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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 23/2001 vp
Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn
sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 104/2001 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö
- yhteyspäällikkö Essi Rentola, Kansaneläkelaitos
- yhteyspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Luxemburgin välisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu
marraskuussa 2000. Sopimuksen tarkoituksena
on täydentää sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, joka on annettu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä ja sen
täytäntöönpanomenettelystä annetulla asetuksella (ETY) N:o 574/72 (jäljempänä EY-säädökset).
Sopimuksessa määrätään niiden henkilöiden
sosiaaliturvaoikeuksista, joihin ei sovelleta EYsäädöksiä. Eräissä erityistilanteissa sopimus

HE 104/2001 vp

koskee myös EY-säädösten piiriin kuuluvia henkilöitä. Sopimusta sovelletaan samaan sosiaaliturvalainsäädäntöön kuin EY-säädöksiä. Sopimuksessa on erityismääräyksiä muun muassa
Suomen kansaneläkejärjestelmästä ja työeläkejärjestelmästä.
Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta toisena
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä,
jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä sopimuksen voimaantulolle
asetetut perustuslailliset edellytykset.
Esitykseen liittyy lakiehdotus sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus.

Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen
hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 2000 Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä sosiaaliturvasta
tehdyn sopimuksen määräykset, jotka
vaativat eduskunnan suostumuksen, ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2001
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
jäs.

Marjatta Vehkaoja /sd
Eero Akaan-Penttilä /kok
Tuula Haatainen /sd
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
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Juha Rehula /kesk
Päivi Räsänen /kd
Sari Sarkomaa /kok
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk.

