
S U O M E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N

SOPIMUSSARJA

Muu asiaMnrovvvvsosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2022

7/2022
(Suomen säädöskokoelman n:o 26/2022)

Valtioneuvoston asetus
sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaaliturvasta Japanin kanssa teh-
dystä sopimuksesta annetun lain (498/2021) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §
Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Japanin välillä Helsingissä 23 päivänä syyskuuta

2019 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 14 päivänä toukokuuta 2021 ja tasavallan presi-

dentti 4 päivänä kesäkuuta 2021. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 25 päivänä
marraskuuta 2021.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (498/2021) tulee

voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.
Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 13.1.2022

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hallitusneuvos Henna Huhtamäki
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Sopimusteksti 

 
 
  

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA 
JAPANIN VÄLILLÄ SOSIAALITUR-

VASTA 
 

Suomen tasavalta ja Japani, jotka tahtovat 
säännellä keskinäisiä suhteitaan sosiaalitur-
van alalla, ovat sopineet seuraavasta: 
 
 

I OSA 

Yleiset määräykset 

1 artikla 

Määritelmät 

1. Tässä sopimuksessa 
a) termit ”sopimusvaltio” ja ”toinen sopi-

musvaltio” tarkoittavat Suomen tasavaltaa tai 
Japania kulloisenkin asiayhteyden mukaan; 

b) termi ”Suomi” tarkoittaa Suomen tasa-
valtaa; 

c) termi ”kansalainen” tarkoittaa Suomen 
osalta Suomen kansalaisuuslaissa tarkoitettua 
Suomen kansalaista, 

Japanin osalta Japanin kansalaisuuslainsää-
dännössä tarkoitettua Japanin kansalaista; 
 

d) termi ”lainsäädäntö” tarkoittaa Suomen 
osalta Suomen säädöksiä ja määräyksiä, jotka 
koskevat 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
Suomen järjestelmiä, 

Japanin osalta Japanin säädöksiä ja mää-
räyksiä, jotka koskevat 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja Japanin järjestelmiä; 

e) termi ”toimivaltainen viranomainen” tar-
koittaa Suomen osalta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä,  

Japanin osalta 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettujen Japanin järjestelmien suhteen toimi-
valtaisia valtion organisaatioita; 

f) termi ”toimivaltainen laitos” tarkoittaa 
Suomen osalta laitosta tai virastoa, joka vastaa 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen Suomen 
järjestelmien toimeenpanosta, 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUB-
LIC OF FINLAND AND JAPAN ON SO-

CIAL SECURITY 
 

The Republic of Finland and Japan, Being 
desirous of regulating their mutual relations in 
the field of social security, Have agreed as fol-
lows: 
 

PART I 

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Definitions 

1. For the purpose of this Agreement: 
(a) the terms “a Contracting State” and “the 

other Contracting State” mean the Republic of 
Finland or Japan, as the context requires; 
(b) the term “Finland” means the Republic of 
Finland; 

(c) the term “national” means, as regards 
Finland, a Finnish national within the mean-
ing of the Nationality Act of Finland,  

as regards Japan, a Japanese national within 
the meaning of the law on nationality of Ja-
pan; 

(d) the term “legislation” means, as regards 
Finland, the laws and regulations of Finland 
concerning the Finnish systems specified in 
paragraph 2 of Article 2,  

as regards Japan, the laws and regulations of 
Japan concerning the Japanese systems speci-
fied in paragraph 1 of Article 2; 

(e) the term “competent authority” means, 
as regards Finland, the Ministry of Social Af-
fairs and Health,  

as regards Japan, many of the Governmental 
organizations competent for the Japanese sys-
tems specified in paragraph 1 of Article 2; 

(f) the term “competent institution” means, 
as regards Finland, any of the institutions or 
agencies responsible for the implementation 
2
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Japanin osalta vakuutuslaitosta tai vakuu-
tuslaitosten yhdistystä, joka vastaa 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen Japanin järjestel-
mien toimeenpanosta; 

g) termi ”vakuutuskausi” tarkoittaa Suomen 
osalta maksukautta tai muuta kautta, joka työ-
eläkejärjestelmässä katsotaan maksukautta 
vastaavaksi, 
 

Japanin osalta 2 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitettuja Japanin eläkejärjestelmiä 
koskevan Japanin lainsäädännön mukaista 
maksukautta ja muita kausia, jotka kyseisen 
lainsäädännön mukaan otetaan huomioon 
määritettäessä oikeutta etuuksiin, vakuutus-
kausi ei kuitenkaan tarkoita kautta, joka ote-
taan huomioon tähän sopimukseen rinnastet-
tavien muiden sosiaaliturvasopimusten perus-
teella määritettäessä oikeutta kyseisen lain-
säädännön mukaisiin etuuksiin; ja 
 

h) termi ”etuus” tarkoittaa eläkettä tai muuta 
sopimusvaltion eläkejärjestelmään perustuvaa 
rahallista etuutta. 

2. Tätä sopimusta sovellettaessa sellaisella 
termillä, jota ei määritellä tässä sopimuksessa, 
on se merkitys, joka sille annetaan sovelletta-
vassa lainsäädännössä. 
 

2 artikla 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat asiat 

Tätä sopimusta sovelletaan 
1. Japanin osalta 
a) seuraaviin Japanin eläkejärjestelmiin: 

 
i) kansaneläke (lukuun ottamatta kansanelä-

kerahastoa); ja 
ii) työntekijöiden eläkevakuutus (lukuun ot-

tamatta työntekijöiden eläkerahastoa): 
tätä sopimusta sovellettaessa kansaneläke ei 

kuitenkaan sisällä vanhuusturvaeläkettä eikä 
muita eläkkeitä, jotka myönnetään siirtymä-
kaudeksi tai täydennykseksi tarkoitettuna so-
siaaliturvaetuutena ja jotka maksetaan koko-
naan tai pääasiassa kansallisen talousarvion 

of the Finnish systems specified in paragraph 
2 of Article 2,  

as regards Japan, any of the insurance insti-
tutions, or any association thereof, responsible 
for the implementation of the Japanese sys-
tems specified in paragraph 1 of Article 2; 

(g) the term “period of coverage” means, as 
regards Finland, a period of contributions or 
any other period recognized as equivalent to a 
period of contributions under the Earnings-
Related Pension Scheme, 

as regards Japan, a period of contributions 
under the legislation of Japan concerning the 
Japanese pension systems specified in para-
graph 1(a) of Article 2, and any other periods 
taken into account under that legislation for 
establishing entitlement to benefits, however, 
a period which shall be taken into account, for 
the purpose of establishing entitlement to ben-
efits under that legislation, pursuant to other 
agreements on social security comparable 
with this Agreement, shall not be included; 
and 

(h) the term “benefit” means a pension or 
any other cash benefit under the pension sys-
tems of a Contracting State. 

2. For the purpose of this Agreement, any 
term not defined in this Agreement shall have 
the meaning assigned to it under the applica-
ble legislation. 
 

Article 2 

Matters Covered 

This Agreement shall apply, 
1. as regards Japan,  
(a) to the following Japanese pension sys-

tems: 
(i) the National Pension (except the National 

Pension Fund); and 
(ii) the Employees’ Pension Insurance (ex-

cept the Employees’ Pension Fund); 
however, for the purpose of this Agreement, 

the National Pension shall not include the Old 
Age Welfare Pension or any other pensions 
which are granted on a transitional or comple-
mentary basis for the purpose of welfare and 
which are payable wholly or mainly out of na-
tional budgetary resources and Article 12 shall 
3
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määrärahoista, eikä 12 artiklaa sovelleta tä-
män kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin Ja-
panin eläkejärjestelmiin; ja 

b) Japanin työvakuutusjärjestelmään työttö-
myysetuuksien osalta; 
 

tätä sopimusta sovellettaessa 5—7 artiklaa, 
9 artiklan 2 kohtaa, 11 artiklaa, 14—18 ar-
tiklaa, 23 artiklaa, 26 artiklaa (lukuun otta-
matta 3 kohtaa) ja 28 artiklan 2 kohtaa ei kui-
tenkaan sovelleta tämän kohdan b alakoh-
dassa tarkoitettuun Japanin järjestelmään. 

2. Suomen osalta Suomen järjestelmiin, 
jotka koskevat 

a) työeläkejärjestelmän mukaista vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä; 
 

tätä sopimusta sovellettaessa 12 artiklaa ei 
kuitenkaan sovelleta tämän kohdan a alako-
dassa tarkoitettuun työeläkejärjestelmään; 
 

b) työttömyysvakuutusta; 
tätä sopimusta sovellettaessa 5—7 artiklaa, 

11 artiklaa, 14—18 artiklaa, 23 artiklaa, 26 ar-
tiklaa (lukuun ottamatta 3 kohtaa) ja 28 artik-
lan 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta tämän 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun Suomen 
järjestelmään. 
 

3 artikla 

Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt 

Tätä sopimusta sovelletaan henkilöön, jo-
hon sovelletaan tai on sovellettu sopimusval-
tion lainsäädäntöä, sekä perheenjäseniin tai 
jälkeen eläviin, jotka johtavat oikeudessa täl-
laisesta henkilöstä. 
 

4 artikla 

Yhdenvertainen kohtelu 

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 3 
artiklassa tarkoitettuja henkilöitä, jotka asuvat 
sopimusvaltion alueella, kohdellaan yhden-
vertaisesti kyseisen sopimusvaltion kansalais-
ten kanssa sovellettaessa kyseisen sopimus-
valtion lainsäädäntöä. 
 

not apply to the Japanese pension systems 
specified in (a) of this paragraph; and 
 

b) to the Japanese employment insurance 
system concerning the unemployment bene-
fits; 

however, for the purpose of this Agreement, 
Articles 5 to 7, paragraph 2 of Article 9, Arti-
cle 11, Articles 14 to 18, Article 23, Article 26 
(except paragraph 3) and paragraph 2 of Arti-
cle 28 shall not apply to the Japanese system 
specified in (b) of this paragraph. 

2. as regards Finland, to the Finnish systems 
concerning: 

(a) old-age, disability and survivor’s pen-
sions under the Earnings-Related Pension 
Scheme; 

however, for the purpose of this Agreement, 
Article 12 shall not apply to the Earnings-Re-
lated Pension Scheme specified in (a) of this 
paragraph; and 

(b) the Unemployment Insurance; 
however, for the purpose of this Agreement, 

Articles 5 to 7, Article 11, Articles 14 to 18, 
Article 23, Article 26 (except paragraph 3) 
and paragraph 2 of Article 28 shall not apply 
to the Finnish system specified in (b) of this 
paragraph. 
 

Article 3 

Persons Covered 

This Agreement shall apply to a person who 
is or has been subject to the legislation of a 
Contracting State, as well as family members 
or survivors who derive rights from such per-
son. 
 

Article 4 

Equality of Treatment 

Unless otherwise provided in this Agree-
ment, the persons specified in Article 3, who 
ordinarily reside in the territory of a Contract-
ing State, shall receive equal treatment with 
nationals of that Contracting State in the ap-
plication of the legislation of that Contracting 
State. 
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5 artikla 

Etuuksien maksaminen ulkomaille 

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
sellaista sopimusvaltion lainsäädännön sään-
nöstä, joka rajoittaa oikeutta etuuksiin tai nii-
den maksamista yksinomaan sillä perusteella, 
että henkilö asuu kyseisen sopimusvaltion 
alueen ulkopuolella, ei sovelleta henkilöihin, 
jotka asuvat toisen sopimusvaltion alueella. 
 

2. Sopimusvaltion lainsäädännön mukaiset 
etuudet maksetaan 3 artiklassa tarkoitetuille 
kolmannen valtion alueella asuville henki-
löille samoin edellytyksin kuin kyseisen sopi-
musvaltion kansalaisille. 
 

3. Tämän sopimuksen mukaiset etuudet voi-
daan maksaa kumman tahansa sopimusvaltion 
valuuttana. Jos jompikumpi sopimusvaltio an-
taa määräyksiä valuutanvaihdon tai maksujen 
rajoittamisesta, sopimusvaltioiden hallitukset 
neuvottelevat viipymättä keskenään toimenpi-
teistä, jotka tarvitaan varmistamaan, että ky-
seinen sopimusvaltio maksaa etuudet tämän 
sopimuksen mukaisesti. 
 
 

II OSA 

SOVELLETTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

6 artikla 

Yleinen määräys 

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
työntekijänä tai yrittäjänä jommankumman 
sopimusvaltion alueella työskentelevään hen-
kilöön sovelletaan kyseisen työn tai yrittäjänä 
työskentelyn osalta ainoastaan kyseisen sopi-
musvaltion lainsäädäntöä. 
 
 
 
 
 

 
Article 5 

Payment of Benefits Abroad 

1. Unless otherwise provided in this Agree-
ment, any provision of the legislation of a 
Contracting State which restricts entitlement 
to or payment of benefits solely because the 
person ordinarily resides outside the territory 
of that Contracting State shall not be applica-
ble to persons who ordinarily reside in the ter-
ritory of the other Contracting State. 

2. Benefits under the legislation of a Con-
tracting State shall be paid to the persons spec-
ified in Article 3, who ordinarily reside in the 
territory of a third country, under the same 
conditions as if they were nationals of that 
Contracting State. 

3. Payments of benefits under this Agree-
ment may be made in the currency of either 
Contracting State. In case provisions for re-
stricting the exchange of currencies or remit-
tance are introduced by either Contracting 
State, the Governments of the Contracting 
States shall immediately consult on the 
measures necessary to ensure the payments of 
benefits by that Contracting State under this 
Agreement. 
 

PART II 

PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PLICABLE LEGISLATION 

Article 6 

General Provision 

Unless otherwise provided in this Agree-
ment, a person who works as an employee or 
a self-employed person in the territory of a 
Contracting State shall, with respect to that 
employment or self-employment, be subject 
only to the legislation of that Contracting 
State. 
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7 artikla 

Erityiset määräykset 

1. Jos sopimusvaltion alueelle sijoittautunut 
työnantaja lähettää kyseisen sopimusvaltion 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan ja 
tämän sopimusvaltion alueella työskentelevän 
työntekijänsä joko kyseiseltä alueelta tai kol-
mannen valtion alueelta työskentelemään toi-
sen sopimusvaltion alueelle ja jos työntekijä 
 

a) ei tee työsopimusta kyseisen toisen sopi-
musvaltion alueella; tai 
 

b) tekee työsopimuksen kyseisen toisen so-
pimusvaltion alueelle sijoittautuneen työnan-
tajan kanssa mutta työskentelee ensin maini-
tun sopimusvaltion alueelle sijoittautuneen 
työnantajansa alaisuudessa, häneen sovelle-
taan kyseisen työsuhteen osalta ainoastaan en-
sin mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä sa-
moin kuin jos hän työskentelisi ensin mainitun 
sopimusvaltion alueella, edellyttäen, ettei lä-
hetettynä työntekijänä työskentelyn oleteta 
kestävän viittä vuotta kauempaa. 
 

2. Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
lähetettynä työntekijänä työskentely kestää yli 
viisi vuotta, kummankin sopimusvaltion toi-
mivaltaiset viranomaiset tai toimivaltaiset lai-
tokset voivat sopia keskenään, että työnteki-
jään sovelletaan edelleen ainoastaan ensin 
mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä. 

3. Jos sopimusvaltion lainsäädännön sovel-
tamisalaan kuuluva henkilö, joka tavallisesti 
työskentelee yrittäjänä tämän sopimusvaltion 
alueella, työskentelee väliaikaisesti yrittäjänä 
toisen sopimusvaltion alueella, häneen sovel-
letaan ainoastaan ensin mainitun sopimusval-
tion lainsäädäntöä samoin kuin jos hän työs-
kentelisi tämän sopimusvaltion alueella, edel-
lyttäen, ettei tämän toisen sopimusvaltion alu-
eella harjoitettavan yrittäjänä työskentelyn 
oleteta kestävän viittä vuotta kauempaa. 
 
 

4. Jos tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
yrittäjänä työskentely toisen sopimusvaltion 

Article 7 

Special Provisions 

1. Where an employee who is covered under 
the legislation of a Contracting State and em-
ployed in the territory of that Contracting 
State by an employer with a place of business 
in that territory is sent by that employer, either 
from that territory or from a territory of a third 
country, to work in the territory of the other 
Contracting State and: 

(a) does not conclude an employment con-
tract in the territory of that other Contracting 
State; or 

(b) concludes an employment contract with 
an employer with a place of business in the 
territory of that other Contracting State, but is 
under the direction of the employer with a 
place of business in the territory of the first 
Contracting State, that employee shall be sub-
ject only to the legislation of the first Con-
tracting State, with respect to that employ-
ment, as if that employee were working in the 
territory of the first Contracting State, pro-
vided that the period of such detachment is not 
expected to exceed five years. 

2. If the detachment referred to in paragraph 
1 of this Article continues beyond five years, 
the competent authorities or the competent in-
stitutions of both Contracting States may 
agree that the employee remains subject only 
to the legislation of the first Contracting State. 
 

3. Where a person who is covered under the 
legislation of a Contracting State and who or-
dinarily works as a self-employed person in 
the territory of that Contracting State, works 
temporarily as a self-employed person in the 
territory of the other Contracting State, that 
person shall be subject only to the legislation 
of the first Contracting State as if that person 
were working in the territory of the first Con-
tracting State, provided that the period of the 
self-employed activity in the territory of that 
other Contracting State is not expected to ex-
ceed five years. 

4. If the self-employed activity in the terri-
tory of the other Contracting State referred to 
6
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alueella kestää yli viisi vuotta, kummankin so-
pimusvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai 
toimivaltaiset laitokset voivat sopia keske-
nään, että yrittäjänä työskentelevään henki-
löön sovelletaan edelleen ainoastaan ensin 
mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä. 
 

8 artikla 

Aluksessa tai ilma-aluksessa työskentelevät 
työntekijät 

1. Henkilöön, joka työskentelee jomman-
kumman sopimusvaltion lipun alla liikennöi-
vässä aluksessa, sovelletaan kyseisen työsuh-
teen osalta ainoastaan sen sopimusvaltion 
lainsäädäntöä, jonka alueella työnantaja sijait-
see. 

2. Jos henkilö työskentelee kansainvälisessä 
liikenteessä liikennöivässä ilma-aluksessa ja 
häneen muutoin sovellettaisiin kummankin 
sopimusvaltion lainsäädäntöä, häneen sovel-
letaan kyseisen työsuhteen osalta ainoastaan 
sen sopimusvaltion lainsäädäntöä, jonka alu-
eella työnantaja sijaitsee. 
 

9 artikla 

Diplomaattisten edustustojen jäsenet, konsu-
liedustustojen jäsenet ja virkamiehet 

1. Tämä sopimus ei vaikuta 18 päivänä huh-
tikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita 
koskevan Wienin yleissopimuksen eikä 24 
päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuh-
teita koskevan Wienin yleissopimuksen mää-
räyksiin. 

2. Jollei tämän artiklan 1 kohdasta muuta 
johdu, jos sopimusvaltion virkamies tai kysei-
sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan 
virkamiehenä pidettävä henkilö lähetetään 
työskentelemään toisen sopimusvaltion alu-
eelle, häneen sovelletaan ainoastaan ensin 
mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä sa-
moin kuin jos hän työskentelisi ensin mainitun 
sopimusvaltion alueella. 
 
 
 
 

in paragraph 3 of this Article continues be-
yond five years, the competent authorities or 
the competent institutions of both Contracting 
States may agree that the self-employed per-
son remains subject only to the legislation of 
the first Contracting State. 
 

Article 8 

Employees Working on Board a Sea-Going 
Vessel or on an Aircraft 

1. A person who works as an employee on 
board a sea-going vessel flying the flag of ei-
ther Contracting State shall, with respect to 
that employment, be subject only to the legis-
lation of the Contracting State in whose terri-
tory the employer is located. 

2. Where a person works as an employee on 
an aircraft in international traffic and would 
otherwise be subject to the legislation of both 
Contracting States, that person shall, with re-
spect to that employment, be subject only to 
the legislation of the Contracting State in 
whose territory the employer is located. 
 

Article 9 

Members of Diplomatic Missions, Members 
of Consular Posts and Civil Servants 

1. This Agreement shall not affect the pro-
visions of the Vienna Convention on Diplo-
matic Relations of April 18, 1961, or the Vi-
enna Convention on Consular Relations of 
April 24, 1963. 
 

2. Subject to paragraph 1 of this Article, 
where any civil servant of a Contracting State 
or any person treated as such in the legislation 
of that Contracting State is sent to work in the 
territory of the other Contracting State, that 
person shall be subject only to the legislation 
of the first Contracting State as if that person 
were working in the territory of the first Con-
tracting State. 
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10 artikla 

Poikkeukset 6—9 artiklasta ja 12 artiklasta 

Työntekijän ja työnantajan tai yrittäjänä toi-
mivan henkilön pyynnöstä kummankin sopi-
musvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai 
näiden nimeämät toimivaltaiset laitokset voi-
vat sopia keskenään myöntävänsä poikkeuk-
sen 6—9 artiklasta ja 12 artiklasta yksittäisten 
henkilöiden tai henkilöryhmien eduksi, edel-
lyttäen, että näihin henkilöihin tai henkilöryh-
miin sovelletaan jommankumman sopimus-
valtion lainsäädäntöä. 
 

11 artikla 

Puoliso ja lapset 

Jos henkilö työskentelee Japanin alueella ja 
häneen sovelletaan ainoastaan Suomen lain-
säädäntöä 7 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan tai 10 
artiklan mukaisesti, hänen mukanaan olevat 
puoliso tai lapset vapautetaan 2 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua Ja-
panin eläke-järjestelmää koskevan Japanin 
lainsäädännön soveltamisesta, edellyttäen, 
että sosiaaliturvasopimusten toimeenpanoa 
koskevan Japanin lainsäädännön vaatimukset 
täyttyvät. Edellä olevaa ei kuitenkaan sovel-
leta, jos puoliso tai lapset niin pyytävät. 
 
 

12 artikla 

Sovellettavaa Suomen työttömyysvakuutus-
järjestelmää ja Japanin työvakuutusjärjestel-

mää koskeva lainsäädäntö 

Sen estämättä, mitä 6 ja 7 artiklan määräyk-
sissä määrätään, sovelletaan 2 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitetun Japanin järjes-
telmän osalta ja 2 artiklan 2 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetun Suomen järjestelmän osalta 
seuraavia määräyksiä: 

1. Jos 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetun Japanin järjestelmän tai 2 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun Suomen jär-
jestelmän soveltamisalaan kuuluva työntekijä 

Article 10 

Exceptions to Articles 6 to 9 and Article 12 

At the request of an employee and an em-
ployer or a self-employed person, the compe-
tent authorities of both Contracting States or 
the competent institutions designated by those 
competent authorities may agree to grant an 
exception to Articles 6 to 9 and Article 12 in 
the interest of particular persons or categories 
of persons, provided that such persons or cat-
egories of persons shall be subject to the leg-
islation of one of the Contracting States. 
 

Article 11 

Spouse and Children 

While a person works in the territory of Ja-
pan and is subject only to the legislation of 
Finland in accordance with Article 7, para-
graph 2 of Article 9 or Article 10, the spouse 
or children coming with that person shall be 
exempted from the legislation of Japan con-
cerning the Japanese pension system specified 
in paragraph 1(a)(i) of Article 2, provided that 
the requirements specified in the legislation of 
Japan concerning the enforcement of the 
agreements on social security are fulfilled. 
However, when those spouse or children so 
request, the foregoing shall not apply. 
 

Article 12 

Applicable Legislation regarding the Finnish 
unemployment insurance system and the Jap-

anese employment insurance system 

Notwithstanding the provisions of Article 6 
and 7, as regards the Japanese system speci-
fied in paragraph 1(b) of Article 2 and the 
Finnish system specified in paragraph 2(b) of 
Article 2, the following provisions shall ap-
ply: 

1. Where an employee who is covered under 
the Japanese system specified in paragraph 
1(b) of Article 2 or the Finnish system speci-
fied in paragraph 2(b) of Article 2 and em-
ployed in the territory of a Contracting State 
8
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työskentelee sopimusvaltion alueella tälle alu-
eelle sijoittautuneen työnantajan palveluk-
sessa ja tämä työnantaja lähettää hänet kysei-
seltä alueelta tai kolmannen valtion alueelta 
työskentelemään toisen sopimusvaltion alu-
eelle ja jos tämä työntekijä 

a) ei tee työsopimusta kyseisen toisen sopi-
musvaltion alueella; tai 
 

b) tekee työsopimuksen kyseisen toisen so-
pimusvaltion alueelle sijoittautuneen työnan-
tajan kanssa mutta työskentelee ensin maini-
tun sopimusvaltion alueelle sijoittautuneen 
työnantajansa alaisuudessa, häneen sovelle-
taan kyseisen työsuhteen osalta ainoastaan en-
sin mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä sa-
moin kuin jos hän työskentelisi tämän sopi-
musvaltion alueella, edellyttäen, ettei lähetet-
tynä työntekijänä työskentelyn oleteta kestä-
vän viittä vuotta kauempaa. 
 

2. Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
lähetettynä työntekijänä työskentely kestää yli 
viisi vuotta, kummankin sopimusvaltion toi-
mivaltaiset viranomaiset tai toimivaltaiset lai-
tokset voivat sopia, että työntekijään sovelle-
taan edelleen ainoastaan ensin mainitun sopi-
musvaltion lainsäädäntöä. 
 

13 artikla 

Pakollinen vakuutus 

Tämän sopimuksen 6—8 artiklaa, 9 artiklan 
2 kohtaa, 11 artiklaa ja 12 artiklaa sovelletaan 
ainoastaan kummankin sopimusvaltion lain-
säädännön mukaiseen pakolliseen vakuutuk-
seen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by an employer with a place of business in that 
territory is sent by that employer, either from 
that territory or from a territory of a third 
country, to work in the territory of the other 
Contracting State and: 
 

(a) does not conclude an employment con-
tract in the territory of that other Contracting 
State; or 

(b) concludes an employment contract with 
an employer with a place of business in the 
territory of that other Contracting State, but is 
under the direction of the employer with a 
place of business in the territory of the first 
Contracting State, that employee shall be sub-
ject only to the legislation of the first Con-
tracting State, with respect to that employ-
ment, as if that employee were working in the 
territory of the first Contracting State, pro-
vided that the period of such detachment is not 
expected to exceed five years. 

2. If the detachment referred to in paragraph 
1 of this Article continues beyond five years, 
the competent authorities or the competent in-
stitutions of both Contracting States may 
agree that the employee remains subject only 
to the legislation of the first Contracting State. 
 
 

Article 13 

Compulsory Coverage 

Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9, Ar-
ticle 11 and Article 12 shall apply only to 
compulsory coverage under the legislation of 
each Contracting State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
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III OSA 

ETUUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYK-
SET 

I luku 

Japanin etuuksia koskevat määräykset 

14 artikla 

Yhteenlaskeminen 

1. Jos henkilön vakuutuskaudet eivät riitä 
täyttämään edellytystä oikeuden saamiseksi 
Japanin etuuksiin, Japanin toimivaltainen lai-
tos ottaa huomioon Suomen lainsäädännön 
mukaiset vakuutuskaudet siltä osin kuin ne ei-
vät ole päällekkäisiä Japanin lainsäädännön 
mukaisten vakuutuskausien kanssa, kun se 
määrittää oikeutta Japanin etuuksiin tämän ar-
tiklan mukaisesti. 
 

Edellä olevaa ei kuitenkaan sovelleta 2 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
Japanin eläkejärjestelmien mukaisiin kerta-
maksuihin, jotka suoritetaan kuoleman tai jär-
jestelmästä eroamisen johdosta. 

2. Tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa 
Suomen lainsäädännön mukaiset vakuutus-
kaudet otetaan huomioon työntekijöiden elä-
kevakuutuksen vakuutuskausina ja vastaavina 
kansaneläkkeen vakuutuskausina. 
 
 

15 artikla 

Työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-etuuksia kos-
kevat erityismääräykset 

1. Jos Japanin lainsäädäntö edellyttää oikeu-
den saamiseksi työkyvyttömyysetuuksiin tai 
perhe-eläke-etuuksiin (lukuun ottamatta kuo-
leman perusteella maksettavia 2 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen Japanin 
eläkejärjestelmien mukaisia kertamaksuja), 
että ensimmäisen lääkärintutkimuksen tai 
kuoleman ajankohta sijoittuu tietyille vakuu-
tuskausille, tämän edellytyksen oikeudelle 

PART III 

PROVISIONS CONCERNING BENE-
FITS 

Chapter 1 

Provisions concerning Japanese Benefits 

Article 14 

Totalization 

1. Where a person does not have sufficient 
periods of coverage to fulfill the requirement 
for entitlement to Japanese benefits, the com-
petent institution of Japan shall take into ac-
count, for the purpose of establishing entitle-
ment to those benefits under this Article, the 
periods of coverage under the legislation of 
Finland insofar as they do not coincide with 
the periods of coverage under the legislation 
of Japan. 

However, the foregoing shall not apply to 
lumpsum payments under the Japanese pen-
sion systems specified in paragraph 1(a) of 
Article 2 on account of death or withdrawal. 
 

2. In applying paragraph 1 of this Article, 
the periods of coverage under the legislation 
of Finland shall be taken into account as peri-
ods of coverage under the Employees’ Pen-
sion Insurance and as corresponding periods 
of coverage under the National Pension. 
 

Article 15 

Special Provisions concerning Disability 
Benefits and Survivors’ Benefits 

1. Where the legislation of Japan requires 
for entitlement to disability benefits or survi-
vors’ benefits (except lump-sum payments 
under the Japanese pension systems specified 
in paragraph 1(a) of Article 2 on account of 
death) that the date of the first medical exam-
ination or of death lies within specified peri-
ods of coverage, this requirement shall be 
deemed to be fulfilled for the purpose of es-
tablishing entitlement to those benefits if such 
10
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näihin etuuksiin katsotaan täyttyvän, jos ky-
seinen ajankohta sijoittuu Suomen lainsäädän-
nön mukaisille vakuutuskausille ja jos Suo-
men toimivaltainen laitos todistaa tämän 
asian. 

Jos kuitenkin oikeus Japanin kansaneläk-
keestä maksettaviin työkyvyttömyys- tai 
perhe-eläke-etuuksiin (lukuun ottamatta kuo-
leman perusteella maksettavia 2 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen Japanin 
eläkejärjestelmien mukaisia kertamaksuja) 
syntyy tätä artiklaa soveltamatta, tätä artiklaa 
ei sovelleta määritettäessä oikeutta samaan 
vakuutustapahtumaan perustuviin työntekijöi-
den eläkevakuutuksesta maksettaviin työky-
vyttömyys- tai perhe-eläke-etuuksiin (lukuun 
ottamatta kuoleman perusteella maksettavia 2 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
Japanin eläkejärjestelmien mukaisia kerta-
maksuja). 

2. Edellä 5 artiklan 1 kohta ei vaikuta Japa-
nin lainsäädännön määräyksiin, jotka edellyt-
tävät, että 60 vuotta täyttäneen mutta 65:tä 
vuotta nuoremman henkilön on tullut ensim-
mäisen lääkärintutkimuksen tai kuoleman 
ajankohtana asua Japanin alueella, jotta oi-
keus perustyökyvyttömyyseläkkeeseen tai pe-
rusperhe-eläkkeeseen syntyisi. 
 

16 artikla 

Etuuksien määrän laskeminen 

1. Jos oikeus Japanin myöntämään etuuteen 
määritetään 14 artiklan 1 kohdan perusteella 
tai 15 artiklan 1 kohdan perusteella, Japanin 
toimivaltainen laitos laskee kyseisen etuuden 
määrän Japanin lainsäädännön mukaisesti, 
jollei tämän artiklan 2—4 kohdasta muuta 
johdu. 

2. Jos 14 artiklan 1 kohdan tai 15 artiklan 
1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät pe-
rustyökyvyttömyyseläkkeen ja muiden sel-
laisten etuuksien saamiseksi, jotka myönne-
tään kiinteämääräisinä vakuutuskaudesta riip-
pumatta, niiden myönnettävä määrä lasketaan 
sen suhteen mukaan, joka maksukausien ja 
maksusta vapautettujen kausien yhteenlaske-
tulla pituudella siinä eläkejärjestelmässä, josta 

a date lies within the periods of coverage un-
der the legislation of Finland and certified as 
such by the competent institution of Finland. 
 
 

However, if entitlement to disability bene-
fits or survivors’ benefits (except lump-sum 
payments under the Japanese pension systems 
specified in paragraph 1(a) of Article 2 on ac-
count of death) under the National Pension is 
established without applying this Article, this 
Article shall not be applied for the purpose of 
establishing entitlement to disability benefits 
or survivors’ benefits (except lump-sum pay-
ments under the Japanese pension systems 
specified in paragraph 1(a) of Article 2 on ac-
count of death) based on the same insured 
event under the Employees’ Pension Insur-
ance. 
 

2. Paragraph 1 of Article 5 shall not affect 
the provisions of the legislation of Japan 
which require a person who is aged 60 or over 
but under 65 on the date of the first medical 
examination or of the death to reside ordinar-
ily in the territory of Japan for the acquisition 
of entitlement to the Disability Basic Pension 
or the Survivors’ Basic Pension. 
 

Article 16 

Calculation of the Amount of Benefits 

1. Where entitlement to a Japanese benefit 
is established by virtue of paragraph 1 of Ar-
ticle 14 or paragraph 1 of Article 15, the com-
petent institution of Japan shall calculate the 
amount of that benefit in accordance with the 
legislation of Japan, subject to paragraphs 2 to 
4 of this Article. 

2. With regard to the Disability Basic Pen-
sion and other benefits, the amount of which 
is a fixed sum granted regardless of the period 
of coverage, if the requirements for receiving 
such benefits are fulfilled by virtue of para-
graph 1 of Article 14 or paragraph 1 of Article 
15, the amount to be granted shall be calcu-
lated according to the proportion of the sum of 
the periods of contribution and the premium-
exempted periods under the pension system 
11
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nämä etuudet maksetaan, on näiden maksu-
kausien, näiden maksusta vapautettujen kau-
sien ja Suomen lainsäädännön mukaisten va-
kuutuskausien yhteenlaskettuun pituuteen. 

3. Jos 14 artiklan 1 kohdan tai 15 artiklan 1 
kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät työn-
tekijöiden eläkevakuutukseen perustuvien 
työkyvyttömyysetuuksien ja perhe-eläke-
etuuksien saamiseksi, ja siltä osin kuin näiden 
etuuksien myönnettävä määrä lasketaan Japa-
nin lainsäädännön mukaan määräytyvän tie-
tyn kauden perusteella, kun työntekijöiden 
eläkevakuutuksen vakuutuskaudet ovat ky-
seistä tiettyä kautta lyhyemmät, näiden etuuk-
sien myönnettävä määrä lasketaan sen suhteen 
mukaan, joka työntekijöiden eläkevakuutuk-
sen vakuutuskausilla on työntekijöiden eläke-
vakuutuksen vakuutuskausien ja Suomen lain-
säädännön mukaisten vakuutuskausien yh-
teenlaskettuun pituuteen. Jos kuitenkin va-
kuutuskausien yhteenlaskettu pituus on ky-
seistä tiettyä kautta pitempi, tämä vakuutus-
kausien yhteenlaskettu pituus katsotaan kysei-
sen tietyn kauden pituiseksi. 
 

4. Jos 14 artiklan 1 kohdan mukaiset edelly-
tykset täyttyvät työntekijöiden eläkkeen van-
huuseläkkeeseen sisältyvän puolisoiden lisä-
eläkkeen ja muiden sellaisten etuuksien saa-
miseksi, joita voidaan myöntää kiinteämääräi-
sinä tapauksissa, joissa työeläkevakuutuksen 
vakuutuskaudet ovat yhtä pitkiä tai pitempiä 
kuin Japanin lainsäädännön mukaan määräy-
tyvä tietty kausi, näiden etuuksien myönnet-
tävä määrä lasketaan sen suhteen mukaan, 
joka työntekijöiden eläkevakuutuksen vakuu-
tuskausilla on kyseiseen tiettyyn kauteen. 
 
 

17 artikla 

Poikkeus 4 artiklasta 

Edellä oleva 4 artikla ei vaikuta niihin lisä-
kausia koskeviin määräyksiin, joita Japanin 
lainsäädännön mukaan sovelletaan Japanin 
kansalaisiin sillä perusteella, että he asuvat Ja-
panin alueen ulkopuolella. 
 

from which such benefits will be paid to the 
sum of those periods of contribution, those 
premium-exempted periods and the periods of 
coverage under the legislation of Finland. 

3. With regard to disability benefits and sur-
vivors’ benefits under the Employees' Pension 
Insurance, insofar as the amount of those ben-
efits to be granted is calculated on the basis of 
the specified period determined by the legis-
lation of Japan when the periods of coverage 
under the Employees’ Pension Insurance are 
less than that specified period, if the require-
ments for receiving such benefits are fulfilled 
by virtue of paragraph 1 of Article 14 or para-
graph 1 of Article 15, the amount to be granted 
shall be calculated according to the proportion 
of the periods of coverage under the Employ-
ees’ Pension Insurance to the sum of the peri-
ods of coverage under the Employees’ Pen-
sion Insurance and the periods of coverage un-
der the legislation of Finland. However, when 
the sum of the periods of coverage exceeds 
that specified period, that sum of the periods 
of coverage shall be regarded as equal to that 
specified period. 

4. With regard to the Additional Pension for 
Spouses which is included in the Old-age Em-
ployees’ Pension and any other benefits that 
may be granted as a fixed sum in cases where 
the periods of coverage under the Employees’ 
Pension Insurance equal or exceed the speci-
fied period determined by the legislation of 
Japan, if the requirements for receiving such 
benefits are fulfilled by virtue of paragraph 1 
of Article 14, the amount to be granted shall 
be calculated according to the proportion of 
the periods of coverage under the Employees’ 
Pension Insurance to that specified period. 
 

Article 17 

Exception to Article 4 

Article 4 shall not affect the provisions on 
complementary periods for Japanese nationals 
on the basis of ordinary residence outside the 
territory of Japan under the legislation of Ja-
pan. 
 

12
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II luku 

Suomen etuuksia koskevat määräykset 

18 artikla 

Suomen lainsäädännön mukaiset etuudet 

1. Kun vakuutuskausia on täyttynyt kum-
mankin sopimusvaltion lainsäädännön mukai-
sesti, Suomen toimivaltainen laitos ottaa tar-
vittaessa huomioon Japanin lainsäädännön 
mukaisesti täyttyneet vakuutuskaudet, kun se 
määrittää oikeutta soveltamansa lainsäädän-
nön mukaisiin etuuksiin, edellyttäen, etteivät 
nämä vakuutuskaudet ole olleet päällekkäisiä 
Suomen lainsäädännön mukaisten vakuutus-
kausien kanssa. 

2. Jos kyseisellä henkilöllä on oikeus etuu-
teen tämän artiklan 1 kohdan soveltamisen pe-
rusteella, Suomen toimivaltainen laitos laskee 
etuuden määrän yksinomaan ja suoraan Suo-
men lainsäädännön mukaan täyttyneiden va-
kuutuskausien perusteella. 
 

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
etuudet myöntävä Suomen toimivaltainen lai-
tos ottaa huomioon yksinomaan ne ansiotulot, 
jotka kyseinen henkilö on saanut sen alueella. 
 
 

IV OSA 

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

19 artikla 

Hallinnollinen yhteistyö 

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viran-
omaiset 

a) sopivat keskenään tämän sopimuksen toi-
meenpanemiseksi tarvittavista hallinnollisista 
toimenpiteistä; 

b) nimeävät toimivaltaisten laitostensa jou-
kosta yhteyselimet, jotka voivat viestiä suo-
raan keskenään helpottaakseen tämän sopi-
muksen toimeenpanoa; ja 
 

Chapter 2 

Provisions concerning Finnish Benefits 

Article 18 

Benefits under Finnish Legislation 

1. When periods of coverage have been 
completed under the legislation of both Con-
tracting States, the competent institution of 
Finland shall, in determining eligibility for 
benefits under the legislation which it applies, 
take into account, if necessary, periods of cov-
erage completed under the legislation of Ja-
pan, provided that such periods of coverage do 
not overlap with periods of coverage under its 
legislation. 

2. Where the person concerned is entitled to 
the benefit through the application of para-
graph 1 of this Article, the competent institu-
tion of Finland shall calculate the amount of 
the benefit solely and directly on the basis of 
the periods of coverage completed under the 
legislation of Finland. 

3. The competent institution of Finland that 
grants the benefits referred to in paragraph 2 
of this Article shall take exclusively into ac-
count the earnings received by the person con-
cerned in its territory. 
 

PART IV 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 19 

Administrative Collaboration 

1. The competent authorities of both Con-
tracting States shall: 

(a) agree on the administrative measures 
necessary for the implementation of this 
Agreement; 

(b) designate, among the competent institu-
tions, the liaison agencies which may com-
municate directly to each other in order to fa-
cilitate the implementation of this Agreement; 
and 
13
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c) antavat toisilleen mahdollisimman pian 

kaikki lainsäädäntönsä muutoksia koskevat 
tiedot siltä osin kuin nämä muutokset vaikut-
tavat tämän sopimuksen toimeenpanoon. 
 

2. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viran-
omaiset ja toimivaltaiset laitokset antavat toi-
mivaltansa rajoissa tämän sopimuksen toi-
meenpanemiseen tarvittavaa apua. Tätä apua 
annetaan maksutta. 
 
 

20 artikla 

Maksut ja laillistaminen 

1. Siltä osin kuin sopimusvaltion lainsää-
dännössä ja muissa sovellettavissa säädök-
sissä ja määräyksissä säädetään tai määrätään 
vapautuksista tai alennuksista, jotka koskevat 
kyseisen sopimusvaltion lainsäädännön mu-
kaisesti annettavista asiakirjoista perittäviä 
hallinnollisia maksuja tai konsulipalvelujen 
maksuja, kyseisiä määräyksiä sovelletaan 
myös tätä sopimusta ja toisen sopimusvaltion 
lainsäädäntöä sovellettaessa annettaviin asia-
kirjoihin. 

2. Tämän sopimuksen ja sopimusvaltion 
lainsäädännön tarkoituksia varten esitettävät 
asiakirjat eivät edellytä laillistamista eivätkä 
muita vastaavia diplomaattisten tai konsulivi-
ranomaisten suorittamia muodollisuuksia. 
 

21 artikla 

Viestintä 

1. Tätä sopimusta toimeenpantaessa kum-
mankin sopimusvaltion toimivaltaiset viran-
omaiset, toimivaltaiset laitokset ja yhteyseli-
met voivat viestiä suoraan suomen, ruotsin, ja-
panin tai englannin kielellä keskenään sekä 
asianomaisen henkilön kanssa tämän asuin-
paikasta riippumatta. 

2. Tätä sopimusta toimeenpantaessa sopi-
musvaltion toimivaltaiset viranomaiset, toi-
mivaltaiset laitokset ja yhteyselimet eivät saa 
hylätä hakemuksia tai muita asiakirjoja sillä 
perusteella, että ne on laadittu suomen, ruot-
sin, japanin tai englannin kielellä. 

(c) communicate to each other, as soon as 
possible, all information about changes to 
their respective legislation insofar as those 
changes affect the implementation of this 
Agreement. 

2. The competent authorities and competent 
institutions of both Contracting States, within 
the scope of their respective authorities, shall 
provide any assistance necessary for the im-
plementation of this Agreement. This assis-
tance shall be provided free of charge. 
 

Article 20 

Charges or Fees and Legalization 

1. Insofar as the legislation and other rele-
vant laws and regulations of a Contracting 
State contain provisions on an exemption or 
reduction of administrative charges or consu-
lar fees for documents to be submitted under 
the legislation of that Contracting State, those 
provisions shall also apply to documents to be 
submitted in the application of this Agreement 
and the legislation of the other Contracting 
State. 
 

2. Documents which are presented for the 
purpose of this Agreement and the legislation 
of a Contracting State shall not require legali-
zation or any other similar formality by diplo-
matic or consular authorities. 
 

Article 21 

Communication 

1. In implementing this Agreement, the 
competent authorities, competent institutions 
and liaison agencies of both Contracting 
States may communicate directly in Finnish, 
Swedish, Japanese or English language with 
each other and with any person concerned 
wherever the person may reside. 

2. In implementing this Agreement, the 
competent authorities, competent institutions 
and liaison agencies of a Contracting State 
may not reject applications or any other docu-
ments for the reason that they are written in 
14
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22 artikla 

Tietojen välittäminen ja salassapito 

 
1. Sopimusvaltion toimivaltaiset viranomai-

set, toimivaltaiset laitokset tai yhteyselimet 
välittävät sopimusvaltion säädösten ja mää-
räysten mukaisesti toisen sopimusvaltion toi-
mivaltaisille viranomaisille, toimivaltaisille 
laitoksille tai yhteyselimille ensin mainitun 
sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti ke-
rättyjä henkilötietoja siltä osin kuin nämä tie-
dot ovat tarpeen tämän sopimuksen toimeen-
panemiseksi. Jollei kyseisen toisen sopimus-
valtion säädöksissä ja määräyksissä muuta 
edellytetä, näitä tietoja käytetään yksinomaan 
tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi. 
 

2. Sopimusvaltion toimivaltaiset viranomai-
set, toimivaltaiset laitokset tai yhteyselimet 
voivat toisen sopimusvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, toimivaltaisten laitosten tai 
yhteyselinten pyynnöstä välittää ensin maini-
tun sopimusvaltion säädösten ja määräysten 
mukaisesti sellaisia muita kuin tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja, jotka 
on kerätty ensin mainitun sopimusvaltion 
lainsäädännön perusteella, kyseisen toisen so-
pimusvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
toimivaltaisille laitoksille tai yhteyselimille 
siltä osin kuin se on tarpeen tämän toisen so-
pimusvaltion lainsäädännön toimeenpane-
miseksi. Jolleivät kyseisen toisen sopimusval-
tion säädökset ja määräykset muuta edellytä, 
näitä tietoja käytetään yksinomaan kyseisen 
toisen sopimusvaltion lainsäädännön toi-
meenpanemiseksi. 
 

3. Sopimusvaltion vastaanottamiin tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoi-
hin sovelletaan kyseisen sopimusvaltion sää-
döksiä ja määräyksiä henkilötietojen salassa-
pidosta sekä seuraavia määräyksiä: 
 

a) tiedot välittävät toimivaltaiset viranomai-
set, toimivaltaiset laitokset tai yhteyselimet 

Finnish, Swedish, Japanese or English lan-
guage.  
 

Article 22 

Transmission and Confidentiality of Infor-
mation 

1. The competent authorities, competent in-
stitutions or liaison agencies of a Contracting 
State shall, in accordance with its laws and 
regulations, transmit to the competent author-
ities, competent institutions or liaison agen-
cies of the other Contracting State information 
about an individual collected under the legis-
lation of the first Contracting State insofar as 
that information is necessary for the imple-
mentation of this Agreement. Unless other-
wise required by the laws and regulations of 
that other Contracting State, that information 
shall be used exclusively for the purpose of 
implementing this Agreement. 

2. The competent authorities, competent in-
stitutions or liaison agencies of a Contracting 
State may, upon the request of the competent 
authorities, competent institutions or liaison 
agencies of the other Contracting State, trans-
mit, in accordance with the laws and regula-
tions of the first Contracting State, other infor-
mation about an individual than that referred 
to in paragraph 1 of this Article collected un-
der the legislation of the first Contracting 
State, to the competent authorities, competent 
institutions or liaison agencies of that other 
Contracting State insofar as it is necessary for 
the implementation of the legislation of that 
other Contracting State. Unless otherwise re-
quired by the laws and regulations of that 
other Contracting State, that information shall 
be used exclusively for the purpose of imple-
menting that legislation of that other Contract-
ing State. 

3. Information referred to in paragraphs 1 
and 2 of this Article received by a Contracting 
State shall be governed by the laws and regu-
lations of that Contracting State for the protec-
tion of confidentiality of personal data and the 
following provisions: 

(a) the transmitting competent authorities, 
competent institutions or liaison agencies 
15
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varmistavat, että välitettävät henkilötiedot 
ovat täsmällisiä ja olennaisia ja että niitä an-
netaan ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen 
niihin tarkoituksiin, joita varten ne välitetään. 
Jos välitetään epätarkkoja henkilötietoja tai 
tietoja, joiden välittäminen on ristiriidassa tie-
dot välittävän sopimusvaltion säädösten ja 
määräysten kanssa, tiedot välittävät toimival-
taiset viranomaiset, toimivaltaiset laitokset tai 
yhteyselimet ilmoittavat tästä välittömästi tie-
dot vastaanottaville toimivaltaisille viran-
omaisille, toimivaltaisille laitoksille tai yh-
teyselimille. Tiedot vastaanottavat toimival-
taiset viranomaiset, toimivaltaiset laitokset tai 
yhteyselimet korjaavat tai poistavat nämä tie-
dot viipymättä; 

b) sekä tiedot välittävät että ne vastaanotta-
vat toimivaltaiset viranomaiset, toimivaltaiset 
laitokset tai yhteyselimet suojaavat henkilö-
tiedot tehokkaasti luvattomalta tai laittomalta 
pääsyltä, luovuttamiselta tai muuttamiselta; 

c) henkilötietoja vastaanottavat toimivaltai-
set viranomaiset, toimivaltaiset laitokset tai 
yhteyselimet poistavat välitetyt henkilötiedot 
ne vastaanottavan sopimusvaltion säädösten 
ja määräysten mukaisesti, jollei näitä tietoja 
enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten 
ne on välitetty; 

d) jos henkilötietojen suojaan liittyviä oi-
keuksia loukataan, toteutetaan asianmukaiset 
korjaustoimet kummankin sopimusvaltion 
säädösten ja määräysten mukaisesti; ja 
 

e) kyseisen henkilön pyynnöstä 
i) tiedot välittäneet toimivaltaiset viran-

omaiset, toimivaltaiset laitokset tai yhteyseli-
met korjaavat epätarkat henkilötiedot ne välit-
täneen sopimusvaltion säädösten ja määräys-
ten mukaisesti sekä ilmoittavat tästä korjauk-
sesta viipymättä tiedot vastaanottaneille toi-
mivaltaisille viranomaisille, toimivaltaiille 
laitoksille tai yhteyselimille; ja 

ii) tiedot vastaanottaneet toimivaltaiset vi-
ranomaiset, toimivaltaiset laitokset tai yhteys-
elimet keskeyttävät henkilötietojen käsittelyn 
tiedot vastaanottaneen sopimusvaltion sää-
dösten ja määräysten mukaisesti sekä ilmoit-
tavat tästä keskeytyksestä viipymättä tiedot 
välittäneille toimivaltaisille viranomaisille, 
toimivaltaisille laitoksille tai yhteyselimille. 

shall ensure that personal data to be transmit-
ted are accurate, relevant and limited to what 
is necessary in relation to the purposes for 
which they are transmitted. In case of trans-
mission of inaccurate data or data whose 
transmission is incompatible with the laws 
and regulations of the transmitting Contract-
ing State, the transmitting competent authori-
ties, competent institutions or liaison agencies 
shall immediately notify the receiving compe-
tent authorities, competent institutions or liai-
son agencies of this fact. The receiving com-
petent authorities, competent institutions or li-
aison agencies shall correct or delete this data 
without delay;  
 

(b) both the transmitting and the receiving 
competent authorities, competent institutions 
or liaison agencies shall protect personal data 
effectively against unauthorized or unlawful 
access, disclosure or alteration; 

(c) transmitted personal data shall be deleted 
by the receiving competent authorities, com-
petent institutions or liaison agencies in ac-
cordance with the laws and regulations of the 
receiving Contracting State if they are no 
longer required for the purpose for which they 
were transmitted; 

(d) in case of the infringement of the rights 
related to the personal data protection, appro-
priate remedial measures shall be taken in ac-
cordance with the laws and regulations of 
each Contracting State; and 

(e) upon request of the person concerned:  
(i) the transmitting competent authorities, 

competent institutions or liaison agencies 
shall correct the inaccurate data in accordance 
with the laws and regulations of the transmit-
ting Contracting State, and inform the receiv-
ing competent authorities, competent institu-
tions or liaison agencies of that correction 
without delay; and  

(ii) the receiving competent authorities, 
competent institutions or liaison agencies 
shall suspend the processing of the data in ac-
cordance with the laws and regulations of the 
receiving Contracting State, and inform the 
transmitting competent authorities, competent 
institutions or liaison agencies of that suspen-
sion without delay. 
16
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23 artikla 

Hakemusten, muutoksenhakukirjelmien ja il-
moitusten jättäminen 

1. Kun sopimusvaltion lainsäädännön sovel-
tamisalaan kuuluva kirjallinen etuushakemus, 
muutoksenhakukirjelmä tai ilmoitus jätetään 
toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yh-
teyselimelle, joka on tämän toisen sopimus-
valtion lain-säädännön mukaan toimivaltai-
nen vastaanottamaan vastaavia hakemuksia, 
muutoksenhakukirjelmiä tai ilmoituksia, tämä 
etuushakemus, muutoksenhakukirjelmä tai il-
moitus katsotaan jätetyksi samana päivänä en-
sin mainitun sopimusvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai 
yhteyselimelle, ja se käsitellään ensin maini-
tun sopimusvaltion menettelyä ja lainsäädän-
töä noudattaen. 

2. Sopimusvaltion toimivaltainen viran-
omainen, toimivaltainen laitos tai yhteyselin 
lähettää tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
jätetyn etuushakemuksen, muutoksenhakukir-
jelmän tai muun ilmoituksen viipymättä toi-
sen sopimusvaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yh-
teyselimelle. 

3. Viivästyskorotus, joka määrätään viiväs-
tyksestä Suomen lainsäädännön mukaisten 
etuuksien maksamisessa, lasketaan päivästä, 
jona Suomen toimivaltainen laitos tai yhteys-
elin on vastaanottanut kirjallisen etuushake-
muksen. 
 

24 artikla 

Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen tulkintaa tai sovelta-
mista koskevat erimielisyydet ratkaistaan so-
pimusvaltioiden välisillä neuvotteluilla. 
 
 
 
 
 
 

 
Article 23 

Submission of Applications, Appeals and 
Declarations 

1. When a written application for benefits, 
an appeal or any other declaration under the 
legislation of a Contracting State is submitted 
to a competent authority, competent institu-
tion or liaison agency of the other Contracting 
State which is competent to receive similar 
applications, appeals or declarations under the 
legislation of that other Contracting State, that 
application for benefits, appeal or declaration 
shall be deemed to be submitted on the same 
date to the competent authority, competent in-
stitution or liaison agency of the first Con-
tracting State and shall be dealt with, accord-
ing to the procedure and legislation of the first 
Contracting State. 
 

2. The competent authority, competent insti-
tution or liaison agency of a Contracting State 
shall send the application for benefits, appeal 
or any other declaration submitted in accord-
ance with paragraph 1 of this Article to the 
competent authority, competent institution or 
liaison agency of the other Contracting State 
without delay. 

3. An increased amount for delay in the pay-
ment of benefits under the legislation of Fin-
land shall be calculated from the date when 
the competent institution or liaison agency of 
Finland receives the written application for 
benefits. 
 

Article 24 

Resolution of Disagreement 

Any disagreement regarding the interpreta-
tion or application of this Agreement shall be 
resolved by consultation between the Con-
tracting States. 
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25 artikla 

Otsikot 

Tämän sopimuksen osiin, lukuihin ja artik-
loihin on lisätty otsikot ainoastaan viittausten 
helpottamiseksi, eivätkä otsikot vaikuta sopi-
muksen tulkintaan. 
 

V OSA 

SIIRTYMÄ- JA LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 
26 artikla 

Sopimuksen voimaantuloa edeltäneet tapah-
tumat ja päätökset 

1. Tämä sopimus ei perusta oikeutta etuuk-
siin sen voimaantuloa edeltäneeltä ajalta. 
 

2. Tätä sopimusta toimeenpantaessa otetaan 
huomioon myös ennen sen voimaantuloa täyt-
tyneet vakuutuskaudet ja muut sen voimaan-
tuloa edeltäneet oikeudellisesti merkitykselli-
set tapahtumat. 

3. Sovellettaessa 7 artiklan 1 tai 3 kohtaa tai 
12 artiklan 1 kohtaa sellaiseen henkilöön, joka 
on työskennellyt sopimusvaltion alueella en-
nen tämän sopimuksen voimaantuloa, 7 artik-
lan 1 tai 3 kohdassa tai 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen lähetettynä työntekijänä tai yrit-
täjänä työskentelyn kausien katsotaan alka-
neen tämän sopimuksen tullessa voimaan. 
 

4. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa 
tehdyt päätökset eivät vaikuta tämän sopi-
muksen perusteella syntyviin oikeuksiin. 
 

5. Tämän sopimuksen soveltaminen ei saa 
vähentää niiden etuudensaajan etuuksien mää-
rää, joihin hänelle on syntynyt oikeus ennen 
tämän sopimuksen voimaantuloa. 
 
 
 
 
 
 

Article 25 

Headings 

The headings of Parts, Chapters and Articles 
of this Agreement are inserted for conven-
ience of reference only and shall not affect the 
interpretation of this Agreement. 
 

PART V 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVI-
SIONS 

Article 26 

Events and Decisions prior to the Entry into 
Force 

1. This Agreement shall not establish any 
entitlement to benefits for any period prior to 
its entry into force. 

2. In the implementation of this Agreement, 
periods of coverage completed before its entry 
into force as well as other legally relevant 
events occurring before its entry into force 
shall also be taken into account. 

3. In applying paragraph 1 or 3 of Article 7 
or paragraph 1 of Article 12, in the case of a 
person who has been working in the territory 
of a Contracting State prior to the entry into 
force of this Agreement, the periods of detach-
ment or self-employed activity referred to in 
paragraph 1 or 3 of Article 7 or paragraph 1 of 
Article 12 shall be considered to begin on the 
date of entry into force of this Agreement. 

4. Decisions made before the entry into 
force of this Agreement shall not affect any 
rights to be established by virtue of this 
Agreement. 

5. The application of this Agreement shall 
not, for a beneficiary, result in any reduction 
in the amount of benefits to which entitlement 
was established before the entry into force of 
this Agreement. 
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27 artikla 

Voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan kolmannen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä sen kuu-
kauden jälkeen, jonka aikana sopimusvaltiot 
ovat saattaneet päätökseen diplomaattisen 
noottienvaihdon, jolla ne ilmoittavat toisil-
leen, että niiden valtiosäännön mukaiset vaa-
timukset tämän sopimuksen voimaantulolle 
on täytetty. 
 

28 artikla 

Voimassaolo ja irtisanominen 

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
Sopimusvaltio voi ilmoittaa toiselle sopimus-
valtiolle kirjallisesti diplomaattiteitse tämän 
sopimuksen irtisanomisesta. Tällöin tämä so-
pimus on voimassa kahdennentoista kuukau-
den viimeiseen päivään sen kuukauden jäl-
keen, jonka aikana irtisanomisesta on ilmoi-
tettu. 
 

2. Jos tämä sopimus irtisanotaan tämän ar-
tiklan 1 kohdan mukaisesti, oikeudet tähän so-
pimukseen perustuvien etuuksien saamiseen 
ja niiden maksamiseen säilyvät. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, halli-
tustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, 
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 
Tehty Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2019 
kahtena kappaleena englannin kielellä. 
 
Suomen tasavallan puolesta 
 
Aino-Kaisa Pekonen 
 
 
Japanin puolesta: 
 
Takashi Murata 
 

Article 27 

Entry into Force 

This Agreement shall enter into force on the 
first day of the third month following the 
month in which the Contracting States shall 
have completed an exchange of diplomatic 
notes informing each other that their respec-
tive constitutional requirements necessary for 
the entry into force of this Agreement have 
been fulfilled. 
 

Article 28 

Duration and Termination 

1. This Agreement shall remain in force for 
an indefinite period. Either Contracting State 
may give to the other Contracting State, 
through diplomatic channels, written notice of 
termination of this Agreement. In that event, 
this Agreement shall remain in force until the 
last day of the twelfth month following the 
month in which the termination was notified. 
 

2. If this Agreement is terminated in accord-
ance with paragraph 1 of this Article, rights 
regarding entitlement to and payment of ben-
efits acquired under this Agreement shall be 
retained. 

In witness whereof, the undersigned, being 
duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
 
Done at Helsinki on 23 September, 2019 in 
duplicate in the English language. 
 
For the Republic of Finland:  
 
Aino-Kaisa Pekonen 
 
 
For Japan: 
 
Takashi Murata 
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