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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työntekijäin eläkelain 1 c §:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain 1 a §:n, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n sekä tapaturmavakuutuslain 1 aja 57 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 256/1998 vp laeiksi työntekijäin eläkelain 1 c §:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien

työntekijäin eläkelain 1 a §:n sekä tapaturmavakuutuslain 1 aja 57 §:n muuttamisesta.
Eduskunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
30/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
työntekijäin eläkelain 1 c §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 c §:n 1
ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1467/1993, seuraavasti:

1c §
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen
työntekijään, jonka suomalainen työnantaja
on Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön
samalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka suomalainen yritys on lähettänyt
ulkomaille työhön tämän yrityksen kanssa
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen, jos työntekijän työsuhde lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan.
Suomalainen yritys voi järjestää tämän lain
vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan:
1) sellaiselle ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa työskentelee samaan taloudelhseen kokonaisuuteen kuuluvan emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluksessa taikka sellaisen muun yrityksen palveluksessa, jossa suomalaisella yrityksellä on
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määräämisvaltaa;
2) suomalaisen työnantajan tai 1 kohdassa
tarkoitetun ulkomaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottarnalle työntekijälle, joka työsuhteen alkaessa kuuluu Suomen
sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen; taikka
3) sellaiselle 1 momentissa tai tämän momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle työntekijälle, jonka eläketurva on sosiaaliturvaa
koskevien Euroopan yhteisön säädösten tai
kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen määräysten mukaan järjestettävä työntekomaassa.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999.
Lakia sovelletaan työsuhteisiin, jotka jatkuvat tämän lain tullessa voimaan. Tämän
lain mukainen eläketurva voidaan järjestää
aikaisintaan tämän lain voimaantulosta.
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Laki
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 1 a §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
1468/1993, seuraavasti:

1a§
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen
työntekijään, jonka suomalainen työnantaja
on Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön
samalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka suomalainen yritys on lähettänyt
ulkomaille työhön tämän yrityksen kanssa
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen, jos työntekijän työsuhde lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan.
Suomalainen yritys voi järjestää tämän lain
mukaisen eläketurvan:
1) sellaiselle ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa työskentelee samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluksessa taikka sellaisen muun yrityksen
palveluksessa, jossa suomalaisella yrityksellä
on määräämisvaltaa;

2) suomalaisen työnantajan tai 1 kohdassa
tarkoitetun ulkomaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottarnalle työntekijälle, joka työsuhteen alkaessa kuuluu Suomen
sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen; taikka
3) sellaiselle 1 momentissa tai tämän momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle työntekijälle, jonka eläketurva on sosiaaliturvaa
koskevien Euroopan yhteisön säädösten tai
kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen määräysten mukaan järjestettävä työntekomaassa.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999.
Lakia sovelletaan työsuhteisiin, jotka jatkuvat tämän lain tullessa voimaan. Tämän
lain mukainen eläketurva voidaan järjestää
aikaisintaan tämän lain voimaantulosta.

Laki
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 1 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1469/1993. seuraavasti:
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2) suomalaisen työnantajan tai 1 kohdassa
tarkoitetun ulkomaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottarnalle työntekijälle, joka työsuhteen alkaessa kuuluu Suomen
sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen; taikka
3) sellaiselle 1 momentissa tai tämän momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle työntekijälle, jonka eläketurva on sosiaaliturvaa
koskevien Euroopan yhteisön säädösten
tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen
määräysten mukaan järjestettävä työntekomaassa.

mukaisen eläketurvan:
1) sellaiselle ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka muussa kuin 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa työskentelee samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluksessa taikka sellaisen muun yrityksen palveluksessa, jossa suomalaisella yrityksellä on
määräämisvaltaa;

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999.
Lakia sovelletaan työsuhteisiin, jotka jatkuvat tämän lain tullessa voimaan. Tämän
lain mukainen eläketurva voidaan järjestää
aikaisintaan tämän lain voimaantulosta.

1a §
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen
työntekijään, jonka suomalainen työnantaja
on Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön
samalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka suomalainen yritys on lähettänyt
ulkomaille työhön tämän yrityksen kanssa
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen, jos työntekijän työsuhde lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskente-

Laki
tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 1 a § ja
57 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 147011993, sekä
lisätään 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 512/1971 ja mainitussa laissa 147011993,
uusi 6 momentti seuraavasti:

1a §
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen
työntekijään, jonka suomalainen työnantaja
on Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön
samalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka suomalainen yritys on lähettänyt
ulkomaille työhön tämän yrityksen kanssa
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulkomaiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen, jos työntekijän työsuhde lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan.

57§
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus
saada vakuutetuksi itsensä sekä ne perheensä
jäsenet ja muut hänen työssään olevat henkilöt, jotka tämän lain mukaan eivät ole pakollisesti vakuutuksessa, ja siten turvata itselleen ja mainituille henkilöille oikeus työssä sattuneen tapaturman johdosta tämän lain
mukaan myönnettäviin etuihin.
Suomalaisella yrityksellä on oikeus saada
vakuutetuksi 1 momentin mukaisesti:
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1) sellainen ulkomaille lähetetty työntekijä,
joka ei 1 a §:n mukaan ole pakollisesti vakuutettava ja joka työskentelee ulkomailla
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluksessa taikka sellaisen muun yrityksen palveluksessa, jossa suomalaisella yrityksellä on
määräämisvaltaa;
2) suomalaisen työnantajan tai 1 kohdassa
tarkoitetun ulkomaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottama työntekijä, joka työsuhteen alkaessa kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen; taikka
3) sellainen 1 a §:ssä tai tämän momentin
1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työntekijä, jonka
tapaturmavakuutusturva on sosiaaliturvaa
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koskevien Euroopan yhteisön säädösten tai
kansainvälisen sosiaahturvasopimuksen määräysten mukaan järjestettävä työntekomaassa.
Haettaessa 1 tai 4 momentissa tarkoitettua
vakuutusta on sovittava, mitä määrää pidetään vakuutetun vuosityöansiona.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999.
Lakia sovelletaan työsuhteisiin, jotka jatkuvat tämän lain tullessa voimaan. Tämän
lain mukainen vakuutusturva voidaan järjestää aikaisintaan tämän lain voimaantulosta.

