähköistä asia-
kirjaa. 

Mitä tässä laissa säädetään jäsenvaltiosta, 
koskee myös muuta valtiota, jossa sovelle-
taan perusasetusta tai täytäntöönpanoasetus-
ta. 
 

2 luku 

Toimivaltasäännökset 

3 § 

Toimivaltainen viranomainen 

Perusasetuksen 1 artiklan m alakohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen 
Suomessa on sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
 

4 § 

Toimivaltaiset laitokset etuuksia koskevissa 
asioissa 

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan i ja 
ii alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia lai-
toksia ovat Suomessa sosiaaliturva-aloittain: 

1) sairausetuudet, äitiysetuudet ja vastaavat 
isyysetuudet: 

a) luontoisetuuksia koskevissa asioissa jul-
kisia terveys- ja sairaalapalveluja antava yk-
sikkö sekä Kansaneläkelaitos siltä osin kuin 
kyse on sairausvakuutuslain mukaisista sai-
raanhoitokorvauksista ja Kansaneläkelaitok-
sen järjestämästä tai korvaamasta kuntoutuk-
sesta sekä perusasetuksen nojalla annettavien 
sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaamisesta sekä asianomainen tapaturmava-
kuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liitto siltä osin kuin kyse on tapaturmava-

kuutuslain mukaisista sairaanhoitokorvauk-
sista; 

b) rahaetuuksia koskevissa asioissa Kan-
saneläkelaitos; 

2) työkyvyttömyysetuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaisia työ-

kyvyttömyyseläkkeitä koskevissa asioissa 
Kansaneläkelaitos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisten työky-
vyttömyysetuuksia koskevissa asioissa työ-
eläkelakien mukainen työeläkelaitos; 

3) vanhuusetuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaisia van-

huuseläkkeitä koskevissa asioissa Kansan-
eläkelaitos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisia vanhuus-
eläkkeitä koskevissa asioissa työeläkelakien 
mukainen työeläkelaitos 

4) perhe-eläke-etuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaisia perhe-

eläkkeitä koskevissa asioissa Kansaneläkelai-
tos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisia perhe-
eläkkeitä koskevissa asioissa työeläkelakien 
mukainen työeläkelaitos; 

5) työtapaturma- ja ammattitautietuuksia 
koskevissa asioissa asianomainen tapaturma-
vakuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslaitos-
ten Liitto; 

6) työttömyysetuudet: 
a) työttömyysvakuutuksen perusturvajär-

jestelmää koskevissa asioissa Kansaneläke-
laitos; 

b) työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista 
järjestelmää koskevissa asioissa työttömyys-
kassa; 

7) varhaiseläke-etuuksia koskevissa asiois-
sa työeläkelakien mukainen työeläkelaitos; 

8) perhe-etuuksia koskevissa asioissa Kan-
saneläkelaitos; 

9) maksuihin perustumattomia erityisiä ra-
haetuuksia koskevissa asioissa Kansaneläke-
laitos. 
 

5 § 

Toimivaltaisiksi nimetyt laitokset ja elimet 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevissa asi-

oissa 

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettu toimivaltaisen viran-



 HE 34/2010 vp 
  

 

33

omaisen nimeämä toimivaltainen laitos Suo-
messa on: 

1) Eläketurvakeskus sovellettaessa perus-
asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sovel-
lettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä 
niissä tilanteissa, joista säädetään Eläketur-
vakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 §:n 
2 momentin 3 kohdassa; 

2) Kansaneläkelaitos sovellettaessa perus-
asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sovel-
lettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä 
siltä osin kuin asia ei kuulu Eläketurvakes-
kuksen toimivaltaan. 

Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos ovat 
perusasetuksen 16 artiklassa tarkoitettuja 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämiä elimiä 
sovittaessa poikkeuksista sovellettavaan lain-
säädäntöön 1 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa. Henkilön tai hänen työnantajansa 
pyynnöstä hakemus sovellettavasta lainsää-
dännöstä siirretään sosiaali- ja terveysminis-
teriölle toimivaltaisena viranomaisena rat-
kaistavaksi. 
 
 
 

6 § 

Toimivaltaiseksi nimetyt laitokset eräissä 
työnhakuun liittyvissä tilanteissa 

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisen vi-
ranomaisen nimeämiä toimivaltaisia laitoksia 
ovat työ- ja elinkeinotoimistot sovellettaessa 
täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 4 koh-
dan ja perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan säännöksiä. 

Perusasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuk-
sessa tarkoitettuja työvoimaviranomaisia 
Suomessa ovat työ- ja elinkeinotoimistot 
 
 
 

7 § 

Asuinpaikan ja oleskelupaikan laitokset 

Perusasetuksen 1 artiklan r alakohdassa 
tarkoitettuja asuinpaikan ja oleskelupaikan 
laitoksia Suomessa ovat sosiaaliturva-
aloittain: 

1) sairausetuudet, äitiysetuudet ja vastaavat 
isyysetuudet: 

a) luontoisetuuksia koskevissa asioissa jul-
kisia terveys- ja sairaalapalveluja antava yk-
sikkö sekä Kansaneläkelaitos siltä osin kuin 
kyse on sairausvakuutuslain mukaisista sai-
raanhoitokorvauksista, Kansaneläkelaitoksen 
järjestämästä tai korvaamasta kuntoutuksesta 
sekä perusasetuksen nojalla annettavien sai-
raus- ja äitiysetuuksien korvaamisesta; 

b) rahaetuuksia koskevissa asioissa Kan-
saneläkelaitos; 

2) työkyvyttömyysetuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaista työ-

kyvyttömyyseläkettä koskevissa asioissa 
Kansaneläkelaitos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisia työkyvyt-
tömyysetuuksia koskevissa asioissa Eläke-
turvakeskus ja työeläkelakien mukaiset työ-
eläkelaitokset; 

3) vanhuusetuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaisia van-

huuseläkkeitä koskevissa asioissa Kansan-
eläkelaitos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisia vanhuus-
eläkkeitä koskevissa asioissa Eläketurvakes-
kus ja työeläkelakien mukaiset työeläkelai-
tokset; 

4) perhe-eläke-etuudet: 
a) kansaneläkejärjestelmän mukaisia perhe-

eläkkeitä koskevissa asioissa Kansaneläkelai-
tos; 

b) työeläkejärjestelmän mukaisia perhe-
eläkkeitä koskevissa asioissa Eläketurvakes-
kus ja työeläkelakien mukaiset työeläkelai-
tokset; 

5) työtapaturma- ja ammattitautietuuksia 
koskevissa asioissa Tapaturmavakuutuslai-
tosten Liitto; 

6) työttömyysetuudet: 
a) työttömyysvakuutuksen perusturvajär-

jestelmää koskevissa asioissa Kansaneläke-
laitos; 

b) työttömyysvakuutuksen ansiosidonnai-
sen järjestelmää koskevissa asioissa asian-
omainen työttömyyskassa; 

7) perhe-etuuksia koskevissa asioissa Kan-
saneläkelaitos; 

8) maksuihin perustumattomia erityisiä ra-
haetuuksia koskevissa asioissa Kansaneläke-
laitos. 
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8 § 

Yhteyselimet 

Täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 2 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu yhteyselin 
Suomessa on: 

1) Kansaneläkelaitos sairaus- ja äi-
tiysetuuksia ja vastaavia isyysetuuksia, kan-
saneläkejärjestelmän mukaisia etuuksia, per-
he-etuuksia ja työttömyysetuuksia koskevissa 
asioissa, perusasetuksen ja täytäntöön-
panoasetuksen sovellettavaa lainsäädäntöä 
koskevien säännösten mukaan toimivaltaansa 
kuuluvissa tilanteissa sekä täytäntöön-
panoasetuksen IV osaston kustannusten kor-
vaamista koskevissa säännöksissä yhteyseli-
melle määriteltyjen tehtävien osalta; 

2) Eläketurvakeskus työeläkejärjestelmän 
sekä perusasetuksen ja täytäntöönpanoase-
tuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien 
säännösten mukaan toimivaltaansa kuuluvis-
sa tilanteissa; 

3) Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto työ-
tapaturma- ja ammattitautietuuksia koskevis-
sa asioissa sekä täytäntöönpanoasetuksen IV 
osaston kustannusten korvaamista koskevissa 
säännöksissä yhteyselimelle määriteltyjen 
tehtävien osalta. 
 
 

9 § 

Yhteyslaitos eläkehakemusten käsittelyssä 

Täytäntöönpanoasetuksen 47 artiklassa tar-
koitettu yhteyslaitos Suomessa on Eläketur-
vakeskus. 
 
 
 

10 § 

Takaisinperintä 

Toisen jäsenmaan laitoksen vakuutusmak-
suja koskevan takaisinperintäpyynnön osalta 
täytäntöönpanoasetuksen 75 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettu nimetty laitos on Suomessa 
Eläketurvakeskus. 

Tässä laissa tarkoitetun viranomaisen tai 
laitoksen taikka toimeentulotukea myöntävän 

viranomaisen liikaa maksaman määrän ta-
kaisinperinnästä muusta jäsenvaltiosta 
myönnettäväksi tulevasta eläkkeestä huoleh-
tii Eläketurvakeskus. 
 

3 luku 

Tehtävät ja velvoitteet 

11 § 

Todistusten ja muiden esitettävien asiakirjo-
jen antaminen 

Eläketurvakeskus antaa: 
1) täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 

2 kohdan mukaisen todistuksen sovelletta-
vasta lainsäädännöstä toimivaltaansa kuulu-
vissa tilanteissa; 

2) täytäntöönpanoasetuksen 48 artiklan 
1 kohdan tarkoittaman yhteenvedon eläke-
päätöksistä; 

Kansaneläkelaitos antaa: 
1) täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 

2 kohdan mukaisen todistuksen sovelletta-
vasta lainsäädännöstä, jollei todistuksen an-
taminen kuulu Eläketurvakeskuksen toimi-
valtaan; 

2) täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan mukaisen todistuksen oikeudesta 
työttömyysetuuksiin työttömyysvakuutuksen 
perusturvajärjestelmän osalta; 

3) täytäntöönpanoasetuksen 54 artiklan 
1 kohdan mukaisen todistuksen vakuutus- ja 
työskentelykausista; 

4) eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja sen 
väliaikaisesti korvaavan todistuksen; 

5) täytäntöönpanoasetuksen 24 artiklan 
mukaisen rekisteröintitodistuksen luon-
toisetuuksien saamiseksi; 

7) täytäntöönpanoasetuksen 29 artiklan 
mukaisen todistuksen entisen rajatyöntekijän 
oikeudesta hoitoon entisessä työskentelyval-
tiossa; 

Asianomainen työttömyyskassa antaa: 
1) täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 

1 kohdan mukaisen todistuksen oikeudesta 
työttömyysetuuksiin työttömyysvakuutuksen 
ansiosidonnaisen järjestelmän osalta; 

2) täytäntöönpanoasetuksen 54 artiklan 
1 kohdan mukaisen todistuksen vakuutus- ja 
työskentelykausista; 
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Asianomainen tapaturmavakuutuslaitos an-
taa täytäntöönpanoasetuksen 33 artiklan mu-
kaisen todistuksen oikeudesta työtapaturmien 
ja ammattitautien johdosta myönnettäviin 
hoitoetuuksiin. 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa: 
1) täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 

4 kohdan 1 kappaleen mukaisen todistuksen 
työnhakijaksi ilmoittautumisesta; 

2) täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 
4 kohdan 2 kappaleen mukaisen todistuksen 
seikoista, jotka saattavat vaikuttaa etuusoi-
keuteen; 

3) täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 
4 kohdan 3 kappaleen mukaisen todistuksen 
työttömän tilanteen seurannasta, työnhaun 
voimassaolosta sekä valvontamenettelyjen 
noudattamisesta 
 
 

12 § 

Maksujen määräämistä varten annettavat 
tiedot  

Kansaneläkelaitos vahvistaa Verohallinnon 
pyynnöstä, onko henkilö vakuutettu sairaus-
vakuutuslain mukaisesti Suomessa tai onko 
Suomi vastuussa henkilön sairaanhoidon kus-
tannuksista perusasetuksen mukaisesti. 
 
 

13 § 

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa 

Julkisia terveys- ja sairaalapalveluja antava 
yksikkö tai asianomaisen henkilön pyynnöstä 
Kansaneläkelaitos selvittää henkilön oikeu-
den hoitoon ja antaa täytäntöönpanoasetuk-
sen 19 artiklan 2 kohdan perusteella todistuk-
sen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. 
Kansaneläkelaitos voi antaa todistuksen 
myös omasta aloitteestaan. Todistus sitoo 
julkisia terveys- ja sairaalapalveluja antavaa 
yksikköä. 

14 § 

Lupa saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa 

Kansaneläkelaitos antaa henkilölle täytän-
töönpanoasetuksen 26 artiklan mukaisen lu-

van saada asianmukaista hoitoa asuinjäsen-
valtion ulkopuolella julkisia terveys- ja sai-
raalapalveluja antavan yksikön sitovan lau-
sunnon perusteella. 

Kansaneläkelaitoksen 1 momentissa tarkoi-
tettua lupaa koskevaan päätökseen voidaan 
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 
 

4 luku 

Sähköinen tiedonvaihto ja yhteyspiste 

15 § 

Yhteyspiste 

Täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettu yhteyspiste Suomessa on si-
joitettu Kansaneläkelaitokseen. 
 

16 § 

Yhteyspisteen käyttö 

Viranomaiset, laitokset ja elimet, joita tämä 
laki koskee, käyttävät sähköisessä tiedon-
vaihdossa yhteyspistettä täytäntöönpanoase-
tuksen 4 artiklan säännösten mukaisesti. 
 
 

17 § 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät ja vastuu yh-
teyspisteenä  

Kansaneläkelaitos ylläpitää yhteyspisteen 
toimintaa varten tarvittavaa tietoteknistä 
valmiutta ja huolehtii, että tiedonvaihdon tie-
toturvataso on riittävä sekä hoitaa yhteyspis-
teen tietojärjestelmää tässä laissa tarkoitettu-
jen viranomaisten, laitosten ja elinten lukuun. 
Kansaneläkelaitos voi myös tuottaa tietojär-
jestelmään liittyviä palveluja edellä maini-
tuille viranomaisille, laitoksille ja elimille 

Kansaneläkelaitos vastaa yhteyspisteen 
yleisestä toiminnasta ja toiminnan lainmukai-
suudesta sekä vastaa tietojärjestelmässä ole-
vien tietojen käytettävyydestä, eheydestä, 
muuttumattomuudesta, suojaamisesta, säilyt-
tämisestä ja hävittämisestä. 

Kansaneläkelaitos järjestää yhteyspisteen 
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toimintaa varten tarpeelliset varajärjestelmät 
toimintahäiriöiden ja poikkeusolojen varalle. 

Kansaneläkelaitos kerää lokitiedot tietojär-
jestelmässä olevien tietojen käytön seurantaa 
varten. 

Kansaneläkelaitos huolehtii yhteyspisteessä 
käsiteltyjen ja sen kautta välitettyjen sähköis-
ten asiakirjojen tilastoinnista 25 §:ssä tarkoi-
tettujen kustannusten jakamiseksi. 
 
 

18 § 

Rekisterinpitäjien tehtävät ja vastuu 

Kukin viranomainen, laitos ja elin on yh-
teyspisteen tietojärjestelmässä käsiteltävien 
omien tietojensa rekisterinpitäjä ja vastaa 
näiden tietojen sekä yhteyspisteen kautta sille 
välitettyjen tai käyttöön annettujen sähköis-
ten asiakirjojen osalta lokitietojen keräämi-
sestä tietojen käytön seurantaa varten. 
 
 

19 § 

Käyttöoikeudet yhteyspisteen tietojärjestel-
mäpalveluun 

Kansaneläkelaitos antaa saapuneet sähköi-
set asiakirjat viipymättä asianomaisen viran-
omaisen, laitoksen tai elimen käyttöön. 

Viranomaisilla, laitoksilla ja elimillä on oi-
keus saada tietojärjestelmästä toimivaltaansa 
liittyvät sähköiset asiakirjat, jotka ovat tar-
peen perusasetuksen ja täytäntöönpanoase-
tuksen soveltamiseksi. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yhteys-
pistettä ylläpitävänä laitoksena avata saapu-
nut sähköinen asiakirja, jos se on välttämä-
töntä toimivaltaisen laitoksen tai yhteyseli-
men selvittämiseksi tai 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun palvelun tuottamiseksi. Kansan-
eläkelaitoksella on oikeus avata sähköinen 
asiakirja myös, jos asiakirja on jäänyt käsitte-
lemättä tai sen avaamiseen on muu erityinen 
syy. 

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolla ja 
Eläketurvakeskuksella on oikeus avata toi-
mivaltaansa liittyvä sähköinen asiakirja, jos 
se on välttämätöntä toimivaltaisen tapatur-
mavakuutuslaitoksen tai työeläkelaitoksen 

selvittämiseksi. 
 

20 § 

Henkilön tiedonsaantioikeus 

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä 
koskevia tietoja ja tässä laissa tarkoitettuja 
sähköisiä asiakirjoja tietojärjestelmään on 
tallennettu. Tämän oikeuden toteuttamisesta 
säädetään henkilötietolain (523/1999) 26—
28 §:ssä. 
 
 
 

21 § 

Henkilötietojen käsittely ja säilytys 

Kansaneläkelaitoksella on yhteyspisteen 
toimintaa varten oikeus käsitellä tietojärjes-
telmässä olevia tietoja tietojärjestelmän käyt-
tötarkoituksen mukaisesti. 

Asiakirjojen säilytysaikojen määräämisestä 
on voimassa, mitä arkistolaissa (831/1994) 
tai muussa laissa säädetään. 
 
 

22 § 

Tiedot väestötietojärjestelmästä 

Kansaneläkelaitoksella on yhteyspisteen 
toimintaa varten oikeus saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koskevi-
en rajoitusten estämättä väestötietojärjestel-
mästä ja Väestörekisterikeskuksen varmen-
nepalveluista annetun lain (661/2009) 
13 §:ssä tarkoitetut tiedot ja niitä koskevat li-
säykset, muutokset ja korjaukset lukuun ot-
tamatta mainitun pykälän 1 momentin 11, 15, 
17, 18, 19 ja 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
ja 22 kohdassa tarkoitettua muuta yhteystie-
toa sekä ammattia. Kansaneläkelaitoksella on 
lisäksi oikeus saada mainitun lain 17 §:n 
1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
ja niitä koskevat lisäykset, muutokset ja kor-
jaukset. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
1 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta. Jos 
tiedot tarvitaan määrätyssä muodossa ja siitä 
aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia li-
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säkustannuksia, on kustannukset kuitenkin 
korvattava. 
 
 
 
 

5 luku 

Sähköisen tiedonvaihdon hallinnointi ja kus-
tannusten jako 

23 § 

Yhteistyöryhmä 

Sähköisen tiedonvaihdon kehittämistä, hal-
linnointia ja kustannusten jakoa varten sosi-
aali- ja terveysministeriö asettaa kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan kuusijäsenisen yhteistyö-
ryhmän, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja 
terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministe-
riö, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ja Työt-
tömyyskassojen yhteisjärjestö. Jäsenten li-
säksi sosiaali- ja terveysministeriö voi mää-
rätä yhteistyöryhmään siinä edustettuina ole-
vien toimijoiden ehdotuksesta enintään kaksi 
asiantuntijaa. Yhteistyöryhmässä on oltava 
edustettuna riittävä Euroopan unionin sosiaa-
liturvalainsäädännön, kansallisen sosiaalitur-
valainsäädännön ja tietojärjestelmien asian-
tuntemus. 

Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. Yhteistyöryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina yh-
den edustettuna olevan toimijan sitä vaaties-
sa. 
 
 
 

24 § 

Yhteistyöryhmän tehtävät 

Yhteistyöryhmän on seurattava sähköisen 
tiedonvaihdon toimivuutta, arvioitava muu-
tos- ja kehittämistarpeet sekä vahvistettava 
kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä 
yksimielisesti vuosisuunnitelma kustannus-
arvioineen yhteyspisteen kehittämiseksi ja si-
tä koskevien muutosten toteuttamiseksi. 

Yhteistyöryhmän on vuosittain todettava 

sähköisen tiedonvaihdon, yhteyspisteen ylei-
sen hallinnoinnin ja käytettyjen palvelujen 
vuositoteumat sekä toteutuneet kokonaiskus-
tannukset.  

Yhteistyöryhmän on tehtävä sosiaali- ja 
terveysministeriölle vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä esitys kunkin toimijan 
kustannusosuudeksi sen mukaisesti kuin 
25 §:ssä säädetään. 
 
 
 

25 § 

Kustannusten jako 

Yhteyspisteen yhteiset käyttö- ja hallin-
nointikustannukset jaetaan vuosittain tiedon-
vaihtoon osallistuneiden toimijoiden kesken 
tiedonvaihdon ja käytettyjen palvelujen mää-
rän perusteella siten, että perusteena käyte-
tään edellisen vuoden toteutuneita kokonais-
kustannuksia ja vuositoteumia. 

Kehittämis- ja ylläpitokustannukset sekä 
muutostöiden kustannukset jaetaan niistä ai-
heutuneen työmäärän perusteella toimijoiden 
kesken. Yhteisiksi luettavat kustannukset jae-
taan käyttö- ja hallinnointikustannusten suh-
teessa. Yksinomaan yhtä toimijaa koskevien 
muutosten aiheuttamista kustannuksista vas-
taa kyseinen toimija. 

Yhteyspisteen rakentamiskustannukset jae-
taan toimijoiden kesken kunkin toimijan 
osuudesta aiheutuneen työmäärän perusteella 
sekä yhteiseksi luettavat kustannukset arvioi-
tujen käyttö- ja hallinnointikustannusten suh-
teessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa yh-
teistyöryhmän esityksestä 24 §:ssä tarkoitetut 
vuositoteumat ja niiden perusteella määräy-
tyvän kunkin toimijan kustannusosuuden. 
 
 
 

26 § 

Kustannusosuuksien suorittaminen 

Kukin toimija suorittaa vuosittain kustan-
nusosuutensa Kansaneläkelaitokselle kustan-
nusosuuksien vahvistamisen jälkeen kesä-
kuun loppuun mennessä. 
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6 luku 

Hallinnolliset säännökset 

27 § 

Luontoisetuuksien kustannusten korvaaminen 
ja periminen 

Kansaneläkelaitos korvaa valtion varoista 
perusasetuksen 35 artiklan ja täytäntöön-
panoasetuksen 62—69 artiklan mukaisesti 
luontoisetuuksista johtuvat kustannukset 
etuudet antaneelle toisen jäsenvaltion laitok-
selle. Korvaaminen tapahtuu vastaavin me-
nettelyin kuin sairausvakuutuslain 15 luvussa 
säädetään. 
 
 

28 § 

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väärin-
käyttö 

Kansaneläkelaitos voi ryhtyä toimenpitei-
siin eurooppalaisen sairaanhoitokortin perus-

teella saadusta hoidosta valtiolle aiheutunei-
den kustannusten perimiseksi kyseiseltä sai-
raanhoitokorttia käyttäneeltä, jos hän on 
käyttänyt korttia, vaikka hän tiesi tai hänen 
olisi pitänyt tietää, ettei hän saa sitä käyttää. 

Kustannusten perinnästä voidaan luopua 
joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan 
kohtuulliseksi tai sairaanhoitokortin käytöstä 
valtiolle aiheutuneiden kustannusten määrä 
on vähäinen. Lisäksi perinnästä voidaan luo-
pua kustannusten perintää koskevan päätök-
sen antamisen jälkeen myös silloin, kun pe-
rintää ei henkilön taloudellinen tilanne huo-
mioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista 
jatkaa tai kun perinnän jatkamisesta aiheutui-
si perimättä olevaan saatavaan nähden koh-
tuuttomat kustannukset. 

Perintää koskeva lainvoimainen päätös 
saadaan panna täytäntöön kuten lainvoimai-
nen tuomio. 
 

29 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     20  . 
 

————— 
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2. 

Laki 

Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Eläketurvakeskuksesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (397/2006) 

2 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta seuraavasti: 
 

2 § 

Eläketurvakeskuksen tehtävät 

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ratkaista työnantajan, työntekijän, vir-
kamiehen tai yrittäjän hakemuksesta, onko 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EU:n 
sosiaaliturvan perusasetus) ja sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöön-
panomenettelystä annetun asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 (EU:n sosiaaliturvan täytän-
töönpanoasetus) tai Suomen tekemien sosi-
aaliturvasopimusten sovellettavaa lainsää-
däntöä koskevien säännösten mukaan ulko-
mailla työskentelevään henkilöön sovelletta-
va Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, ja an-
taa muusta kuin EU:n sosiaaliturvan perus-
asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun poikkeus-
lupa-asian ratkaisusta asianosaisen pyynnöstä 
valituskelpoinen päätös; 

4) hoitaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamista koskevan Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisesta annetussa lais-

sa tarkoitettuja ulkomaille toimitettaviin elä-
kehakemuksiin liittyviä yhteyslaitostehtäviä 
ja muita yhteyselintehtäviä siten kuin EU:n 
sosiaaliturvan perusasetuksessa ja EU:n sosi-
aaliturvan täytäntöönpanoasetuksessa sääde-
tään sekä vastaavia sosiaaliturvasopimuksis-
sa määrättyjä tehtäviä sekä hoitaa mainitussa 
laissa tarkoitettuja takaisinperintää koskevia 
tehtäviä siten kuin EU:n sosiaaliturvan pe-
rusasetuksessa ja EU:n sosiaaliturvan täytän-
töönpanoasetuksessa säädetään; 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
2010. 

Tilanteissa, joissa EU:n sosiaaliturvan pe-
rusasetuksen 87 ja 90 artiklan mukaan sovel-
letaan sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annettua 
neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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3. 

Laki 

työntekijän eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 129 §:n 

2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 4 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 5 §:n 

1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 123 §:n 11 ja 13 kohta, 129 §:n otsikko, 150 §:n 
2 momentin 3 kohta ja 5 momentti, 198 §:n 1 momentin 1 kohta, 206 §:n 1 kohta ja 210 §:n 
1 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti laissa 1097/2008 sekä 
206 §:n 1 kohta laissa 526/2009, seuraavasti: 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella so-
siaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 883/2004 ja EU:n sosiaali-
turvan täytäntöönpanoasetuksella sosiaalitur-
vajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöön-
panomenettelystä annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
987/2009; 

8) EU- ja ETA-maalla maata, jossa sovelle-
taan EU:n sosiaaliturvan perusasetusta tai so-

siaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhtei-
sön alueella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 

Työsuhde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laki ei koske: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) työntekijää, johon ei sovelleta Suomen 

lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusase-
tuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellet-



 HE 34/2010 vp 
  

 

41

tavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten 
perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun 
työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädän-
töä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 
sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteella 
taikka jos työntekijään sovelletaan Suomen 
sosiaaliturvalainsäädäntöä välittömästi ennen 
Suomessa työskentelyn alkamista, häneen 
sovelletaan kuitenkin tätä lakia. 
 
 

5 § 

Työskentely ulkomailla 

Tämä laki koskee sellaista ulkomailla työs-
kentelevää työntekijää, johon sovelletaan 
Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan 
perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella, jos tämän lain sovelta-
misalaan kuulumisen edellytyksen muutoin 
täyttyvät. 

Tämä laki koskee myös muuta työntekijää, 
jonka suomalainen työnantaja lähettää työ-
hön maahan, jossa ei sovelleta EU:n sosiaali-
turvan perusasetusta eikä sosiaaliturvasopi-
musta, edellyttäen että: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

123 § 

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin eläk-
keensaajalle itselleen tämän tai muun lain pe-
rusteella, ja kahdella tai useammalla viran-
omaisella, kunnalla, laitoksella tai toimieli-
mellä taikka muulla taholla on oikeus siihen, 
eläke maksetaan seuraavassa järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle eläkkeen 
aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan täytän-
töönpanoasetuksen 72 artiklan 2 kohdan mu-
kaan;  
— — — — — — — — — — — — — —  

13) EU- tai ETA-maan laitokselle muun 
etuuden kuin eläkkeen aiheeton maksu EU:n 

sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 
72 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

129 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitok-
sen päätösyhdistelmään 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

150 § 

Ulkomailla työskentelevän työntekijän va-
kuuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomalainen työnantaja voi järjestää tämän 

lain mukaisen eläketurvan työntekijälle, joka 
Suomesta lähetetään (lähetetty työntekijä) 
työskentelemään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) maahan, jossa sovelletaan EU:n sosiaali-
turvan perusasetusta tai sosiaaliturvasopi-
musta niissäkin tilanteissa, joissa työntekijän 
työsuhde suomalaiseen lähettävään työnanta-
jaan säilyy ja työntekijän eläketurva järjeste-
tään asetuksen tai sopimuksen määräysten 
johdosta työskentelymaassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantaja voi järjestää työntekijälle 2 ja 
3 momentin mukaisen eläketurvan, vaikka 
työntekijän eläketurva olisi pakollisesti jär-
jestetty maassa, jossa sovelletaan EU:n sosi-
aaliturvan perusasetusta tai sosiaaliturvaso-
pimusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

198 § 

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja 
lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi 

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja 
tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämät-
tä saada: 

1) työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta 
toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitok-
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selta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon 
julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuut-
tamis-, eläke- tai etuusasian ratkaisemista 
varten tai jotka muuten ovat välttämättömiä 
tässä tai Eläketurvakeskuksesta annetussa 
laissa, EU:n sosiaaliturvan perusasetuksessa 
tai EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoase-
tuksessa taikka sosiaaliturvasopimuksessa 
säädettyjen tehtävien toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

206 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietoja harjoittaville rekisterinpitäjille 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 
säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia 
tietoja seuraavasti: 

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toimie-
limelle ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

210 § 

Tietojen antaminen teknisen käyttöyhteyden 
avulla 

Eläketurvakeskuksella ja sen suostumuk-
sella eläkelaitoksella on oikeus avata tekni-
nen käyttöyhteys sen lisäksi, mitä tietojen an-
tamisesta teknisellä käyttöyhteydellä sääde-
tään julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 
sosiaaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaiselle 
sellaisiin tietoihin, joita sillä on 206 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus saada; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettaisiin 

EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 ja 90 
artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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4. 

Laki 

yrittäjän eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun yrittäjän eläkelain (1272/2006) 125 §:n 

2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, 4 §:n 6 kohtaa 6 §:n 1 momentti, 125 §:n otsik-

ko ja 152 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti: 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EY) N:o 883/2004; 

13) EU- ja ETA-maalla maata, jossa sovel-
letaan EU:n sosiaaliturvan perusasetusta tai 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yrittäjää, johon ei sovelleta Suomen 
lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusase-
tuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellet-
tavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten 
perusteella. 
 

6 § 

Yrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulkomailla 
työskentelevää yrittäjää, johon sovelletaan 
Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan 

perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella, jos tämän lain sovelta-
misalaan kuulumisen edellytykset muutoin 
täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

125 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitok-
sen päätösyhdistelmään 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

152 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitä-

jälle 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 
säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia 
tietoja seuraavasti: 

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toimie-
limelle ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettaisiin 

EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 ja 
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90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 

1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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5. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 126 §:n 

2 momentti ja 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 4 §:n 2 momentin 2 kohta, 5 §:n 2 momentin 

1 kohta ja 2 kohta, 120 §:n 11 ja 13 kohta ja 126 §:n otsikko, 
sellaisena kuin niistä on 5 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1280/2007 seuraavasti: 

 
2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella so-
siaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 883/2004; 

10) EU- ja ETA-maalla maata, jossa sovel-
letaan EU:n sosiaaliturvan perusasetusta tai 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71; 
 
 

4 § 

Lain soveltamisalaan kuuluva työntekijä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan myös työntekijään, 

joka tekee merimieslaissa tarkoitettua työtä 
vastaavaa työtä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ul-
komaisessa kauppa-aluksessa, kun työnteki-
jään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaalitur-
vasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä 
koskevien määräysten perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Lain soveltamisalan rajaukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei koske työntekijää: 
1) johon ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä 

EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsää-
däntöä koskevien määräysten perusteella; 

2) joka on työssä meriliikenteessä käytettä-
vien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
annetun lain (1277/2007) mukaiseen kauppa-
alusluetteloon merkityssä suomalaisessa 
aluksessa, jollei hän ole Suomen kansalainen 
tai vakituisesti Suomessa asuva, eikä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaalitur-
vasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä 
koskevien määräysten perusteella muuta seu-
raa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

120 § 

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin eläk-
keensaajalle itselleen tämän tai muun lain pe-
rusteella, ja kahdella tai useammalla viran-
omaisella, kunnalla, laitoksella tai toimieli-
mellä taikka muulla taholla on oikeus siihen, 
eläke maksetaan seuraavassa järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle eläkkeen 
aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan täytän-
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töönpanoasetuksen 72 artiklan 2 kohdan mu-
kaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) EU- tai ETA-maan laitokselle muun 
etuuden kuin eläkkeen aiheeton maksu EU:n 
sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 
72 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

126 § 

Muutoksen hakeminen eläkekassan viimeise-
nä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdis-

telmään 

— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettaisiin 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 ja 
90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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6. 

Laki 

maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 

104 §:n 2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta, 7 §:n 7 kohta, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 mo-

mentti, 8 b §:n 5 kohta, 10 b §:n 1 momentti ja 104 §:n otsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 a §:n 1 momentti, 8 b §:n 5 kohta ja 10 b §:n 1 momentti laissa 

990/2008, seuraavasti: 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EY) N:o 883/2004; 

12) EU- ja ETA-maalla maata, jossa sovel-
letaan EU:n sosiaaliturvan perusasetusta tai 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä maa-
talousyrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) maatalousyrittäjää, johon ei sovelleta 
Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan 
perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella. 

8 § 

Maatalousyrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulkomailla 
työskentelevää maatalousyrittäjää, johon so-
velletaan Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaa-
liturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvaso-
pimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koske-
vien määräysten perusteella, jos tämän lain 
soveltamisalaan kuulumisen edellytykset 
muuten täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a §  

Apurahansaaja 

Tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan 
Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta 
työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee 
Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa 
taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henki-
lökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. 
Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työ-
suhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai tai-
teilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. 
Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pide-
tään myös henkilöä, joka työsuhteessa olles-
saan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa 
apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta 
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erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista 
toimintaa varten. Suomessa asumista ei kui-
tenkaan edellytetä apurahansaajalta, johon 
sovellettaisiin Suomen sosiaaliturvalainsää-
däntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevien määräysten perus-
teella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 b § 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä apu-
rahansaajan työ 

Tämä laki ei koske apurahansaajan työtä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) jos apurahansaajaan ei sovelleta Suomen 
sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n sosiaalitur-
van perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuk-
sen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien 
määräysten perusteella. 
 

10 b § 

Apurahansaajan vakuutuksen voimassaolo ja 
sen päättyminen 

Edellä 10 a §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutuksen voimassaolo jatkuu apurahan-
saajan muussa maassa kuin EU- tai ETA-
maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa asu-
misesta ja työskentelystä huolimatta, jos hä-
neen sovelletaan edelleen Suomen sosiaali-

turvalainsäädäntöä asumiseen perustuvan so-
siaaliturvalainsäädännön soveltamisesta an-
netun lain (1573/1993) nojalla. Edellä tarkoi-
tetun vakuutuksen voimassaolo jatkuu myös 
apurahansaajan EU- tai ETA-maassa tai sosi-
aaliturvasopimusmaassa asumisesta ja työs-
kentelystä huolimatta, jos apurahansaajaan 
sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädän-
töä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 
sosiaaliturvasopimuksen määräysten nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

104 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitok-
sen päätösyhdistelmään  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettaisiin 

EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 ja 90 
artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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7. 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 77 §:n 3 mo-

mentti, 
muutetaan 7 § sekä 
lisätään 112 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi seu-

raavasti: 
 

7 § 

Sosiaaliturva-asetus ja perusasetus  

Tämän lain mukaista etuutta määrättäessä 
otetaan tarvittaessa huomioon, mitä seuraa-
vissa asetuksissa säädetään: 

1) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työn-
tekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettu neuvoston 
asetus (ETY) N:o 1408/71 (sosiaaliturva-
asetus); 

2) sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovit-
tamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (perus-
asetus). 
 
 
 

112 § 

Soveltamissäännös 

Milloin tässä laissa viitataan sosiaaliturva-
asetukseen, viittauksen katsotaan tarkoittavan 
myös perusasetusta, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettaisiin 

perusasetuksen 87 ja 90 artiklan mukaan so-
siaaliturva-asetusta, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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8. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 6 

§ ja 8 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 21 luvun 3 §:n otsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 6 § laissa 1113/2005 ja 1264/2006 ja 8 §:n 1 momentin 

5 kohta laissa 1203/2007, sekä 
lisätään 21 luvun 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut 

6 § 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan maksu-
velvollisuus 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan, jonka 
sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta 
Suomi sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työtekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 1408/71, jäljempä-
nä sosiaaliturva-asetus, tai sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 883/2004, jäljempänä perusasetus, 
perusteella vastaa, on suoritettava sairausva-
kuutuksen sairaanhoitomaksu myös sen jäl-
keen, kun hän ei enää ole tämän lain mukaan 
Suomessa vakuutettu. 
 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia sai-
raanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-
man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-

sesta Suomi kansainvälisten sopimusten, so-
siaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen pe-
rusteella vastaa, ja muualla kuin Suomessa 
vakuutetun Suomessa saaman sairaanhoidon 
kulut, kun hoito on annettu sosiaaliturva-
asetuksen, perusasetuksen tai Suomen teke-
män sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuk-
sen perusteella, sekä kulut, joiden korvaami-
sesta on valtioiden välisellä sopimuksella 
luovuttu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

21 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

3 § 

Soveltamissäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun tässä laissa viitataan sosiaaliturva-

asetukseen viittauksen katsotaan tarkoittavan 
myös viittausta perusasetukseen, jollei tässä 
laissa toisin säädetä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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9. 

Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamises-
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä joulu-

kuuta 1993 annettuun lakiin (1573/1993) uusi 19 § seuraavasti: 
 

19 § 

Soveltamissäännös 

Kun tässä laissa viitataan sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työtekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annettuun neuvoston asetukseen 
(ETY) N:o 1408/71, viittauksen katsotaan 
tarkoittavan myös viittausta sosiaaliturvajär-

jestelmien yhteensovittamisesta annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seen (EY) N:o 883/2004, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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10. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 

8 §:n 6 momentti, 5 luvun 9 ja 11 §, sekä 6 luvun 7 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 8 §:n 6 momentti, 5 luvun 9 ja 11 § laissa 636/2004 ja 6 lu-

vun 7 § laissa 1188/2009, sekä 
lisätään 11 lukuun uusi 4 a § seuraavasti; 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on 

työttömällä, joka asuu Suomessa ja täyttää 
etuuden saamisen edellytykset siten kuin täs-
sä laissa säädetään, jollei sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alueella liik-
kuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annetusta neuvoston asetuksesta 
(ETY) N:o 1408/71, jäljempänä sosiaalitur-
va-asetus, tai sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annetusta Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 
883/2004, jäljempänä perusasetus, taikka 
pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta 
(SopS 135—136/2004) muuta johdu. Työn-
hakija, joka on perusasetuksen 64 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla mennyt toiseen valtioon 

hakeakseen sieltä työtä, on oikeutettu saa-
maan toisessa valtiossa tapahtuvan työnhaun 
ajalta työttömyyspäivärahaa enintään kolmen 
kuukauden ajan. 
 
 

5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyk-
set 

9 § 

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- ja 
työskentelykaudet 

Jos Suomen tekemän sosiaaliturvasopi-
muksen taikka sosiaaliturva-asetuksen perus-
asetuksen säännösten mukaan muussa valti-
ossa täyttyneet vakuutus- tai työskentelykau-
det on luettava työssäoloehtoon, edellytykse-
nä niiden huomioon ottamiselle on, että hen-
kilö on työskennellyt Suomessa välittömästi 
ennen työttömyyttä palkansaajana vähintään 
neljä viikkoa tai yrittäjänä vähintään neljä 
kuukautta. 
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11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mu-
kaista työttömyyspäivärahaa sosiaaliturva-
asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti ai-
kana, jona hän on hakenut työtä toisesta jä-
senvaltiosta, ja joka ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän lähti maasta palannut 
työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttö-
myyspäivärahaa uudelleen vasta, kun hän on 
ollut työssä tai 2 luvun 16 §:n mukaisessa 
koulutuksessa neljä viikkoa. 
 

6 luku 

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 

7 § 

Päivärahakauden enimmäisaika 

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa makse-
taan yhteensä enintään 500 työttömyyspäi-
vältä. Enimmäisaikaan luetaan myös sellaiset 
työttömyyspäivät, joilta henkilölle on mak-
settu työttömyysetuutta sellaisessa valtiossa, 
jossa sovelletaan sosiaaliturva-asetusta tai 

perusasetusta tai jonka kanssa Suomella on 
työttömyysturvaa koskeva sopimus. 
 

Laskettaessa 1 momentin mukaista enim-
mäisaikaa otetaan soviteltuna työttömyyspäi-
värahana maksettu määrä huomioon muun-
nettuna täysiksi työttömyysrahapäiviksi. 
 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

4 a § 

Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen 
valtioon 

Työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le työnhakijan lähtemisestä työnhakuun pe-
rusasetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla taval-
la toiseen valtioon. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

2. 

Laki 

Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 2006 Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 § 

2 momentin 3 ja 4 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §

Eläketurvakeskuksen tehtävät 

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ratkaista työnantajan, työntekijän, vir-
kamiehen tai yrittäjän hakemuksesta, onko 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
(EY:n sosiaaliturva-asetus) tai Suomen te-
kemien sosiaaliturvasopimusten sovelletta-
vaa lainsäädäntöä koskevien säännösten 
mukaan ulkomailla työskentelevään henki-
löön sovellettava Suomen sosiaaliturvalain-
säädäntöä, ja antaa ratkaisusta asianosaisen 
pyynnöstä valituskelpoinen päätös; 
 
 
 
 
 

4) hoitaa ulkomaille lähetettäviä eläkeha-
kemuksia koskevia tehtäviä siten kuin EY:n 
sosiaaliturva-asetuksessa ja sosiaaliturvaso-
pimuksissa määrätään sekä hoitaa näistä 
säädöksistä johtuvia muita tehtäviä sosiaali-

2 § 

Eläketurvakeskuksen tehtävät 

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ratkaista työnantajan, työntekijän, vir-
kamiehen tai yrittäjän hakemuksesta, onko 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 
(EU:n sosiaaliturvan perusasetus) ja sosi-
aaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täy-
täntöönpanomenettelystä annetun asetuksen 
(EY) N:o 987/2009 (EU:n sosiaaliturvan 
täytäntöönpanoasetus) tai Suomen tekemi-
en sosiaaliturvasopimusten sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevien säännösten mu-
kaan ulkomailla työskentelevään henkilöön 
sovellettava Suomen sosiaaliturvalainsää-
däntöä, ja antaa muusta kuin EU:n sosiaali-
turvan perusasetuksen 16 artiklassa tarkoi-
tetun poikkeuslupa-asian ratkaisusta asian-
osaisen pyynnöstä valituskelpoinen päätös; 

4) hoitaa sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamista koskevan Euroopan unio-
nin lainsäädännön soveltamisesta annetus-
sa laissa tarkoitettuja ulkomaille toimitetta-
viin eläkehakemuksiin liittyviä yhteyslaitos-
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ja terveysministeriön määräämässä laajuu-
dessa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tehtäviä ja muita yhteyselintehtäviä siten 
kuin EU:n sosiaaliturvan perusasetuksessa 
ja EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoase-
tuksessa säädetään sekä vastaavia sosiaali-
turvasopimuksissa määrättyjä tehtäviä sekä 
hoitaa mainitussa laissa tarkoitettuja ta-
kaisinperintää koskevia tehtäviä siten kuin 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksessa ja 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuk-
sessa säädetään; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

20  . 
Tilanteissa, joissa EU:n sosiaaliturvan 

perusasetuksen 87 ja 90 artiklan mukaan 
sovelletaan sosiaaliturvajärjestelmien so-
veltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin am-
matinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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3. 

Laki 

työntekijän eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 129 §:n 

2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 4 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 5 §:n 

1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 123 §:n 11 ja 13 kohta, 129 §:n otsikko, 150 §:n 
2 momentin 3 kohta ja 5 momentti, 198 §:n 1 momentin 1 kohta, 206 §:n 1 kohta ja 210 §:n 
1 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti laissa 1097/2008 sekä 
206 §:n 1 kohta laissa 526/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) EY:n sosiaaliturva-asetuksella neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 1408/71 sosiaalitur-
vajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä; 
 
 
 
 
 

8) EU- ja ETA-maalla maita, joissa sovel-
letaan EY:n sosiaaliturva-asetusta; 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004 ja 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuk-
sella sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovit-
tamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 987/2009; 
 

8) EU- ja ETA-maalla maata, jossa sovel-
letaan EU:n sosiaaliturvan perusasetusta 
tai sosiaaliturvajärjestelmien soveltamises-
ta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annettua 
neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 



 HE 34/2010 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

57

4 § 

Työsuhde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laki ei koske: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) työntekijää, johon ei sovelleta Suomen 

lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevien määräysten perus-
teella; eikä 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun 
työntekijään sovelletaan Suomen lainsää-
däntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai so-
siaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteella 
tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaali-
turvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi 
ennen Suomessa työskentelyn alkamista, 
häneen sovelletaan kuitenkin tätä lakia. 
 

4 § 

Työsuhde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laki ei koske: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) työntekijää, johon ei sovelleta Suomen 

lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen so-
vellettavaa lainsäädäntöä koskevien määrä-
ysten perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun 
työntekijään sovelletaan Suomen lainsää-
däntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevien määräysten perus-
teella taikka jos työntekijään sovelletaan 
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä välittö-
mästi ennen Suomessa työskentelyn alka-
mista, häneen sovelletaan kuitenkin tätä la-
kia. 
 

 
5 § 

Työskentely ulkomailla 

Tämä laki koskee sellaista ulkomailla 
työskentelevää työntekijää, johon sovelle-
taan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaali-
turva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella, jos tämän lain sovelta-
misalaan kuulumisen edellytykset muutoin 
täyttyvät. 

Tämä laki koskee myös muuta työnteki-
jää, jonka suomalainen työnantaja lähettää 
työhön maahan, jossa ei sovelleta EY:n so-
siaaliturva-asetusta tai sosiaaliturvasopi-
musta, edellyttäen että: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Työskentely ulkomailla 

Tämä laki koskee sellaista ulkomailla 
työskentelevää työntekijää, johon sovelle-
taan Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaali-
turvan perusasetuksen tai sosiaaliturvaso-
pimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä kos-
kevien määräysten perusteella, jos tämän 
lain soveltamisalaan kuulumisen edellytyk-
sen muutoin täyttyvät. 

Tämä laki koskee myös muuta työnteki-
jää, jonka suomalainen työnantaja lähettää 
työhön maahan, jossa ei sovelleta EU:n so-
siaaliturvan perusasetusta tai sosiaaliturva-
sopimusta, edellyttäen että: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
123 § 

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin 
eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun 
lain perusteella, ja kahdella tai useammalla 

123 §

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin 
eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun 
lain perusteella, ja kahdella tai useammalla 
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viranomaisella, kunnalla, laitoksella tai 
toimielimellä taikka muulla taholla on oi-
keus siihen, eläke maksetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle ja 
Sveitsille eläkkeen aiheeton maksu EY:n 
sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
574/72 111 artiklan 1 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) EU- tai ETA-maan laitokselle ja 
Sveitsille muun etuuden kuin eläkkeen ai-
heeton maksu EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
täytäntöönpanosta annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) 111 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

viranomaisella, kunnalla, laitoksella tai 
toimielimellä taikka muulla taholla on oi-
keus siihen, eläke maksetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle eläk-
keen aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan 
täytäntöönpanoasetuksen 72 artiklan 2 koh-
dan mukaan; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) EU- tai ETA-maan laitokselle muun 
etuuden kuin eläkkeen aiheeton maksu 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuk-
sen 72 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
129 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään ja EU-päätösten 

yhteenvetoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 

kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojal-
la antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 ar-
tiklassa tarkoitetun yhteenvedon, johon on 
liitetty kaikkien EU-maiden päätökset. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä 
koskevaan eläkelaitoksen päätökseen hae-
taan kuitenkin muutosta siten kuin tässä 
laissa säädetään. 
 

129 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. kumotaan) 
 

 
150 § 

Ulkomailla työskentelevän työntekijän va-
kuuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomalainen työnantaja voi järjestää tä-

män lain mukaisen eläketurvan työntekijäl-
le, joka Suomesta lähetetään (lähetetty 
työntekijä) työskentelemään: 

150 § 

Ulkomailla työskentelevän työntekijän va-
kuuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomalainen työnantaja voi järjestää tä-

män lain mukaisen eläketurvan työntekijäl-
le, joka Suomesta lähetetään (lähetetty työn-
tekijä) työskentelemään: 
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— — — — — — — — — — — — — —  
3) maahan, jossa sovelletaan EY:n sosiaa-

liturva-asetusta tai sosiaaliturvasopimusta 
niissäkin tilanteissa, joissa työntekijän työ-
suhde suomalaiseen lähettävään työnanta-
jaan säilyy ja työntekijän eläketurva järjes-
tetään asetuksen tai sopimuksen määräysten 
johdosta työskentelymaassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantaja voi järjestää työntekijälle 2 ja 
3 momentin mukaisen eläketurvan, vaikka 
työntekijän eläketurva olisi pakollisesti jär-
jestetty maassa, jossa sovelletaan EY:n so-
siaaliturva-asetusta tai sosiaaliturvasopi-
musta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) maahan, jossa sovelletaan EU:n sosi-

aaliturvan perusasetusta tai sosiaaliturva-
sopimusta niissäkin tilanteissa, joissa työn-
tekijän työsuhde suomalaiseen lähettävään 
työnantajaan säilyy ja työntekijän eläketur-
va järjestetään asetuksen tai sopimuksen 
määräysten johdosta työskentelymaassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantaja voi järjestää työntekijälle 2 ja 
3 momentin mukaisen eläketurvan, vaikka 
työntekijän eläketurva olisi pakollisesti jär-
jestetty maassa, jossa sovelletaan EU:n so-
siaaliturvan perusasetusta tai sosiaaliturva-
sopimusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
198 § 

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi 
ja lakisääteisten tehtävien toimeenpanemi-

seksi 

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja 
tämän lain mukaisella muutoksenhakueli-
mellä on oikeus salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä saada: 

1) työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta 
toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitok-
selta, viranomaiselta ja muulta taholta, jo-
hon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan 
vakuuttamis-, eläke- tai etuusasian ratkai-
semista varten tai jotka muuten ovat välttä-
mättömiä tässä tai Eläketurvakeskuksesta 
annetussa laissa, EY:n sosiaaliturva-
asetuksessa tai sen täytäntöönpanoasetuk-
sessa taikka sosiaaliturvasopimuksessa sää-
dettyjen tehtävien toimeenpanossa; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

198 § 

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi 
ja lakisääteisten tehtävien toimeenpanemi-

seksi 

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja 
tämän lain mukaisella muutoksenhakueli-
mellä on oikeus salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä saada: 

1) työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta 
toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitok-
selta, viranomaiselta ja muulta taholta, jo-
hon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan 
vakuuttamis-, eläke- tai etuusasian ratkai-
semista varten tai jotka muuten ovat välttä-
mättömiä tässä tai Eläketurvakeskuksesta 
annetussa laissa, EU:n sosiaaliturvan pe-
rusasetuksessa tai EU:n sosiaaliturvan täy-
täntöönpanoasetuksessa taikka sosiaalitur-
vasopimuksessa säädettyjen tehtävien toi-
meenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
206 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietoja harjoittaville rekisterinpitäjille 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 

206 §

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietoja harjoittaville rekisterinpitäjille 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 
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säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämät-
tä antaa tämän lain toimeenpanoon perustu-
via tietoja seuraavasti: 

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toi-
mielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämät-
tä antaa tämän lain toimeenpanoon perustu-
via tietoja seuraavasti: 

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toi-
mielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen mukaisten teh-
tävien toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
210 § 

Tietojen antaminen teknisen käyttöyhteyden 
avulla 

Eläketurvakeskuksella ja sen suostumuk-
sella eläkelaitoksella on oikeus avata tekni-
nen käyttöyhteys sen lisäksi, mitä tietojen 
antamisesta teknisellä käyttöyhteydellä sää-
detään julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaisel-
le sellaisiin tietoihin, joita sillä on 206 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus saa-
da; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

210 § 

Tietojen antaminen teknisen käyttöyhteyden 
avulla 

Eläketurvakeskuksella ja sen suostumuk-
sella eläkelaitoksella on oikeus avata tekni-
nen käyttöyhteys sen lisäksi, mitä tietojen 
antamisesta teknisellä käyttöyhteydellä sää-
detään julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 
sosiaaliturvasopimuksen mukaisten tehtävi-
en toimeenpanosta huolehtivalle viranomai-
selle sellaisiin tietoihin, joita sillä on 206 
§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus 
saada; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettai-
siin EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 
ja 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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4. 

Laki 

yrittäjän eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun yrittäjän eläkelain (1272/2006) 125 §:n 

2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, 4 §:n 6 kohtaa 6 §:n 1 momentti, 125 §:n otsik-

ko ja 152 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) EY:n sosiaaliturva-asetuksella neu-
voston asetusta (ETY) N:o 1408/71 sosiaa-
liturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä; 

13) EU- ja ETA-maalla maita, joissa so-
velletaan EY:n sosiaaliturva-asetusta; 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004; 
 
 

13) EU- ja ETA-maalla maata, jossa so-
velletaan EU:n sosiaaliturvan perusasetus-
ta tai sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
nettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yrittäjää, johon ei sovelleta Suomen 
lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevien määräysten perus-
teella. 
 

4 § 

Lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yrittäjää, johon ei sovelleta Suomen 
lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen so-
vellettavaa lainsäädäntöä koskevien määrä-
ysten perusteella. 
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6 § 

Yrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulko-
mailla työskentelevää yrittäjää, johon sovel-
letaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaali-
turva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella, jos tämän lain sovelta-
misalaan kuulumisen edellytykset muutoin 
täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Yrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulko-
mailla työskentelevää yrittäjää, johon sovel-
letaan Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaali-
turvan perusasetuksen tai sosiaaliturvaso-
pimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä kos-
kevien määräysten perusteella, jos tämän 
lain soveltamisalaan kuulumisen edellytyk-
set muutoin täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

125 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään ja EU-

päätösten yhteenvetoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 

kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojal-
la antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta saatuaan EU:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 ar-
tiklassa tarkoitetun yhteenvedon, johon on 
liitetty kaikkien EU-maiden päätökset. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä 
koskevaan eläkelaitoksen päätökseen hae-
taan kuitenkin muutosta siten kuin tässä 
laissa säädetään. 
 

125 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

(mom. kumotaan) 
 

 
 

152 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitä-

jälle 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 
säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämät-
tä antaa tämän lain toimeenpanoon perustu-
via tietoja seuraavasti: 

152 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitä-

jälle 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa 
säädetään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämät-
tä antaa tämän lain toimeenpanoon perustu-
via tietoja seuraavasti: 
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1) asianomaiselle viranomaiselle ja toi-
mielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosi-
aaliturvasopimuksen mukaisten tehtävien 
toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toi-
mielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen mukaisten teh-
tävien toimeenpanossa; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettai-
siin EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 
ja 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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5. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 126 §:n 

2 momentti ja 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 4 §:n 2 momentin 2 kohta, 5 §:n 2 momentin 

1 kohta ja 2 kohta, 120 §:n 11 ja 13 kohta ja 126 §:n otsikko, 
sellaisena kuin niistä on 5 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1280/2007 seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) EY:n sosiaaliturva-asetuksella neuvos-
ton asetusta (ETY) N:o 1408/71 sosiaalitur-
vajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä; 

10) EU- ja ETA-maalla maita, joissa so-
velletaan EY:n sosiaaliturva-asetusta; 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004; 
 
 

10) EU- ja ETA-maalla maata, jossa so-
velletaan EU:n sosiaaliturvan perusasetus-
ta tai sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
nettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 §

Lain soveltamisalaan kuuluva työntekijä 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä 
ulkomaisessa kauppa-aluksessa, kun työn-
tekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä 

4 §

Lain soveltamisalaan kuuluva työntekijä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan myös työntekijään, 

joka tekee merimieslaissa tarkoitettua työtä 
vastaavaa työtä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä 
ulkomaisessa kauppa-aluksessa, kun työn-
tekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä 
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EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaali-
turvasopimuksen sovellettavaa lainsäädän-
töä koskevien määräysten perusteella; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai so-
siaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteel-
la; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

5 § 

Lain soveltamisalan rajaukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei koske työntekijää: 
1) johon ei sovelleta Suomen lainsäädän-

töä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaa-
liturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädän-
töä koskevien määräysten perusteella; 

2) joka on työssä meriliikenteessä käytet-
tävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
annetun lain (1277/2007) mukaiseen kaup-
pa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa 
aluksessa, jollei hän ole Suomen kansalai-
nen tai vakituisesti Suomessa asuva, eikä 
EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaali-
turvasopimuksen sovellettavaa lainsäädän-
töä koskevien määräysten perusteella muuta 
seuraa; tai 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Lain soveltamisalan rajaukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei koske työntekijää: 
1) johon ei sovelleta Suomen lainsäädän-

töä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 
sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteel-
la; 

2) joka on työssä meriliikenteessä käytet-
tävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
annetun lain (1277/2007) mukaiseen kaup-
pa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa 
aluksessa, jollei hän ole Suomen kansalai-
nen tai vakituisesti Suomessa asuva, eikä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai so-
siaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteella 
muuta seuraa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 

120 § 

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin 
eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun 
lain perusteella, ja kahdella tai useammalla 
viranomaisella, kunnalla, laitoksella tai 
toimielimellä taikka muulla taholla on oi-
keus siihen, eläke maksetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle ja 
Sveitsille eläkkeen aiheeton maksu EY:n 

120 §

Eläkkeen maksamisjärjestys 

Jos eläke on maksettava muulle kuin 
eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun 
lain perusteella, ja kahdella tai useammalla 
viranomaisella, kunnalla, laitoksella tai 
toimielimellä taikka muulla taholla on oi-
keus siihen, eläke maksetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU- tai ETA-maan laitokselle eläk-
keen aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan 
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sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
574/72 111 artiklan 1 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) EU- tai ETA-maan laitokselle ja 
Sveitsille muun etuuden kuin eläkkeen ai-
heeton maksu EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
täytäntöönpanosta annetun neuvoston ase-
tuksen 111 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

täytäntöönpanoasetuksen 72 artiklan 2 
kohdan mukaan; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13) EU- tai ETA-maan laitokselle muun 
etuuden kuin eläkkeen aiheeton maksu 
EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuk-
sen 72 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

126 § 

Muutoksen hakeminen eläkekassan viimei-
senä eläkelaitoksena antamaan päätösyh-
distelmään ja EU-päätösten yhteenvetoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 

kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy eläkekassan tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun neu-
voston asetuksen 48 artiklassa tarkoitetun 
yhteenvedon, johon on liitetty kaikkien EU-
maiden päätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen 
saamisen edellytyksiä koskevaan eläkekas-
san päätökseen haetaan kuitenkin muutosta 
siten kuin tässä laissa säädetään. 
 

126 § 

Muutoksen hakeminen eläkekassan viimei-
senä eläkelaitoksena antamaan päätösyh-

distelmään 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettai-
siin EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 
ja 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin 
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6. 

Laki 

maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 

104 §:n 2 momentti sekä, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta, 7 §:n 7 kohta, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 mo-

mentti, 8 b §:n 5 kohta, 10 b §:n 1 momentti ja 104 §:n otsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 a §:n 1 momentti, 8 b §:n 5 kohta ja 10 b §:n 1 momentti laissa 

990/2008, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EY:n sosiaaliturva-asetuksella neu-
voston asetusta (ETY) N:o 1408/71 sosiaa-
liturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä; 

12) EU- ja ETA-maalla maita, joissa so-
velletaan EY:n sosiaaliturva-asetusta; 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Keskeiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EU:n sosiaaliturvan perusasetuksella 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004; 
 
 

12) EU- ja ETA-maalla maata, jossa so-
velletaan EU:n sosiaaliturvan perusasetus-
ta tai sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
nettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

7 §

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä 
maatalousyrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) maatalousyrittäjää, johon ei sovelleta 

7 §

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä 
maatalousyrittäjätoiminta 

Tämä laki ei koske: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) maatalousyrittäjää, johon ei sovelleta 
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Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-
asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen so-
vellettavaa lainsäädäntöä koskevien määrä-
ysten perusteella. 
 

Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan 
perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien mää-
räysten perusteella. 
 

 
8 § 

Maatalousyrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulko-
mailla työskentelevää maatalousyrittäjää, 
johon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä 
EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaali-
turvasopimuksen sovellettavaa lainsäädän-
töä koskevien määräysten perusteella, jos 
tämän lain soveltamisalaan kuulumisen 
edellytykset muuten täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Maatalousyrittäjätoiminta ulkomailla 

Tämä laki koskee myös sellaista ulko-
mailla työskentelevää maatalousyrittäjää, 
johon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä 
EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai so-
siaaliturvasopimuksen sovellettavaa lain-
säädäntöä koskevien määräysten perusteel-
la, jos tämän lain soveltamisalaan kuulumi-
sen edellytykset muuten täyttyvät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 a § 

Apurahansaaja 

Tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan 
Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta 
työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee 
Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoit-
taa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta 
henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan 
turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaa-
vasti työsuhteessa olematta tekee työtä tut-
kija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on 
myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahan-
saajana pidetään myös henkilöä, joka työ-
suhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa har-
joittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai 
yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutki-
musta tai taiteellista toimintaa varten. Suo-
messa asumista ei kuitenkaan edellytetä 
apurahansaajalta, johon sovellettaisiin 
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EY:n 
sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvaso-
pimuksen soveltavaa lainsäädäntöä koske-
vien määräysten perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a § 

Apurahansaaja 

Tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan 
Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta 
työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee 
Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoit-
taa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta 
henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan 
turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaa-
vasti työsuhteessa olematta tekee työtä tut-
kija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on 
myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahan-
saajana pidetään myös henkilöä, joka työ-
suhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa har-
joittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai 
yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutki-
musta tai taiteellista toimintaa varten. Suo-
messa asumista ei kuitenkaan edellytetä 
apurahansaajalta, johon sovellettaisiin 
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n 
sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaali-
turvasopimuksen sovellettavaa lainsäädän-
töä koskevien määräysten perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 b § 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä 
apurahansaajan työ 

Tämä laki ei koske apurahansaajan työtä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) jos apurahansaajaan ei sovelleta Suo-
men sosiaaliturvalainsäädäntöä EY:n sosi-
aaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopi-
muksen sovellettavaa lainsäädäntöä koske-
vien määräysten perusteella. 
 

8 b § 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä 
apurahansaajan työ 

Tämä laki ei koske apurahansaajan työtä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) jos apurahansaajaan ei sovelleta Suo-
men sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n sosi-
aaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturva-
sopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä 
koskevien määräysten perusteella. 
 

 
 
 

10 b § 

Apurahansaajan vakuutuksen voimassaolo 
ja sen päättyminen 

Edellä 10 a §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutuksen voimassaolo jatkuu apurahan-
saajan muussa maassa kuin EU- tai ETA-
maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa 
asumisesta ja työskentelystä huolimatta, jos 
häneen sovelletaan edelleen Suomen sosiaa-
liturvalainsäädäntöä asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetun lain (1573/1993) nojalla. Edellä 
tarkoitetun vakuutuksen voimassaolo jatkuu 
myös apurahansaajan EU- tai ETA-maassa 
tai sosiaaliturvasopimusmaassa asumisesta 
ja työskentelystä huolimatta, jos apurahan-
saajaan sovelletaan Suomen sosiaaliturva-
lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten no-
jalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 b § 

Apurahansaajan vakuutuksen voimassaolo 
ja sen päättyminen 

Edellä 10 a §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutuksen voimassaolo jatkuu apurahan-
saajan muussa maassa kuin EU- tai ETA-
maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa 
asumisesta ja työskentelystä huolimatta, jos 
häneen sovelletaan edelleen Suomen sosiaa-
liturvalainsäädäntöä asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetun lain (1573/1993) nojalla. Edellä 
tarkoitetun vakuutuksen voimassaolo jatkuu 
myös apurahansaajan EU- tai ETA-maassa 
tai sosiaaliturvasopimusmaassa asumisesta 
ja työskentelystä huolimatta, jos apurahan-
saajaan sovelletaan Suomen sosiaaliturva-
lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perus-
asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen mää-
räysten nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

104 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään ja EU-

päätösten yhteenvetoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 

kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojal-

104 § 

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelai-
toksen päätösyhdistelmään  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. kumotaan) 
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la antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta siten kuin työntekijän eläkelain 
129 §:n 2 momentissa säädetään. 
 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettai-
siin EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 
ja 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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7. 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 77 §:n 3 mo-

mentti, 
muutetaan 7 § sekä 
lisätään 112 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Sosiaaliturva-asetus 

Tämän lain mukaista etuutta määrättäessä 
otetaan tarvittaessa huomioon, mitä sosiaa-
liturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 (sosiaali-
turva-asetus) säädetään. 
 

7 § 

Sosiaaliturva-asetus ja perusasetus  

Tämän lain mukaista etuutta määrättäessä 
otetaan tarvittaessa huomioon, mitä seuraa-
vissa asetuksissa säädetään: 
 
 
 
 
 

1) sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annet-
tu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 
(sosiaaliturva-asetus); 

2) sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovit-
tamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (pe-
rusasetus). 
 

 
77 § 

Muutoksenhakuoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosainen, johon sovelletaan sosiaali-

turva-asetusta ja joka ei tyydy Kansaneläke-
laitoksen tämän lain nojalla antamaan pää-
tökseen, voi hakea siihen muutosta saatuaan 
sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 ar-

77 § 

Muutoksenhakuoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan) 
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tiklassa tarkoitetun päätösten yhteenvedon, 
johon on liitetty kaikkien EU-maiden elä-
kepäätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen 
saamisen edellytyksiä koskevaan Kansan-
eläkelaitoksen päätökseen haetaan kuiten-
kin muutosta siten kuin tässä laissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 112 § 

Soveltamissäännös 

Kun tässä laissa viitataan sosiaaliturva-
asetukseen, viittauksen katsotaan tarkoitta-
van myös perusasetusta, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

Tilanteissa, joissa henkilöön sovellettai-
siin perusasetuksen 87 ja 90 artiklan mu-
kaan sosiaaliturva-asetusta, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
ta säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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8. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 6 

§ ja 8 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 21 luvun 3 §:n otsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 6 § laissa 1113/2005 ja 1264/2006 ja 8 §:n 1 momentin 

5 kohta laissa 1203/2007, sekä  
lisätään 21 luvun 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

6 § 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan maksu-
velvollisuus 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan, jonka 
sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta 
Suomi sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71, jäljempänä sosiaaliturva-asetus, 
perusteella vastaa, on suoritettava sairaus-
vakuutuksen sairaanhoitomaksu myös sen 
jälkeen, kun hän ei enää ole tämän lain mu-
kaan Suomessa vakuutettu. 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

6 § 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan maksu-
velvollisuus 

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan, jonka 
sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta 
Suomi sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työtekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71, jäljempänä sosiaaliturva-asetus, 
tai sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovit-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, 
jäljempänä perusasetus, perusteella vastaa, 
on suoritettava sairausvakuutuksen sairaan-
hoitomaksu myös sen jälkeen, kun hän ei 
enää ole tämän lain mukaan Suomessa va-
kuutettu. 
 

 
 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia 
sairaanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia 
sairaanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 
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— — — — — — — — — — — — — —  
5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-

man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten tai 
sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa, 
ja muualla kuin Suomessa vakuutetun 
Suomessa saaman sairaanhoidon kulut, kun 
hoito on annettu sosiaaliturva-asetuksen tai 
Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaan-
hoitosopimuksen perusteella, sekä kulut, 
joiden korvaamisesta on valtioiden välisellä 
sopimuksella luovuttu. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-

man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten, 
sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen 
perusteella vastaa, ja muualla kuin Suomes-
sa vakuutetun Suomessa saaman sairaan-
hoidon kulut, kun hoito on annettu sosiaali-
turva-asetuksen, perusasetuksen tai Suomen 
tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitoso-
pimuksen perusteella, sekä kulut, joiden 
korvaamisesta on valtioiden välisellä sopi-
muksella luovuttu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

3 § 

Soveltamisalasäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

3 § 

Soveltamissäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun tässä laissa viitataan sosiaaliturva-

asetukseen, viittauksen katsotaan tarkoitta-
van myös viittausta perusasetukseen, jollei 
tässä laissa toisin säädetä. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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10. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 

8 §:n 6 momentti, 5 luvun 9 ja 11 §, sekä 6 luvun 7 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 8 §:n 6 momentti, 5 luvun 9 ja 11 § laissa 636/2004 ja 6 lu-

vun 7 § laissa 1188/2009, sekä 
lisätään 11 lukuun uusi 4 a § seuraavasti; 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on 

työttömällä, joka asuu Suomessa ja täyttää 
etuuden saamisen edellytykset siten kuin 
tässä laissa säädetään, jollei sosiaaliturva-
järjestelmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetusta neuvoston ase-
tuksesta (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä 
sosiaaliturva-asetus, tai pohjoismaisesta so-
siaaliturvasopimuksesta (SopS 105–
106/1993) muuta johdu. 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on 

työttömällä, joka asuu Suomessa ja täyttää 
etuuden saamisen edellytykset siten kuin 
tässä laissa säädetään, jollei sosiaaliturva-
järjestelmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetusta neuvoston ase-
tuksesta (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä 
sosiaaliturva-asetus, tai sosiaaliturvajärjes-
telmien yhteensovittamisesta annetusta Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetukses-
ta (EY) N:o 883/2004, jäljempänä perus-
asetus, taikka pohjoismaisesta sosiaalitur-
vasopimuksesta (SopS 135—136/2004) 
muuta johdu. Työnhakija, joka on perusase-
tuksen 64 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
mennyt toiseen valtioon hakeakseen sieltä 
työtä, on oikeutettu saamaan toisessa valti-
ossa tapahtuvan työnhaun ajalta työttö-
myyspäivärahaa enintään kolmen kuukau-
den ajan. 
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5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset 

9 § 

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- ja 
työskentelykaudet 

Jos Suomen tekemän sosiaaliturvasopi-
muksen tai sosiaaliturva-asetuksen säännös-
ten mukaan muussa valtiossa täyttyneet va-
kuutus- tai työskentelykaudet on luettava 
työssäoloehtoon, edellytyksenä niiden 
huomioon ottamiselle on, että henkilö on 
työskennellyt Suomessa välittömästi ennen 
työttömyyttä vähintään neljä viikkoa. 
 

5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset 

9 § 

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- ja 
työskentelykaudet 

Jos Suomen tekemän sosiaaliturvasopi-
muksen taikka sosiaaliturva-asetuksen pe-
rusasetuksen säännösten mukaan muussa 
valtiossa täyttyneet vakuutus- tai työskente-
lykaudet on luettava työssäoloehtoon, edel-
lytyksenä niiden huomioon ottamiselle on, 
että henkilö on työskennellyt Suomessa vä-
littömästi ennen työttömyyttä palkansaaja-
na vähintään neljä viikkoa tai yrittäjänä 
vähintään neljä kuukautta. 
 

 
11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain 
mukaista työttömyyspäivärahaa sosiaalitur-
va-asetuksen mukaisesti aikana, jona hän on 
hakenut työtä toisesta jäsenvaltiosta ja joka 
ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
hän lähti maasta palannut työnhakijaksi 
Suomeen, maksetaan työttömyyspäivärahaa 
uudelleen vasta kun hän on ollut työssä tai 
2 luvun 16 §:n mukaisessa koulutuksessa 
neljä viikkoa. 
 

11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain 
mukaista työttömyyspäivärahaa sosiaalitur-
va-asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti 
aikana, jona hän on hakenut työtä toisesta 
jäsenvaltiosta ja joka ei ole kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hän lähti maasta 
palannut työnhakijaksi Suomeen, makse-
taan työttömyyspäivärahaa uudelleen vasta 
kun hän on ollut työssä tai 2 luvun 16 §:n 
mukaisessa koulutuksessa neljä viikkoa. 
 

 
6 luku 

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 

7 § 

Päivärahakauden enimmäisaika 

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa mak-
setaan yhteensä enintään 500 työttömyys-
päivältä. Enimmäisaikaan luetaan myös sel-
laiset työttömyyspäivät, joilta henkilölle on 
maksettu työttömyysetuutta sellaisessa val-
tiossa, jossa sovelletaan sosiaaliturva-

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 

7 § 

Päivärahakauden enimmäisaika 

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa mak-
setaan yhteensä enintään 500 työttömyys-
päivältä. Enimmäisaikaan luetaan myös sel-
laiset työttömyyspäivät, joilta henkilölle on 
maksettu työttömyysetuutta sellaisessa val-
tiossa, jossa sovelletaan sosiaaliturva-
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asetusta tai jonka kanssa Suomella on työt-
tömyysturvaa koskeva sopimus. 

 
Laskettaessa 1 momentin mukaista 

enimmäisaikaa otetaan soviteltuna työttö-
myyspäivärahana maksettu määrä huomi-
oon muunnettuna täysiksi työttömyyspäivä-
rahapäiviksi. 
 

asetusta tai perusasetusta tai jonka kanssa 
Suomella on työttömyysturvaa koskeva so-
pimus. 

Laskettaessa 1 momentin mukaista 
enimmäisaikaa otetaan soviteltuna työttö-
myyspäivärahana maksettu määrä huomi-
oon muunnettuna täysiksi työttömyyspäivä-
rahapäiviksi. 
 

 
 11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

4 a § 

Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen 
valtioon 

Työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskas-
salle työnhakijan lähtemisestä työnhakuun 
perusasetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla toiseen valtioon. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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