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e n s P r e s i d e n t s 

framställning till A1ands landsting angående 

regeringens till riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social 

trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om 

social trygghet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Aland 

( den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall till lag, genom 

vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft inom landskapet 

Aland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär 

upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden i 

s jälvstyrelselagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal och 

avtalsreglering för Finlands del gäller bland annat hälso- och 

s jukvård, på vilket område landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 16 punkten 

s jälvstyrelselagen tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, 

s amt innehåller språkbestämmelser som innebär avvikelse från 

s tadgandena i 37 - 39 §§ självstyrelselagen, erfordras landstingets 

~, s tä llni ngstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet . 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Alands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i 

landskapet Aland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under 

förutsättning att riksdagen 

godkänner propositionen 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av vissa 
bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet 
och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA IN.'.'iEHÅil 

I propositionen föreslås arr riksdagen godkän
ner överenskommelsen mellan Finland och Cana
da om social trygghet samt den komplerrerande 
avralsregleringen mellan Finland och provinsen 
Quebec om social trygghet. Överenskommelsen 
och avralsregleringen undenecknades i oktober 
1986. Svfret med överenskommelsen och avtals
regleringen är an ömsesidigt tillförsäkra medbor
garna i de fordragsslucande parterna i princip 
samma sociala förmåner på den andra partens 
territorium som i det egna landet. I överenskom
melsen har samlats de principer och förfaringssätt 
enligt vilka medborgarna i den ena fördragsslu
rande parten och deras efterlevande anhönga 
likställs med motsvarande persongrupper i den 
andra staten. 

Överenskommelsen träder i kraft den första 
dagen i den andra månaden efter den månad 
under vilken de fördragsslutande parterna erhål
ler skriftlirt meddelande av varandra om att 
villkoren i .leras lagscifrning för överenskommel
sens ikrafmädande har uppfrllts. Angående 
ikrafmädar.det av avtalsregleringen avtalar par
terna särskilt på skriftlig räg. 

Till propositionen ansluter sig en lagförslag 
om godkännande av vissa bestämmelser i över
enskommelsen och avtalsregleringen, vilka hör 
till områder for lagstifrningen. Avsikten är an 
den föreslagna lagen skall träda i kraft samtidigt 
som överenskommelsen och avtalsregleringen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund och ärendets bered
n1 ng 

1.1. Nuläge 

För närvarande finns det rngen annan över
enskommelse om social trvgghet mellan Finland 
och Canada eller dess provinser än det avtal som 
undertecknades i Onawa den 31 december 1966 
och som gäller Canada.!' arbetspensionssystem. 
Behovet av arr få till stånd en överenskommelse 
beror på att det i det kanadensiska srstemet for 
social trygghet finns begränsningar rörande vem 
som kan omfattas av svsremet. I Canada är ca 
15 000 finländare och c~ 70 000 personer av finsk 
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härkomst b.,sacta. l Finland bor ca 300 kanaden
sare och eH stort antal finländare som har varit 
bosatta i Canada. 

1.2. Canadas systern för social rryggher 

Canada är en förbundssrar. Dess provinser 
ombesörjer själva den sociala tryggheten rill stor 
del. De har givits rätt rill detta i grundlagen. 
FörbundssLttens svsrem for social trygghet, som 
gäller i alla provinser. innefattar bara ålderspen
sionen inom det grundläggande pensionssysre
met. I förbundssratens lagstiftning, ingår även 
ett forcjänsrrelaterat arberspensionssystem, men 
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provinsen Quebec har ett eget sådant system. 
Förbundsstatens system täcker i dessa avseenden 
alla övriga provinser. 

Canadas utkomstskydd för arbetslösa är i prin
cip förbundssratens lagstiftning, men provinserna 
ansvarar for betalningen av dagpenning under de 
sex första veckorna av arbetslöshet. Däremot 
ombesörjs sjukförsäkringslagstifmingen samt lag
stiftningen om olrcksfalls- och rrkessjukdomsför
sä.kring enbart av provinserna. Lagstiftningen 
varierar i någon mån i de olika provinserna. 
Barnbidraget hör till förbundsstatens lagstift
ning. men i praktiken betalas det av provinserna, 
som i vissa fall dessutom betalar förhöjningar. 

Det grundläggande pensionssystemet består av 
ålderspension och tillägg som beror på inkomst
erna. Försäkrade är de som är bosatta i landet. 
Pensionsåldern är 65 år. Pensionen kan betalas 
till fullt belopp (300 dollar år 1987), varvid 
forutsäm 40 års boende i landet. eller som 
delpension. om personen bott i landet mindre än 
40 år men likväl minst lO år. Pension betalas till 
utlandet efter 20 års boende. 

Till ålderspensionen kan höra e1 t pensions
tillägg som är beroende av inkomsrerna (högst 
350 dollar år 1987). när inkomsterna ligger under 
en viss gräns, samt ett maketillägg som också är 
beroende av inkomsterna. Därutöver har flera 
provinser bidragssystem, enligt vilka tilläggs
pensioner som är beroende av inkomsterna beta
las till småinkomsnagare. Förbundsregeringen 
finansierar en del av dessa pensionsutgifter. 

Förbundssrarens arbetspensionssysrem är av
vägt enligt fönjänsrerna. Provinsen Quebec har 
ett eget arbetspensionssysrem. I huvudrag är 
systemen likadana. Änkepensionsförmånerna är 
bättre enligt Quebecs system. 

Såväl forbundssratens som Quebec' arbetspen
sionssvstem omfanar 18 år fyllda löntagare och 
självsr"andiga företagare. Fran systemen betalas 
ålders-. invalid - och familjepensioncr samt be
gravningsbidrag. Den allmänna pensionsåldern 
för ålderspension år 6~ år. De försäkrade kan 
räknat från år 1987 låta pensionera si~ med sänkt 
pension vid 60 års alder eller skjura upp pensio
neringen ända tilJ 70 års ålder. 

Ålderspensionen är 25 % av de genomsnittliga 
pensionsgrundande förtjänsterna under hela 
försä.kringstiden. De pensionsgrundande förtjäns
terna har en övre gräns, som år 1987 är 25 900 
dolJar i året. Ålderspensionens maximibelopp är 
under samma tid 521,52 dollar i månaden. 

Invalidpension utges till försäkrade som är 
oförmögna till arbete. En förutsättning för utgi-

vande av förmån är att den försäkrade har erlagt 
försäkringsavgifter för minst fem år under de tio 
senaste åren innan han blev arbetsoförmögen, 
eller om dena villkor inre uppfylls, for minst två 
år under de senaste tre åren innan han blev 
arbetsoförmögen. Jnvalidpensionen består av två 
delar: en jämnstor del och en del som är avvägd 
enligt förtjänsten. Den jämnstora delen är 
242, 95 dollar. Den enligt fönjänsten avvägda 
delen är 75 % av den ålderspension som den 
försäkrade skulle ha fått om han när han blev 
arbetsoförmögen skulle ha nått pensionsåldern 
för ålderspension, dvs. 65 år. Invalidpension 
utgår med barnförhöjning, som i förbundsstatens 
system är 94, 79 dollar och i Quebecs system 29 
dollar i månaden. 

Familjepension betalas till änka och änkling 
som levat i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållande med förmånslåraren samr till barn. 
Familjepensionen förutsätter ett visst antal 
försäkringsår beroende på for hur lång rid 
förmånslåtaren skulle ha kunnat erlägga avgifter. 

Till Canadas pensionsförsäkringssystem hör 
även en möjlighet att kunna bli omfattad av 
arbetsgivarnas frivilliga tilläggspensionssystem. 
För närvarande täcker dessa system ungefär hälf
ten av arbetskraften; inom den offentliga sektorn 
dock närmare 100 % . 

Sjukförsäkringen hör till provinslagsriftningen. 
Den varierar i någon mån i de olika provinserna, 
men i huvuddrag är den likadan. Sjukförsäk
ringen omfartar bara sju hård, som innefarrar 
sjukhusvård, läkarvård och undersökningar same 
tandvård. Sjukpenning och moderskapspenning 
hör till urkomstshddet for arbetslösa. Utkomst· 
skyddet för arbersiösa kan ersättas med förmåner 
enligt arbetsgivarnas egna system. I praktiken 
görs det också oftast så. Rätt till förmåner 
tillkommer i allmänhet personer som varit tre 
månader bosatta i provinsen. Den som fl~·nar 
från en provins till en annan får under en 
vänmid sjukvårdsformåner från den förra provin
sen. 

Olycksfallsförsäkringen ombesörjs genom pro
vinslagstifrningen. Systemen varierar i någon 
mån. Försäkrade är likväl de anställda inom 
industri och handel. Dessutom finns det special
system for sjömän och anställda inom den offent
liga förvaltningen. 

Från systemen utges behövlig sjukvård och 
utbetalas dagpenning. Dessutom betalas till var
aktigt arbetsoförmögen pension och till efterle
vande efter den som dött genom olycksfall änke-



pens10n och barnpension samt begravningsbi
drag. 

Utkommkyddet för arbetslösa hör till 
förbundsstatens lagstiftning, dock så att provin
serna sörjer för de två försca veckorna av dagpen
ningsperioden. Dagpenningsperiodens längd är 
25 veckor och kan förlängas till 50 veckor beroen
de på sökandens arbetshistoria och på arbetslös
heten inom regionen. 

Utkomstskyddet för arbetslösa omfarrar även 
dagpenning som utbetalas för högst 15 veckor på 
basen av förtjänstbortfall till följd av sjukdom 
eller moderskap. 

Berättigade till barnbidrag är alla i Canada 
bosatta personer som har en eller flera barn 
under 18 år. Det barnbidragsbelopp som 
förbundsstaten ersätter uppgår till 24 dollar i 
månaden för varje barn, varutöver de skilda 
provinserna betalar förhöjningar. 

1.3. Beredningen av ärendet 

Godkännandet av överenskommelsen och av
talsregleringen har berettS vid uuikesministerier i 
samarbete med social- vch hälsovårdsminisreriet. 
Utlatanden om överenskommelsen och avralsreg
kringen har begäm från justitieminisreriet, so
cial- och hälsovårdsministeriet samt finansminis
tener. 

Förhandlingarna om överenskommelsen inled
des år 1983 och slutfördes i maj 1986. Förhand
lingarna om avralsregleringef'.. fördes samtidigt 
och slutfördes i augusti 1986 Overenskommelsen 
och avtalsregleringen undertecknades i oktober 
1986. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Vid förhandlingarna utgick man från an de 
ekonomiska fördelar och merkosmader som över
enskommelsen och avcalsregleringen medför 
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kommer att utjämnas mellan de fördragsslutande 
parterna på lång sikt. Det är svån att anföra 
sifferuppgifter om nyttan och kostnaderna, men 
det är sannolikt att de fördelar som Finland 
vinner för i Canada och Quebec bosana finlända
re kommer att uppgå till större penningbelopp 
än tvärtom, eftersom finländarna i Canada och 
Quebec är fler. Å andra sidan medför över
enskommelsen för i Canada bosatta medborgare i 
vardera fördragsslutande staten under vissa 
förutsättningar rätt till den finska folkpensionens 
basdel. vilket innebär kostnader för Finland. 

3. Förhållandet mellan över
enskommelsen och avtalsregle
ringen 

Förbundsstatens lagstiftning om social trygghet 
täcker bara pensionsförsäkring. I fråga om övriga 
områden av social trygghet har provinserna suve
rän lagsriftningsmakt. Provinsen Quebec har. 
med avvikelse från andra pro~·inser, även ett eget 
arbetspensi onssystem. 

Eftersom Finland alltid strävar rill att inga sa 
omfattande överenskommelser om social trygghet 
som möjligt. måste överenskommelsen med Ca
nada kompletteras med särskilda avralsregleringar 
som ingås med olika provinser. 

Överenskommelsen med Canada om social 
trygghet gäller i fråga om ålderspensionen enligt 
Canadas grundläggande pensionssystem hela Ca
nada och i fråga om arbetspensionssysremet det 
övriga Canada utom Quebec. :\ vtalsregleringen 
mellan Finland och Quebec om social trygghet 
täcker Quebecs arbetspensionssystem. sjukförsäk
ring samt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäk
ring. De allmänna bestämmelserna i över
enskommelsen och avtalsregleringen har i huvud
drag samma inneha!!. 

DETAlJMOTIVERING 

1.1. Innehållet i överenskommelsen med Canada 
vilka den första innehåller allmänna bestä.mmel

Överenskomme Isen är indelad i fem delar. av ser (artiklarna I-IV). I den andra delen bestäms 
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om tillämplig lagstiftning (aniklarna V och VI). l 
den tredje delen ingår bestämmelser om 
förmåner (artiklarna VIJ-X). I den fjärde delen 
finns adminiscrativa och övriga bestämmelser 
angående handräckning och olika frågor rörande 
tillämpningen av överenskommelsen (artiklarna 
XI-XVIII). Den femte delen består av över· 
gångs- och slutbestämmelser (artiklarna XIX
XXI). Till överenskommelsen hör även ett slut
protokoll med bestämmelser som i regel ensidigt 
gäller bara den ena fördragsslutande parten. 

Artikel I. I artikeln definieras vissa begrepp 
som förekommer i överenskommelsen. 

Artikel Il. I artikeln bestäms särskilt för varde
ra fördragsslutande parten den lagstiftning som 
skall tillämpas. Överenskommelsen bygger på 
principen om ömsesidighet. På grund härav 
mot:svaras varje område av social trygghet i den 
ena fördragsslutande parten av det område i det 
andra landet som räcker samma förmåner. För 
Canadas del tillämpas överenskommelsen på ål
derdomstrygghetslagen och arbetspensionssyste
met samt för Finlands del på arbetspensionssyste· 
met och lagen om arbetsgivares socialskyddsav
gift. 

Artikel !Il. I artikeln bestäms att överenskom
melsen tillämpas på personer som omfattas eller 
har omfattats av Canadas eller Finlands lagstift
ning samt på deras försörjningstagare och 
förmånstagare. De persongrupper som nämns i 
srycke 2 likställs i fråga om rättigheter och 
skyldigheter inom området för social trygghet 
med den andra fördragsslutande paJ1ens medbor
gare. Enligt punkt 1 i slutprotokollet till över
enskommelsen begränsas dock detta likställande i 
vissa fall. Dessutom begränsas likställandet enligt 
punkt 2 i slutprotokoller till att gälla bara de fall 
då överenskommelsen mellan Finland och Cana
da tillämpas samtidigt med överenskommelser 
om social trygghet som Finland ingått med andra 
stater. 

Artikel IV. I artikeln bestäms art förmåner 
betalas även till förmånstagare på den andra 
fördragsslurande partens territorium. Denna be
stämmelse begränsas dock i den tredje delen av 
överenskommelsen och i slurprotokoller. 

Artikel V. Enligt stycke 1 i artikeln bestäms 
den ållämpliga lagstiftningen på basen ar syssel
sätrningslandet. I fråga om företagare bestäms 
tillhörigheten till social trygghet däremot enligt 
boendelandet. I punkt 3 i slurprotokollet be
stäms likväl att en person omfattas av det finska 
folkpensionssystemet bara när han är bosatt i 
Finland. Dessutom förutsätts enligt det finska 

arbetspensionssystemet att en företagare omfattas 
av fimk lagstiftning bara när han är bosatt och 
sysselsatt i Finland. 

I stylkr 2 i artikeln bestäms, med avvikelse 
från styrkt I, att arbetstagare som aY arbetsgiva
ren utsänds att tillfälligt arbeta på den andra 
fördragsslutande partens territorium, kvarstår 
inom området för den sändande statens lagstift
ning under de närmaste 24 månaderna Denna 
tid kan förlängas genom beslut av behöriga 
myndigheter. 

Enligt stycke 3 omfattas sjömän bara av finsk 
lagstiftning. om fartyget för finsk flagg, och i 
övriga fall av Canadas lagstiftning. 

Enligt stycke 4 omfattas statsanställda som 
arbetar på dm andra fördragsslutande partens 
territorium ar lagstiftningen i den sändande 
staten, om dr inte är medborgare i sysselsätt
ningslandet eller bosatta där. Om de är medbor
gare i den sändande staten men är bosatta i 
sysselsättningslandet, kan de välja att bli omfat
tad av den sändande statens lagstiftning. 

Enligt stycke ) kan behöriga myndigheter, som 
for Finlands del är social- och hälsovårdsministe· 
riet, sinsemellan komma överens om avvikelser 
från vad som bestäms i denna artikel. 

Artr'k.el VI. Artikeln gäller enban förutsätt
ningarna för att bli omfattad av Canadas ålder
domstrygghetslag. Bestämmelsen motsvarar de 
reservationer som Finland i slutprorokollet gjort 
till stycke 1 i föregående artikel med avseende på 
tillhörigheten till folkpensionssystemer. eftersom 
rätten att höra till vardera sysremer bygger på 
boende och inte på sysselsättning. 

Artikel VII. l artikeln föreskrivs att om rätt till 
kanadensisk pension inte uppkommer enbart på 
basen av försäkringsperioder som fullgjorts i 
Canada. kan boende- och svsselsättningsperioder 
i Finland beaktas 

Artikel VIII I artikeln bestäms angående Ca
nadas ålderdomsrryggherslag om principerna för 
tillgodoräknande av forsäkringsperioder och om 
förutsättningarna för betalning a\' pension i de 
fall då enbart de perioder som fullgjorrs i Canada 
inte är tillräckliga. 

Artikel IX. I artikeln bestäms på motsvarande 
sän i fråga om Canadas arbetspensionssysrem om 
tillgodoräknande av arbetspensionsförsäkringspe
rioder som fullgjorts i Finland och om den rätt 
som de medför till den enligt förtjänsten avvägda 
delen av kanadensisk arbetspension. 

Artikel X. Artikeln rör beviljande av finsk 
folkpension åt personer som flyttat från Finland 
till Canada före pensionsfallet. Enligt bestäm-



melsen är en kanadensisk medborgare. som efter 
der han fyllde 16 år har bott i Finland en 
oavbruten tid av minst fem år och som när han 
söker pension är bosatt i Canada eller Finland. 
berättigad rill ålderspensionens basdel enligt 
folkpensionslagen. Bestämmels~n preciseras i 
punkt 4 i slutprorokollet. 

Artiklarna XI-XVII. I dessa artiklar ingår 
bestämmelser om olika principer som skall iakttas 
vid tillämpningen av överenskommelsen. om 
konta.krer mellan de anstalter och myndigherer 
som tillämpar överenskommelsen. om inlamnan
de av ansökningar och tidsfrister för detta samt 
om lösning av problem. 

Artikel XVIII. I anikeb bestäms an Finland 
kan ingå avralsregleringar med kanadensiska pro
vinser rörande provinslagsrifmingen om social 
rrvgghet. förutsatt att avtalsregleringarna stäm
mer överens med vad som bestäms i överenskom
melsen. Artikeln preciseras i punkr 5 i slutproto
koller. dar man har önskar framhäva an över
enskommelsen och de avtalsregleringar som ingås 
med stöd av anikel XVIII utgör en helhet i 
Finland. 

Artiklarna XIX-X'<./ Dessa artiklar innehål
ler övergångs- och slutbesrämmelser. 

För siutprorokollet har redogjons vid respekti
ve anikel. 

1.2. Innehållet i avtalsregleringen med provin
sen Que~ 

Art/kel 1. I artikeln definieras vissa begrepp 
som förekommer i avralsregleringen. Harvid bör 
observeras art uttrycket "medborgare" 1 detta 
sammanhang för Quebecs del avser en kanaden
sisk medborgare som ar bosan i Quebec. 

Artikel 2. I artikeln bestäms särskilt för vardera 
fördragsslutande parten den lagstiftning som 
skall rillämpas. A vralsregleringen bygger på prin
cipen om ömsesidighet. På grund härav motsva
ras varje område av social uygghet i den ena 
fördragsslutande panen av det område som be
träffande den andra parren täcker samma 
förmåner. A vtalsregleringen tillämpas på både 
Finlands cxh Quebecs arbetspensionssystem i dess 
helhet, på olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäk
ring, på allmän sjukhusservice och folkhälsosyste
met, på invalidvård och sjukförsäkring, med 
undantag av moderskaps-, faderskaps- och 
föräldrapenning. För Finlands del tillämpas även 
lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift. Den 
finska moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen-

ningen har uteslutits, eftersom det inre finns 
~ågon motsvarande förmån i Quebecs sjukförsäk
rmgssystem. 

Artikel 3. I artikeln kompletteras artikel 2 med 
bestämmelser om tillämpningen av avtalsregle
ringen i de fall då lagstiftningen ändras eller 
utvidgas. 

Artikel ..J. I artikeln bestäms att avtalsregle
ringen tillämpas på medborgare i de fördragsslu
tande parterna. på flykringar och statslösa samt 
på personer som omfattas eller har omfarrats av 
någondera fördragsslucande panens lagstiftning. 

ltrtrkel 5. I anikeln bestäms an medborgare i 
de fördragsslutande parterna. flyktingar. statslösa 
personer och i föregående artikel avsedda andra 
personer som är kanadensiska medborgare. lik
ställs sinsemellan i fråga om rättigheter och 
skyldigheter inom området för social rrvggher. 
Dessutom föreskrivs i artikeln att förmåner beta
las på den :indra fördragsslutande partens territo
num. 

Artikel 6. Huvudprincipen angående tillämp
lig lagstiftning är antingen boende eller syssel
sättning i landet, beroende på vilket område av 
sosial trygghet det ät fråga om. Beträffande 
företagare förutsätts i Finland saväl sysselsättning 
som boende. Dessutom bestäms i anikeln att 
socialskyddsavgifter erläggs för ett och samma 
arbete bara till det ena landet. 

Artikel i. Ett undantag från huvudprincipen i 
artikel 6 görs för arbetstagare som av arbetsgiva
ren utsänds att tillfälligt arbeta på den andra 
fördragsslutande partens territorium. De omfat
tas av den sändande statens lagstiftning under de 
första 24 månaderna. Om det tillfälliga arbem 
fortgår längre än 24 månader, kan panemas 
behöriga myndigheter förlänga den tid under 
vilken arbcmagaren omfattas av den sändande 
statens lag-;tiftning. 

Artrkd 8. Den resande personalen vid trans
portföretag omfattas av lagstiftningen i den 
fördragsslmande pan på vars territorium före
taget har hemort. Om företaget har en filial på 
den andra partens territorium, omfanas persona
len av denna parts lagstiftning. 

Artikel 9. Statsanställda hos den ena fördrags
slmande parten omfattas av den sändande statens 
lagstiftning, om de inte är bosatta på sysselsätt
ningslandets territorium eller medborgare i det 
landet. Likväl kan en person som ar bosatt i 
sysselsättningslandet välja an bli omfattad av den 
andra partens lagstiftning, om han är medborga
re i denna part. I artikeln preciseras dessutom 
medborgarbegreppet för Quebecs del. 
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Artikel 10. I artikeln bestäms att parternas 
behöriga myndigheter sinsemellan kan avtala om 
avvikelser från bestämmelserna ovan om försäk
ringstillhörighet. Bestämmelsen innehåller dele
gering av normgivningsmakt till social- och häl
sovårdsministeriet. 

Arttkel 11. Enligt artikeln gäller bestämmelser
na i artiklarna 11-13 for såväl Quebecs som 
Finlands del arbetspensionssystemet. Över
enskommelsen om social trygghet mellan Finland 
och Canada gäller även for Quebecs del ålders
pension enligt ålderdomstrygghetslagen. 

Art1.kel 12. I artikeln bestäms om rätt till 
Quebecs arbetspension. Om en person inte har 
ett tillräckligt antal försäkringsperioder som full
gjorts i Quebec, kan enligt bestämmelserna också 
arbetspensionsförsäkringsperioder som fullgjorts i 
Finland räknas till godo. Den enlig1 förtjänsten 
avvägda delen av Quebecs arbetspension beräk
nas därvid med tillämpning av Quehecs lagstift
ning. och dess jämnstora del awägs enligt de 
försäkringsperioder som fullgjorts i Finland. 

Artikel 13. I artikeln bestäms om rätt till 
pensioner enligt det finska arberspensionssyste
met. Arbetspensionsförsäkringsperioder som full
gjorts i Quebec beaktas också för an uppfylla det 
krav på fem års boende i Finland som i det finska 
arbetspensionssystemet förutsätts för invalidpen
sion och familjepension. 

Artikel 14. Enligt artikeln tillämpas bestäm
melserna i aniklarna 14-18 på vardera fördrags
slmande partens lagstiftning om olvcksfalls- och 
yrkessjukdomsforsäkring. 

Artikel 1.5. I artikeln bestäms att en person 
även vid vistelse på den andra fördragsslutande 
panens territorium har rätt till de sjukvårdsfor
månrr som han behöver. Däremot betalas pen
ningförmåner från den försäkringsansralt där per
sonen är försäkrad 

Artikel 16. I artikeln bestäms att vid fasmäl
lande av mvaliditetsgraden till följd a1· olycksfall 
i arbetet, under vissa forutsärrningar även skall 
beaktas olycksfall som inträffat när arbetstagaren 
omfattades av den andra fordragsslurande par
tens lagstifrning. 

Artikel 17. I anikeln bestäms att. beroende på 
faJlet, vid mgivande av olycksfallsformåner även 
skall beaktas familjemedlemmar som är bosatta 
på den andra fördragsslutande partens terriro
num. 

Artikel 18. I artikeln bestäms om försäkrings
anstaJternas ersättningsskyldighet gentemot var
andra. 

Artikel 19. Enligt artikeln tillämpas bestäm
melserna i artiklarna 19-24 på vardera fordrags
slutande parcens sjukvårds- och sjukhusservicesys· 
tem samt på sjukförsäkringen. med undantag av 
den finska moderskaps-, faderskaps- och foräldra
pennmgen. 

Artikel 20. I artikeln bestäms art rätten till 
förmåner enligt någondera fördragsslutande par
tens lagstiftning tillkommer personer från det de 
flyttar till denna parts territorium. 

Artikel 21. I artikeln bestäms att personer, 
som är tillfälligt sysselsatta på den andra 
fordragsslutande partens territorium. har rätt att 
där erhålla de sjukvårdsformåner som de behö
ver. Motsvarande rättighet tillkommer även ut
sända arbetstagare och studerande. 

Artikel 22. I artikeln bestäms att en person 
som erhåller pension av den ena fordragsslutande 
parten ~ar rätt till sjukd.rd på den andra partens 
termonum. 

Artikel 23. I artikeln bestäms om familjemed
lemmars rätt till förmåner när de är bosatta på 
den ena fordragsslutande partens territorium och 
den försäkrade på den andra partens territorium. 

Artikel 24. I artikeln bestäms an forsäkrings
anstalten på vistelseorten urger sjukvårdsförma
ner utan atc det ena landet betalar ersättning för 
dem till det andra landet. 

,1.rtiklama 2.5-31. I dessa aniklar föreskrivs 
om olika principer som skall iaktras vid tillämp
ningen av avtalsregleringen, om kontakter mel
lan de anstalter och myndigheter som tillämpar 
avtalsregleringen, om inlämnande av ansök
ningar och tidsfrister for detta samt om lösning 
a,· problem rörande tillämpningen Anikel 25 
innehåller ett befullmäktigande for social- och 
hälsovårdsmin!Sleriet att ingå i artikeln avsett 
verkställighersavtal. 

Artiklarna 32-3.5. Dessa an i klar innehåller 
övergångs- och slmbestämmelser. 

2. Ikraftrrädande 

Överenskommelsen träder i enlighet med arti
kel XXI i kraft den första dagen i den andra 
månaden efrer den månad under vilken parterna 
erhåller skriftligt meddelande av varandra om att 
villkoren i deras lagstiftning for överenskommel
sens ikraftträdande har uppfyllts. Ikrafmädelse
dagen for avtalsregleringen bestäms i enlighet 
med artikel 35 genom skriftväxling mellan de 
fördragsslutande parterna. Avsikten är an över
enskommelsen och avtalsregleringen skall träda i 

i ~ 
f'" 

! 
; 



kraft samudigt. Likaså är avsikten al{ lagen om 
godkännande av vissa bestämmelser i över
enskommelsen och i avtalsregleringen som hör 
till området för lagsrifmingen skall träda i kraft 
genom förordning vid samma tidpunkt som 
överenskommelsen och avcalsregleringen. 

3. Erforderligheten av riksdagens 
samqcke 

3.1. Överenskommelsen med Canada 

Bestämmelsen i arrikel V stycke 5. som ger de 
fordragsslutande parternas behöriga myndigheter 
rän atr sinsemellan avtala om avvikelser från vad 
som i anikdn bestäms om tillämplig lagstiftning. 
innebar bemyndigande till normgivning. Be
stämmelserna i artikel XIV förpliktar parternas 
myndigheler atc ta emot och behandla även 
ansökningar som avfattars på den andra partens 
officiella sprik. För myndigheterna och tjänste
männen betyder bestämmelsen en ny förpliktelse 
som strider mot spriklagen (148122 ). Bestäm
melserna i artikel Il stycke 1 punkt b. anikel lIJ 
stvcke I. arrikel V och artikel XIII i ö\·erenskom
m.elsen samt stycke 3 punkt c i slurprotokollet 
innebär avvikelse från Finlands lagstifming om 
skarrer och avgifter. Bestämmelserna i anikel XV 
styckena I och 2 i Ö>erenskommelsen gäller 
inlämnande av handlingar och tidsfrister för 
detta. 

Bestämmelserna i artikel XIV i överenskom
melsen srrider dessutom för landskapet Ålands 
del mot ~tadgandena i 3 7-39 §§ själrnyrelsela
gen for Aland (670/51). 

Emedan överenskommelsen innehåller bestäm
melser som hör till området för lagsti.fmingen, 
fordras riksdagens godkännande till dessa delar. 

3.2. Avtalsregleringen med Quebec 

Avtalsregleringen med provinsen Quebec har 
uppgjom för att kompintera överenskommelsen 
med Canada och utgör sålunda en del av det 
avtalskomplex inom området för social trvgghet 
som Finland skall ingå med Canada. Avtalsregle
nngen innehåller morsvarande bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen som de andra 
överenskommelser om social trygghet som Fin
land har ingått. 
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Bestämmelsen i artikel 10. som ger de 
fördragsslurande parternas behöriga mrndigheter 
rätt att sinsemellan avtala om vissa avvikelser från 
avtalsregleringen, samt artikel 2), som berärrigar 
behörig myndighet i Finland att ingå verkstillig
hetsavral om avralsregleringens tillämpning. in
nebär bemvndigande till normgivning. De be
stämmelser 1 artikel 21 som gäller utgivande av 
sjukd.rd och ansluter sig till folkhälsolagens 
tillämpningsområde. betyder att kommunerna 
åläggs sådana förpliktelser angående vilka miste 
stadgas genom lag. Bestämmelserna i anikel 33 
stycke I förplikrar parternas myndigheter an ta 
emor och behandla också handlingar som a,fat
tats pa den andra partens officiella språk För 
myndighrn:rna och tjänstemännen betyder be
stämmelsen en ny förpliktelse som strider mot 
språklagen (1"48/22). Bestämmelserna i artikel 2 
stycke b. artikel 4 stycke d, artikel 6 stycke 2 
samt arrikd 29 stycke I innebär av,·ikelse frin 
Finlands lagstiftning om skatter och avpf[er. 
Bestämmel'>erna i anikel 30 samt artikel 32 
styckena 6 1xh 7 gäller inlämnande av handlingar 
och tidsfrister för detta. 

Bestämmelserna i artikel 33 stvcke I strider 
dessutom för landskapet Ålands dei mor stadgan
dena i 37- 39 §§ självsryrelselagen för Afand 
(670/51). 

På basen av vad som anförts ovan fordras 
riksdagens godkännande även for de bestämmel
ser i analsregieri'lgen med Quebec som hör rill 
området for lagstiftningen. 

4. lagstiftningsordning 

E;r:edan der för avvikelse från självstyrels<:>lagen 
för Aland i samband med godkännande av 
srarsfordrag fordras det förfarande som anges i 
44 § självstyrelselagen, är en förutsättning for 
ikraftträdande av överenskommelsen och anals
reglenngen i landskapet Åland. att de trader i 
kraft genom en lag som stiftats i den ordn:ng 
som gäller för stiftande av grundlag och att ä'en 
Ålands :andsring godkänt denna lag. 

Med stiid av vad som anförrs ovan och J 

enlighet med 3 3 § regeringsformen föreslås 

Jf/ Riksdagen godkänner de bestim· 
melser i den i Ott.iu:a den 28 oktober 
1986 mellan Republiken Finland och Ca
nada ingJngna överenskommelsen om so
cial trygghet samt den i Quebec den 30 
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oktober 1986 mellan Republiken Fin/and 
och Quebec ingångna avtafrreglen.ngen 
om social trygghet som krdver Riksdagens 
samtycke. 

Emedan överenskommelsen och avtalsregk
ringen innehåller bestämmelser som hör till om
rådet for lagstiftningen, föreläggs Riksdagen 
samtidigt följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommeL~n med Canada om social trygghet och i 

avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § l mom 
riksdagsordningen föreskriver, stadgas: 

1 § 
Bestämmelserna i den i Ottawa den 28 oktober 

1986 mellan Republiken Finland och Canada 
ingångna överenskommelsen om social trygghet 
samt i den i Quebec den 30 oktober 1986 mellan 
Republiken Finland och Quebec ingångna avtals
regleringen om social trygghet är. for så vitt ~e 
hör till området for lagstiftningen, i kraft så som 
därom överenskommits. 

Helsingfors den 11 september 1987 

2 § 
Närmare scadganden om verkställighet och 

tillämpning av denna lag utfärdas vid behm 
genom förordning-

3 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom 

stadgas genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 



(Översiiltning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finland och Canada 
om social trygghet 

Republiken Finlands regering och Canadas 
regering. 

som har besJurat samarbeta inom området för 
social mgghet, 

har beslurat att ingå en överenskommelse 
detta 5\fte, 

och har kommit överens om följande: 

DEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel I 

Definitioner 

1. I denna överenskommelse avses med 
a) "Canadas regering" regeringen såsom re

presentant i Canada för Hennes Majestät Drott
ningen och representerad av social- och hälso
vårdsministern. 

b) "rerrirorium" för Canadas del Canadas 
territorium och för Finlands del Finlands rerrito
num. 

c) "lagsrifming" de lagar och bestämmelser 
som anges i artikel II, 

d) "behörig myndighet" for Canadas del den 
eller de ministrar som ansvarar för verksrällighe
ren av Canadas lagstiftning och for Finlands del 
social- och hälsovårdsministeriet, 

e) "behörig anstalt" för Canadas del den 
behöriga myndigheten och för Finlands del den 
anstalt från vilken personen i fråga har rätt att 
erhålla en förmån eller skulle ha rätt an erhålla 
förmånen. om han vore bosatt i Finland, 

f) "period som räknas till godo" avgifts-, 
försäkrings- eller boendeperiod eller motsvarande 
period på basen av vilken rätt till förmån upp
kommer enligt någondera fördragsslmande par
tens lagstiftning. 

2 370814) 
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ACCORD 

sur la securite Sociale 
entre la Republique de Finlande et le Canada 

Le Gouvememem de la Republique de Finlan
de er le Gouvememem du Canada, 

Resolus a cooperer dans le domaine de la 
securire sociale. 

er 
Om decide de conclure un accord a cette fin. 

Som convenus des dispositions suivantes: 

TITRE I 

Dispositions Generales 

Anicle I 

Definitions 

1. Aux fins du present Accord. 
(a) · 'Gouvernement du Canada'· designe le 

Gouvernemem en sa capacite de represemanr de 
Sa Majeste la Reine du chef du Canada et 
represente par le Minisrre de la Same nationale er 
du Bien-erre social; 

( b) "territoire" designe, pour le Canada. le 
terriroire du Canada; er, pour la Finlande. le 
territoire de la Finlande; 

( c) '' legislation" designe les lo is er reglements 
vises a I' article Il: 

( d) "auwrite comperente" designe, pour le 
Canada. le ou les Minisues charges de !' applica
tion de la leg1slarion du Canada: er, pour la 
Finlande, le Miniscere des Affaires sociales er de 
la Same; 

(e) "instimtion competenre" designe. pour le 
Canada, l'amorite competeme; et, pour la Fin
lande. l'aucorice de la part de laquelle l'inrfresse 
a droit a une prestation ou aurait droit a ladite 
prestation si I' imfresse residait en Finlande: 

(f) "periode admissible" designe toure peri
ode de cotisarion, d'assurance ou de residence, 
ou une pfriode equivalente, 0uvrant droit a une 
prestation aux termes de la legislation de I' une 
ou I' au tre Parrie; 
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g) "förmån" varje kontantförman, pension 
eller bidrag varom stadgas i någondera fördrags
slutande panens lagsrifrning. innefattande alla 
tillägg och förhöjningar som hör cill sådana 
kontanrförmåner, pensioner och bidrag. 

2. Begrepp som inte definieras i denna anikel 
har den innebörd som de har enligt tillämplig 
lagstiftning. 

Artikel IJ 

Lagstiftm.ng på vtfken överenskommelsen 
tillämpas 

I. Denna överenskommelse tillämpas på föl
jande lagstiftning: 

a) i fråga om Canada: 
(i) ålderdomsuygghetslagen och därtill höran

de bestämmelser; och 
(ii) Canadas arbetspensionssystem (Canada 

Pension Plan) och därtill hörande bestämmelser; 
b) i fråga om Finland: 
{i) ålderspension enligt folkpensionssystemet; 

(ii) arbetspensionssystemet, innefattande även 
pensionssystemen för företagare och för anställda 
hos staren, krrkan och kommunerna samr sjö
manspensionssysremet; och 

(iii) lagen om arbersgivares socialskyddsavgift. 

2. Om inte annat följer av srycke 3, tillämpas 
överenskommelsen även på lagar och bestämmel
ser som upphäver, ersätter. ändrar, komplerrerar 
eller kodifierar lagstifming som avses i stycke 1. 

3. Denna överenskommelse tillämpas pa lagar 
och bestämmelser som utsträcker gillande lag
stiftning till att omfatta nya kategorier av 
förmånstagare. endast om ingendera fördragsslu
rande parten inom tre manader från det den 
underrättades om lagarna eller bestämmelserna 
har meddelat den andra parten sin invändning. 

Artikel III 

Personer på vilka överenskommelsen ttl/iimpas 
och lika behandling 

1. Denna överenskommelse tillämpas på perso
ner som omfattas eller har omfattats av Canadas 
eller Finlands lagstiftning samt på försörjningsra· 
gare och förmånstagare enligt någondera 
fördragsslurande partens lagstiftning. 

(g) "prestation" designe toute prestation en 
especes. pension ou allocation prevue par la 
legislarion de l'une ou l'autre Panie, y compris 
tom supplement ou majoration qui y som appli
cables 

2. T our terme non defini au present anicle a le 
sens qui lui est attribue par la ltgislarion appli
cable. 

Arricle Il 

Legislation ii laquelle /'Accord s 'appliquc 

1. Le present Accord s'applique a la ltgislation 
enumerfr ci-dessous: 

(a) pour le Canada: 
(i) la Loi sur la securite de la vieillesse et les 

reglements qui en decoulem; er 
(ii) le Regime de pensions du Canada et les 

reglements qui en decoulent; 
(b) pour la Finlande: 
(i) les lois et Jes regJements qui regISsent la 

pension de vieillesse du Regime des pensions 
narionales; 

(ii) les lois et les reglements qui regissent le 
Regime dt pensions du travaiL y compris les 
regimts de pension des travailleurs auronomes et 
des personnesa l'emploi de l'etat. de l'eglise ou 
des communts, de meme que le Regime de 
pensions des gens de mer; er 

(iii) la Loi sur les cotisarions de securite sociale 
applicable aux employeurs. 

2. Sous resen•e du paragraphe 3 du present 
anicle. le present Accord s' applique egalement a 
toutes Jois OU tOUS regJementS qui modifient. 
unifient, remplacent, complerem ou annulent la 
legislarion visee au paragraphe 1 du present 
anicle. 

3. Le present Accord s'applique aux lois ou 
aux frglements qui etendent les regimes exisrants 
a d 'aurrts categories de beneficiaires uniquement 
s' il n 'y a pas a cet egard. opposition d 'une Panie 
norififr a I' aum Panie dam un delai de trois 
mo1s a dater de la norification desdites lois ou 
desdits reglements. 

Article III 

Personnes ii qui l'Accord s 'appliqur et egalite 
dr traitement 

1. Le present Accord s'applique a toute per
sonne qui est ou qui a ete soumise a la legislarion 
du Canada ou de la Finlande, ainsi qu 'aux 
personnes a charge et aux survivants de ladite 
personne au sens de la legislation applicabk de 
l'une ou J'autre Panie. 



2. Om inte annat bestäms i denna över
enskommelse, är personer som omfattas eller har 
omfattats av den ena fördragsslutande partens 
lagstiftning samt deras försörjningstagare och 
förmånstagare underkasrade de förpliktelser som 
följer av den andra partens lagstiftning och har 
de rätt till förmåner enligt denna lagstifming 
under samma förutsättningar som partens egna 
medborgare. Detta tiilämpas även på medborga
re i någondera fördragsslutande parten som ald
rig har omfattats av denna parts lagstiftning samt 
på en sådan medborgares försörjningstagare och 
förmånstagare. 

Artikel IV 

Betalning av förmåner ttfl utlandet 

1. Om inte annat bestäms i denna över
enskommelse. får förmåner som en i artikel III 
stycke 1 avsedd person förvärvat enligt den ena 
fordragsslurande partens lagstiftning, innefattan
de förmåner som vunnits med stöd av denna 
överenskommelse. inte rninsbs. ändras. inställas, 
upphävas eller beslagtas bara av den orsaken att 
förmånstagaren är bosatt på den andra fördrags
slurande partens territorium. och förmånerna 
skall betalas till den andra partens territorium. 

DEL Il 

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning 

Artikel V 
t. Om inte annat följer av styckena nedan i 

denna artikel. 
a) omfattas en arbetstagare som är sysselsatt på 

den ena fördragsslutande partens territorium, 
med avseende på denna sysselsättning bara av 
den nämnda partens lagstiftning, och 

b) om fanas en företagare som är bosatt på den 
ena fördragsslutande partens territorium och är 
sysselsatt för sin egen räkning på den andra 
partens territorium eller på båda parternas terri
torier, med avseende på denna sysselsärrning 
bara av den förstnämnda panens lagstifming. 

2. En arbetstagare som omfattas av den ena 
fördragsslutande partens lagstiftning och för sin 
arbetsgivares räkning är sysselsatr på den andra 
pam:ns territorium, skall med avseende på denna 
sysselsättning omfattas bara av den förstnämnda 
parcens lagstiftning, som om han vore sysselsatt 
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2. Sauf dispositions contraires du present Ac
cord, toute personne qui est ou qui a ere soumise 
a la legislation d'une Partie, ainsi que les person
nes a charge et les survivants de ladite personne, 
est soumise aux obligations de la legislation de 
I' au tre Parrie et est admise au benefice de cette 
Jegislation dans les mernes conditions que les 
ciroyens de cene demiere Partie. Ce qui precede 
s'applique eqalement a tout citoyen d'une Partie 
qui n. a jamais en: sournis a la legislation de cette 
Partie. et aux personnes a charge et aux survi
vants dudir citoyen. 

Article IV 

Tr.msfå.:1b1!ite des prest.Jtiom 

Sad dispositions cootraires du present Accvrd, 
les presrariuns acquises par toure personne speci
fiee au paragraphe 1 de l 'arricle IIl aux termes de 
la legislariun d'une Partie, de meme que les 
presrarions acquises aux termes du present Ac
curd. ne peuvenr subir aucune reducrion. ni 
modificarion, ni suspension. ni suppression. ni 
confiscation du seul fait que !' imeresse reside sur 
le rerriwire de l 'au tre Parrie. er elles sont pJsab
les sur le rerriroire de !'au tre Parrie. 

TITRE Il 

Dispositions relatives a la legislation applicable 

Arricle V 

I. Sous reserve des dispositions suivames du 
presenr art ide. 

(a) le rravailleur salarie rravaillam sur le rerri
roire d'une Parrie n'esr assujerri. en ce qui 
concerne ce travail, qu 'a la Jegislarion de cene 
Partie. er 

(b) le rm·ailleur autonome qui reside habiruel
lement sur le rerriwire d 'une Parrie et qui 
travaille pour son propre cornpte sur le terriroire 
de l 'aurre Parrie ou sur le rerriroire des deux 
Parties n'esr assujerri, en ce qui concerne ce 
rravail. qu'a la legislarion de la premiere Parcie. 

2. Le rravailleur salarie qui est assujetti a la 
legislarion d'une Partie er qui effecrue. sur le 
rerriroire de I' aurre Parrie, un travail au service 
du meme employeur n'esr assujetti, en ce qui 
concerne ce rravail, qu 'a la Jegislation de la 
premiere Parrie comme si ce travail s' effecruait 
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på dess territorium. I de fall då personen utsänds 
till det andra landet får den sändande statens 
lagstiftning inte tillämpas i mer än 24 månader 
utan samtycke på förhand av båda parternas 
behöriga m}•ndigheter. 

3. Skulle en person, bortsett från denna över
enskommelse, omfattas av vardera fördragsslu
tande panens lagstifming i egenskap av besätr
ningsmedlem på ett fanyg, skall han med avse
ende på denna sysselsättning omfanas bara av 
Finlands lagstiftning, om fartyget för finsk flagg, 
och i övriga fall bara av Canadas lagstiftning. 

4. Med avseende på uppgifter som en statsan
ställd person utför i den andra fördragsslutande 
staten omfattas personen av den sistnämnda 
statens lagstiftning, bara om han är medborgare i 
den staten eller bosatt på dess territorium. I det 
senare fallet kan han dock välja an omfam • .s av 
den förstnämnda statens lagstiftning. om han är 
medborgare i den staten. 

5. De fordragsslutande panernas behöriga 
myndigheter kan genom inbördes iiverenskom
melse avvika från vad som bestäms i denna 
artikel med avseende på enskilda personer eller 
personkategorier. 

Artikel VI 

Definition at' vissa boendepen.oder i fråga om 
Canadas lagstiftning 

Vid beräkningen av förmåner enligt Canadas 
ålderdomstrygghetslag gäller följande: 

a) Om en person omfattas av Canadas arbet.s
pensionssysrern eller av motsvarande systern i en 
kanadensisk provins medan han är bosatt på 
Finland.s territorium, skall detta boende räknas 
till godo så.som boendeperiod i Canada for perso
nen i fråga samt for dennes make och forsörj
ningsragare som är bosatta tillsammans med 
honom och som inre på basen av sm sysselsän
ning omfattas av Finlands lagstiftning. 

b) Om en person omfattas av Finlands lagstift
ning medan han är bosatt på Canadas territo
rium, skall detta boende inre räknas till godo 
så.som boendeperiod i Canada for personen i 
fråga samt för dennes make och forsörjningstaga
re som är bosatta tillsammans med honom och 
som ime på basen av sin sysselsättning omfattas 
av Canadas arbetspensionssystem eller av motsva
rande system i en kanadensisk provins. 

sur son terrno1rt. Lorsqu'il s'agir d·un detache
mem, cer assujenissement ne peut ftre maintenu 
pendant plus de 24 mo is qu 'avec l'.i.pprobation 
prealable des autorites competences dcs deux 
Panies 

3. Une personne qui, a defaur du present 
Accord, serait soumise a la legislarion de l'une et 
l'aurre des Parties en ce qui conceme un emploi 
comme membre de J'equipage d'un navire, est 
assujercie, en ce qui a uait a cer emploi, uniqu
emem a la legislarion de la Finlande si le navire 
bat pavillon finlandais et uniquemem ä la legis
lation du Canada dans tout autre cas. 

4. En ce qui a trait aux fonctions d'un emploi 
de 1'€tat executfrs sur le territoire de J'autre 
Partie, le rravailleur salarie n'est assujetti a la 
legislarion de cette derniere Panie que s' il en est 
citoven ou s'il reside habiruellemem sur son 
territoire. Dans ce demier cas ladite personne 
peut, toutefois, opter pour la seule legislation de 
la premiere Panie si elle en est ciroyen. 

). Les aucorites competentes des Parties peu
vem, d'un commun accord, modifier l'applica
tion des dispositions du present anicle a I' egard 
de toute personne ou categorie de personnes. 

Arricle Vl 

Dijinition de certaines periodes de residence 
ii /Ig.:ird de la legi'slat1on du C.mada 

Aux fins du calcul des prestations aux termes 
de la Loi sur la securite de la viei11esse. 

(a) si une personnr est assujettie au Regime de 
pensions du Canada ou au regime general de 
pensions d'une province du Canada. pendant 
une periode quelconque de residrnce sur le 
terricoire de la Finlandt, ladire pfoodt est consi
deree comme une pfoodr de residence au Cana
da, relarivemenr a cerce personne, ä son conjoint 
et aux personnes ä sa charge qui demcurent avec 
elle et qui nt som pas assujerris a la legislation de 
la Finlande en raison d'emploi; 

(b) si une personne esr assujercie a la ltgisla
tion de la Finlande pendam une periode quel
conque de residence sur le territoire du Canada. 
ladite periode n 'est pas consideree comme une 
pfoode de residence au Canada, rdativement a 
cerce personne, ä son conjoim et am personnesa 
sa charge qui demeurem avec elle et qui ne sont 
pas assujettis au Regime de pensions du Canada 
ou au regime general de pensions d'une province 
du Canada en raison d'ernploi. 



DEL !Il 

Bestämmelser om förmåner 

Avdelning I 

Förmåner enligt Canadas lagstiftning 

Artikel VII 

1. Om en person inte har rätc till en förmån på 
basen av de perioder som räknas till godo enligt 
Canadas lagstiftning. bestäms rätten till denna 
förmån genom att räkna samman dessa perioder 
och de perioder som avses i stycke 2, foru tsatc an 
de inre sammanfaller. 

2. a) Vid bestämmande av rätt till en förmån 
enligt ålderdomstrygghetslagen godkänns såsom 
boendeperioder på Canadas territorium sådana 
perioder då personen varit bosatt på Finlands 
terrirorium efter uppnåendet av den ålder som 
enligt nämnda lag fordras för rillgodoräknande 
av boendeperioder i Canada. 

b) Vid bestämmande av rätt till en förmån 
enligt arberspensionssystemet skall ett kalender
år. som innefattar minst ue månader som hör till 
området för det finska arbetspens1onssystemet 
eller för vilka erlagts avgifter till drna system, 
jämställas med ett år för vilket avgifcer erlagts 
enligt Canadas arbetspensionssystem. 

Artikel VIII 

Förm.iner enligt ålderdomstrygghctj/.igen 

1. a) Om en person har rätt till pension i 
Canada enligt ålderdomstrygghetslagen oavsett 
bestämmelserna i denna överenskommelse, men 
han inre fullgjort tillräckligt boendeperioder i 
Canada för att förmånen skulle betalas till utlan
det enligt nämnda lag. betalas till honom utan
för Canadas territorium delpension, såvida de 
enligt artikel VII sammanräknade boendeperio
derna på de fördragsslutande parternas territorier 
åtminstone motsvarar den minimitid av boende i 
Canada som enligt ålderdomstrygghetslagen 
fordras för betalning av pension till utlandet. 

b) Storleken av den pension som skall utbeta
las beräknas i detta fall i enlighet med vad som i 

TITRE III 
Dispositions concernant les prestations 

Section l 

Prestations aux termes de la legislation du 
Canada 

Article VII 
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l. Si une personne n' a pas droir a une 
prestauon en foncrion des periodes admissi bles 
aux termes de la legislation du Canada, le droit a 
ladite prestation est determine en totalisam lesdi
tes periodes et celles specififrs au paragraphe 2 
du present arricle. a condition que ces periodes 
ne se superposenr pas. 

2. (a) Aux fins de l'ouvenure du droir a une 
prestation aux termes de la Loi sur la securite de 
la vieillesse. route periode de residence sur le 
terriroire de la Finlande. a compter de I' age ou 
les periodes de residence au Canada som admis
sibles aux fins de ladite Loi, est consideree 
comme periode de residence sur le terrirmre du 
Canada. 

(b) Aux fins de I' ouverture du droit a une 
prestation aux termes du Regime de pensions du 
Canada, wure annee civile comptant au moins 
trois mois qui som admissibles aux termes du 
Regime de pensions du travad de la Finlande ou 
pendant laquelle des corisations Ont ete effecru
frs aux rermes de ce Regime est cornideree 
comme une annee a I' egard de laquelle des 
cotisations Ont ete effecruees aux termes du 
Regime de pensions du Canada. 

Article VIII 

Pres/atJOns .iux termes de la Loi s;a I.i 
secunte de I.i :·1eillesse 

1. (a) S1 une personne a droic au versement 
d 'une pension au Canada aux termes de la Loi 
sur la secu rite de la vieillesse, sans recours aux 
dispositions du present Accord. ma1s ne jusrifie 
pas de periodes de residence au Canada suffisan
res pour avoir droir au versemem de la pension a 
l'euanger aux termes de ladite Loi, une pension 
partielle lui est versee hors du territoire du 
Canada si les periodes de residence sur le terriroi
re des Parries, lorsque rotalisees tel que prevu a 
l'anicle VII, SOnt au moins egales a la periode 
minimale de residence au Canada exigee par la 
Loi sur la securite de la vieillesse pour le verse
mem de la pension a l'etranger. 

(b) Dans ce cas, le montant de la pension 
payable est determine en conformite des disposi-
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ålderdomstrygghetslagen stadgas om betalning av 
delpcnsion. endast på basen av de perioder som 
räknas till godo enligt nämnda lag. 

2. a) Om en person inte har rätr till ålder
domsu-ygghetspension eller makebidrag endasc 
på basen av boendeperioder som fullgjorts i 
Canada, betalas till honom delpension eller ma
kebidrag förutsatt att de enligt artikel VII sarn
manräknade boendeperioderna på de fordrags
slutande parternas territorier åtminstone motsva
rar den minimitid av boende i Canada som enligt 
ålderdomstrygghetslagen fordras för betalning av 
pension eller make bidrag. 

b) Storleken av den pension eller det makebi
drag som skall utbetalas beräknas i detta fall i 
enlighet med vad som i ålderdommyggherslagen 
stadgas om betalning av delpension eller makebi
drag, endast på basen av de perioder som räknas 
till godo enligt nåmnda lag. 

3. a) Utan hinder av andra bestämmelser i 
denna överenskommelse, är Canadas behöriga 
anstalt inte skyldig att utbetala ålderdomstrygg
hetspcnsion utanför Canadas territorium. om 
inte de perioder som räknas till godo enligt 
ålderdomstrygghetslagen är minst fem år och om 
inre de enligt artikel VII sammanräknade försäk
ringspcrioderna på de fördragsslurandr parternas 
territorier åtminstone motsvarar den minimitid 
av boende i Canada som enligt ålderdomstrygg· 
hetslagen fordras for betalning aY pension till 
utlandet. 

b) Makebidrag och garanterar inkomsttillägg 
utbetalas utanför Canadas territorium i den män 
som ålderdomstryggherslagen det mt·dger. 

Artikel IX 

FörmJncr enlig: Canadas arbe:spemionHJstem 

1. Om en person inte har rän rill invalidpen
sion. familjepension eller begramingsbidrag en
dast på basen av de perioder som räknas till godo 
enligt Canadas arbetspensionssyscem. men han 
har rän till denna förmån när de tillgodoräkneli
ga perioderna sarnmanräknas i enlighet med 
artikel VII, betalar Canadas behöriga anstalt 
såsom förmån den enligt förtjänsten avvägda 
delen av en sådan förmån som beräknats enligt 
bestämmelserna i Canadas arbetspensionssystem, 

tions de la Loi sur la securite de la vieillesse qui 
regissenc lr \'ersemenc de la pension partiellt. 
uniqucmcnt en fonction des ptriodes admissibles 
aux termrs de laditt Loi. 

2. (a} Si unt personne n'a pas droir a une 
pension de la securite de la vieillesse ou a une 
allocauon au conjoint en venu des seules peri
odes de residence au Canada, une pension par
cielle ou une allocacion au conjoinc lui est versfr 
si les ptriodes de residence sur le territoire des 
Parties, lorsqut totalisees tel que prevu a l'anicle 
VII. sont au moins egales ä la pfoode minimale 
de residence au Canada exigfr par la Loi sur la 
securite de la vieillesse pour le versement d 'une 
pension ou d'une allocacion au conjoinc. 

(b) Dam fe cas, le montant de la pension ou 
de l'allocation au conjoint est determine en 
conformire des dispositions de la Loi sur la 
securire de la vieillesse qui regissent k versemenc 
de la pension partiellt ou de I' allocation au 
eon joint. uniquement en fonction des ptriodes 
admissibles aux termes de ladite Loi. 

3. (a) Nonobstant toute autre disposition du 
present J\ccord, l'insrirution compecencr du Ca· 
nada n 'est pas tenue de verser une pension de la 
sfrurice de la vieillesse hors du territoire du 
Canada a moins que les periodes admissibles aux 
termes de la Loi sur la securice de la viellesse ne 
soient au moins egales a cinq annfrs el ä moim 
que les periode;; de residence sur le territoire des 
Parties. lorsque totalisees tel que prfru ä I' an ide 
VII, ne soienc au moins egales ä la pfoode 
minimale de residenct au Canada exigfr par la 
Loi sur la sfrurice de la vieillesse pour le verse
ment de la pension a ]' euanger. 

(b) L'allocarion au conjoint er le supplement 
de revenu garanti ne sont verses hors du terriroire 
du Canada que dans la mesure permise par la Loi 
SUf la stcuritt de la Yieillesse. 

Anicle 1X 

Prestatzons aux termes du Regime de pensions 
du Can.:ida 

1. Si une personnc n 'a pas droic a une pension 
d'invalidite. a une pension de survivant ou a une 
prestation de deces en fonnion des seules peri
odes admissibles am. rermes du Reg1mr de pen
sions du Canada, mais a droic a ladire pres_tacion 
apres la totalisation des pfoodes admissibles 
prevue ä l'anicle Vll, !'institution competente 
du Canada verse comme prestation le montant 
de la composante lite aux gains dt ladire presta
tion calrnle en conformite des dispositions du 



endast på basen av de inkomster som är pen
sionsgrundande enligt nämnda system. 

2. Med stöd av denna ani.kel betalas ingen 
förmån, om inte den som erlägger försäkringsav
giften har uppnått den ålder då hans fö~äkrings
avgiftsgilla period. sådan den definier:J..S i Cana
das arbetspensionssystem, åtminsrone motsvarar 
den minsta väntetiden enligt Canadas lagstift
ning för erhållande av rän till förmånen i fråga. 

Avdelning 2 

Förmåner enligt Finlands lagstiftning 

Artikel X 

Förmdner enligt folkpensionssystemet 

1. En kanadensisk medborgare som medan 
han varit bosatt i Finland har beviljats ilderspen
sion enligt den finska folkpensionslagen bibehål
ler vid flyttning rill Canada sin rätt dl denna 
pension på samma villkor som en finsk medbor
gare som flyttar från Finland till Canada. 

2. En kanadensisk medborgare som är bosatt i 
Canada eller Finland och som inte uppfyller de 
villkor rörande boende i Finland som enligt den 
finska folkpensionslagen gäller för erhållande av 
ålderspens10n har. såvida de öniga förutsättning
arna föreligger, rätt till ålderspensionens ba5del, 
om han sedan han fyllde 16 år har varit bosatt i 
Finland en oavbruten rid av minst fem år. 

DEL IV 

Administrativa och övriga bestämmelser 

Artikel XI 
1. De behöriga myndigheter och anstalter som 

ansvarar för tillämpningen av denna överenskom
melse 

a) lämnar varandra. i den mån som medges av 
den lagstiftning som de tillämpar. alla uppgifter 
som behövs för tillämpningen av denna över
enskommelse, 

l) 

Rcgime Je pensions du Canada, uniquemenr en 
foncrion des gains ouvrant droit ä pension aux 
termes dudit Regime. 

2. Aucune prestation n 'est versee aux termes 
du present arricle ä moins que le cotisant n · ait 
arteint I' age ou sa periode cotisable' telle q ue 
definie par le Regime de pensions du Canada. est 
au moins egale a la periode minimale ouvrant 
droir a ladire prestation aux rermes du Regime de 
pensions du Canada. 

Secrion 2 

Prestations aux cermes de la legislation de la 
Finlande 

Article X 

Prestations aux temies du Regrme des 
penf!ons nation;;/e s 

1. Si un citoven canadien se voit accorde une 
pension de vie;llesse aux termes de la Loi des 
pensions nationales de la Finlande tout en resi
danr en Finlande er que ladite personne etab!ir 
par la suire sa residence sur le terriroire du 
Canada, la pens10n lui est versee au Canada dans 
les memes condirions et au meme monrant qu 'a 
un citoyen finlandais qu1 etablit sa residence au 
Canada. 

2. Si un ciroven canadien residant sur le 
rermoire d 'une P·arrie n. a pas droit a une pen
sion de la vieillesse aux termes de la Loi des 
pensions narionales de la Finlande en verru des 
seules periodes de residence en Finlande accomp
lies immediaremem avam la demande de pen
sion. le momam de base de cene pension lui est 
verse sur demande ä condition que les autres 
exigences de la legislation de la Finlande soient 
sarisfaires er que ladite personne soir un resident 
de la Finlande pour une periode ininterrompue 
d' un moins cinq annees apres avoir atteint !':i.ge 
de 16 ans. 

TITRE IV 

Dispositions administratives et diverses 

Arricle XI 
1. Les aurorites comperentes et les institutions 

chargees de I' application du present Accord: 

(a) se communiquenr, dans la mesure ou la 
legislation qu 'elles appliquent le permet, tout 
renseignement requis aux fins de I' application du 
present Accord; 
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b) bistår varandra vid bestämmandet och utbe
talningen av alla förmåner enligt denna över
enskommelse eller enligt lagstiftning som hör till 
området för överenskommelsen, som om det vort 
fråga om tillämpning av deras egen lagstiftning. 

c) lämnar varandra så snart som möjligt alla 
uppgifter om de åtgärder som de vidtagit för 
tillämpningen av denna överenskommelse och 
om ändringar i sin lagstiftning, såvida ändring
arna inverkar på tillämpningen av denna över
enskommelse. 

2. Det bistånd som avses i styckt 1 punkt b 
lämnas avgiftsfritt, om inte de fördragsslurande 
parternas behöriga myndigheter har avtalat om 
att ersätta vissa slag av kostnader. 

3. Såvida inte någondera fördragsslutande par
tens lagstiftning förutsätter offentliggörande, är 
alla uppgifter om privatpersoner som i enlighet 
med denna överenskommelse överlämnas till den 
andra parten konfidentiella och används bara för 
tillämpning av denna överenskommelse och den 
lagstiftning som hör till området för överenskom
melsen. 

Artikel XII 
1. De fördragsslutande panernas berörda myn

digheter skall i ett verk.ställighetsavtal komma 
överens om de åtgärder som behövs for tillämp
ningen av denna överenskommelse. 

2. I verk.ställighetsavtalet anges de fordragsslu
tande parternas kontaktorgan. 

Artikel XIIJ 
1. Befrielse eller nedsättning. som enligt den 

ena fördragsslutande partens lagstifrning gäller 
ska ner, stämpelavgifter, konsularaYgifter eller 
administrativa avgifter för intyg eller annan 
handling som behövs vid tillämpningen av denna 
parts lagstiftning, utsträcb till an gälla också 
intyg eller annan handling som behövs vid 
tillämpningen av den andra partens lagstiftning. 

2. De intyg och handlingar av officiell natur 
som behövs vid tillämpningen av denna över
enskommelse behöver inte bestyrkas av diploma
tiska eller konsulära myndigheter eller legaliseras 
på morsvarande sätt. 

Artikel XIV 

De fordragsslutande panernas behöriga myn
digheter och anstalter kan vid tillämpningen av 

(b) se prhent leurs bons offices et se foumis
sent mumellement assistance aux fins de toute 
question rtlarive a la determination ou le verse
ment de toute prestation aux termes du present 
Accord (lU dt la legislation a laquelle le present 
Accord s' applique, toUt comme si ladite quesuon 
rouchait I' application de leur propre legislation; 

(c) se communiquem, des que possible. tout 
renseignemem concemant les mesures adoptfrs 
aux fins de I' application du present Accord ou les 
modifications apportfrs a leur legislation respec
tive en autant que lesdires modifications affec
tent I' applica1ion du present Accord. 

2. L'assistance visee a l'alinea l(b) du present 
article est fournie gratuitement, sous reserve de 
tout accord inrervenu enue les autorites compe
remes des Parties concernant le remboursement 
de cenaines categories de frais. 

3. Sauf si sa divulgation est exigee aux termes 
des lois d 'unt Panie, tom renseignement sur une 
personne, uansmis conformement au present 
Accord a ladite Panie par I' auue Panie. est 
confidenciel et ne peu t etre utilise qu 'aux seules 
fins de l'application du present Accord er de la 
legislation a laquelle le present Accord s'appli
que. 

Article XII 
1. Les aurorires concernees des Parties fixenc. 

par le moyen d 'un arrangement adminisuatif. les 
mesures nfressaires aux fins de I' applicarion du 
present Accord. 

2. Dans ledit arrangemem sont designes les 
orgarnsmes de liaison des dem: Parties. 

Anicle XIII 
1. Toute exemption ou redunion de taxes. de 

droits judiciaires. de droits de chancellerie ou de 
frais adminimatifs prevue par la Iegislarion 
d 'une Partit. relarivement a la delivrance d 'un 
certificat ou documenr a produue aux fins de 
I' application de ladite legislation. est etendue 
aux cenificats et documents a produire aux fins 
de l'application de la legislarion de l'aum Par
tie. 

2. Tous actes et documents a caracrere officiel 
a produire aux fins de !' application du present 
Accord som exempres de toute Jegalisarion par 
les autorites diplomatiqucs ou consulaires et de 
toure formalite similaire. 

Article XIV 
Aux fins de l'application du present Accord, 

les autorires et les institutions competenres des 



denna överenskommelse stå i direkt förbindelse 
med varandra på vilket som helst av panemas 
officiella språk. 

Anikel XV 
l. Ansökningar, anmälningar och besvär, som 

enligt den ena fördragsslutande panens lagstift
ning inom föreskriven tid ·skall inlämnas till 
denna pans behöriga myndighet eller anstalt och 
som inom samma tid har inlämnats till den 
andra panens behöriga myndighet eller anstalt. 
anses ha blivit inlämnade till den förstnämnda 
panens myndighet eller anstalt. 

2. Ansökan om förmån enligt den ena 
fordragsslutande partens lagstiftning betraktas 
som en ansökan om motsvarande förmån enligt 
den andra panens lagstifming. om sökanden 
inom sex månader från dagen för den försmämn
da ansökningen dessutom inlämnar ansökan om 
motsvarande förmån enligt den andra partens 
lagstiftning. 

3. I de fall som avses i stvcke 1 eller 2 skall den 
myndighet eller anstalt till vilken ansökan. an
mälan eller besvär har inlämnats, utan dröjsmål 
vidarebefordra denna handling till den andra 
fördragsslutande panens myndighet eller anstalt. 

4. Vid beräkning av den förhöjning. som en 
finsk anstalt enligt finsk lagstiftning skall betala 
för dröjsmålstid vid behandlingen av ansökan om 
pension eller annan förmån. anses en ansökan 
som har inlämnats till den behöriga myndighe
ten eller anstalten i Canada. vid tillämpningen 
av stadgandena om dylika förhöjningar i denna 
lagstiftning, ha blivit inlämnad när den jämte 
nödvändiga bilagor inkommit till den behöriga 
finska anstalten. 

Artikel XVI 
I. De fördragsslutande po.rternas anstalrer och 

myndigheter skall fullgöra sina förpliktelser en
ligt denna överenskommelse i det egna landets 
valuta. 

2. Förmånerna skall utbetalas till förmånsta
garna utan avdrag för de administrativa kost
nader som kan uppkomma vid utbetalningen av 
förmånerna. 

Anikel XVII 

De fördragsslutande parternas behöriga mvn
digherer löser problem som uppstår vid tolk
ningen eller tiJlämpningen av denna över-
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Panies peuvenr communiquer directemem emre 
elles dans 1 · une des langues officielles des Parties. 

Article XV 
1. Les demandes, avis ou recours qui, aux 

termes de la legislation d'une Panie. auraiem du 
<:tre presentes dans un delai prescrit aupres d'une 
aucorite ou institution competente de ladite 
Panie. mais qui sont presemes dans le meme 
delai a une autorite ou institution competente de 
I' aurre Panie. som reputes avoir ere presentes a 
I' aurorire ou a I' institution de la premiere Panie. 

2. Une demande de prestation aux termes de 
la legislation d'une Partie est reputee etre une 
demande de prestation correspondante aux ter
mes de la legislation de l'auue Panie. a condi
non que I' irneresse soumene. dans un delai de 
six mois suivant sa demande aux termes de la 
legislarion de la premiere Partie. une demande 
de prestation correspondante aux termes de la 
legislauon de I' auue Partie. 

3 Dans tout cas ou le paragraphe 1 ou 2 du 
present an ide s' applique, I' autorite ou I' insriru
tion qui a re~u la demande. avis ou recours le 
uansmer sans tarder a l'aurorite ou a !'institution 
de I' au tre Parrie. 

4. Aux rcrmes de la Iegislation de la Finlande, 
si un momanr additionnel est payable par une 
insrirmion de la Finlande par suite d' un retard 
dans le uairemem d'une demande de pension ou 
une auue prestation, une demande soumise a 
l'aurorite ou l'instirution competente du Cana
da. aux fins de r application des dispositions de 
ladite legislation aux termes de laquelle un tel 
montant est accorde. est repuree avoir ete presen
tfr a la date ou ladite demande. y compris les 
pieces ju5pficames. est livree a !'institution com
petenre de la Finlande. 

Anicle XVI 
L'institmion ou l'aurnrite d'une Parrie se 

libere de ses obligations aux termes du present 
1\ccord dans la monnaie de ladite Panie. 

2. Les prestations som versees aux beneficiaires 
exempres de roure rerenue pour frais d' adminis
tration pouvanr eue encourus aux fins de paie
ment des prestations. 

Anicle XVII 
Les autontes competentes des Panies s' enga

gent a resoudre. dans la mesure du possible. tout 
differend relatif a I' interpretation ou a l' applica-
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enskommelse, den mån det är möjligt. med 
ialmagande av dess anda och grundläggande 
pnnc1per. 

Artikel XVIII 

Den berörda myndigheten i Finland och en 
kanadensisk provins kan sinsemellan genom av
talsreglcringar komma överens om frågor rörande 
social trygghet som hör till provinslagsrifrningen 
i Canada, förursatt att avtalsreglcringarna inte 
strider mot vad som bestäms i denna över
enskommelse. 

DEL V 

Övergångs- och slutbestämmelser 

Artikel XIX 
1. Försäkringsperioder som fullgjorts före den 

dag då denna överenskommelse triider i kraft 
beaktas vid bestämmande av rätt till förmåner 
enligt denna överenskommelse. 

2. Denna överenskommelse medför ingen rätt 
att erhålla förmåner för tiden före dess ikrafmä
dande. 

3. Om inte annat följer av vad som bestäms i 
stycke 2, betalas andra förmåner än engångser
sättningar i enlighet med denna överenskommel
se på basen av händelser som inträffar innan 
överenskommelsen trädde i kraft. 

Artikel XX 
Slurprotokollet utgör en oskiljaktig del av 

denna överenskommelse. 

Artikel XXI 
1. Denna överenskommelse träder i kraft, efter 

ingåendet av det verkställighetsavtal som avses i 
artikel XII. den första dagen i den andra måna
den efter den månad under vilken de fördrags
slutande parterna erhåller skriftligt meddelande 
frå.n varandra att de uppfyllt alla legislativa och 
konstitutionella krav för överenskommelsens 
ikraftträdande. 

2. Denna överenskommelse är i kraft utan 
tidsbegränsning. Vardera fördragsslurande parten 
kan säga upp överenskommelsen genom diplo
matisk not med iakttagande av 12 månaders 
uppsägningstid. 

3. Om denna överenskommelse upphör att 
gälla, bibehålls varje rätt till förmån som en 
person erhållit i enlighet med bestämmelserna 

uon du present Accord. conformcment a son 
espfl! Cl a SCS principes fondamcnUUX. 

Arricle XVIII 
L'aurorite concernfr de la Finlande et une 

province du Canada pourront conclure des emen
tes porrant sur toute matiere de sfrurite sociale 
relevant de la competence provinciale au. Canada 
pour autant que ces ententes ne s01ent pas 
cornraires aux dispositions du pftscnt Accord. 

TITRE V 

Dispositions transitoires et finales 

Arricle XIX 

l. Toute periode admissibk accomplie avant la 
date d 'entrfr en vigueur du present Accord est 
prise en compte aux fins de l 'ouverturr du droit 
a une prestation aux termes du present Accord. 

2. Aucune disposition du present Accord ne 
confere le droit de toucher une prestation pour 
une pfoode anterieure a la date de I' emree en 
vigueur du presem Accord. 

3. Sous reservt du paragraphc 2 du present 
arricle. une prestation. autre qu 'une prestation 
forfairaire. esr verser aux termes du present 
Accord meme si elle se rapporre a un evenement 
anrerieur a la darr d 'entrfr eo vigueur de 
l'Accord 

Anicle XX 
Le Prorocole final fait parrie imegranre du 

present Accord. 

Arricle XXI 

1. Le present Accord enrrera en vigueur. apres 
la conclusion de I' arrangement administratif vise 
a J'arricle XII. Je premier jour du deuxieme mois 
suivam celui ou chaque Parrie aura re~u de 
I' aum Partie une norification frrire indiquanr 
qu'elle s'est conformfr ä roures les exigences 
Jegales et constimtionnelles relatives a r emrfr en 
vigueur du present Accord. 

2. Le present Accord demeurera en vigueur 
sans !imitation de durfr. Il pourra etre denonce 
en tour temps par l'une des Parties par notifica
rion ecrite par voie diplomatique a J'auue Parrie 
avec un preavis de 12 mois. 

3. Au cas ou le present Accord cesse d'eue en 
vigueur, tour droit acquis par une personne aux 
termes des dispositions dudit Accord est maime-

I 
l·t 



däri och skall förhandlingar inledas om rättighe
ter som då håller på att förvärvas med stöd av 
bestämmelserna i överenskommelsen. 

4. Denna överenskommelse ersätter vid ikraft
trädandet den överenskommelse som i Ottawa 
den 31 december 1966 undertecknades mellan 
Canadas regering och Finlands regering angående 
Canadas arbetspensionssystem. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, där
till vederbörligen befullmäktigade av sina rege
ringar, undertecknat denna överenskommelse. 

Uppgjord i Ottawa den 28 okrober 1986 i två 
exemplar på engelska, franska och finska språ
ken, vilka samtliga texter har samma giltighet. 

För Republiken Finlands regering 

M.ittl Puhakka 

För Canadas regermg 

jake Epp 
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nu et des negocianons sont engagees pour le 
reglement de tout droit en cours d' acquisirion 
aux rermes desdites dispositions. 

4. En dare de I' encree en vigueur du present 
Accord. il remplace I' Accord encre le Gouverne
menc du Canada er le Gouvernement de Finlan
de concernanc le Regime de pensions du Canada, 
signe a Onawa le 31 decembre 1966. 

En foi de quoi, les soussignes, dumenr autori
ses a cer effer par leurs Gouvernemencs respecrifs, 
om signe le present :\ccord. 

Fait en deux exemplaires a Ottawa, ce 28 ieme 
jour d 'octobre 1986, dans les langues fran~aise, 
anglaise er finnoise, chaque rexre faisam egale
ment foi. 

Pour le Gouvernemenr de la 
Republique de Finlande 

Matt/ Puhakka 

Pour le Gouvememenr du Canada 

jake Epp 
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(Övenättning) 

SLUTPROTOKOU 

till överenskommelsen om social trygghet 
mellan Republiken Finland och Canada 

Vid undenecknandet av överenskommelsen 
om social trygghet mellan Republiken Finland 
och Canada har undenecknade kommit överens 
om följande: 

1. Anikel III stycke 2 tillämpas inte 

a) för att utsträcka rätten att välja att omfattas 
av en fördragsslutande parts lagstif rning enligt 
artikel V stycke 4 till en person som inte är 
medborgare i denna pan, 

b) för att utsträcka rätten att erhålla finsk 
pension enligi anikel X stycke 2 till en person 
som inte är medborgare i Canada, 

c) för att utsträcka rätten att omfattas av det 
finska folkpensionssystemet till en person som är 
sysselsatt utanför Finland och inre är finsk med
borgare. 

2. Vid tillämpningen av anikel lII stycke 2 
beaktas inte, da det är fråga om Finland. över
enskommelser om social trygghet eller motsva
rande internationella instrumem som uppgjorts 
mellan Republiken Finland och tredje stater eller 
lagar och bestämmelser genom vilka den lagstift
ning som anges i anikel IJ srycke 1 punkt b 
ändras i S}fte an tillämpa dessa överenskommel
ser eller instrument. 

3. Med avseende på artikel V i överenskom
melsen: 

a) Endast personer som är bosatta pa Finlands 
territorium omfattas av den finska lagstiftningen 
om folkpensionssystemet. Dena tillämpas även 
om de under samma rid omfattas av Canadas 
lagstiftning i fråga om arbete som utförs pa 
Canadas territorium. 

b) En företagare som med stöd av stycke I 
punkt b omfattas av den finska lagstiftningen om 
arbetspensionssystemet på basen av arbete som 

PROTOCOLE FINAL 

.Å l'accord sur la serurite sociale entre la Republi
que de Finlande et le Canada 

Au moment de signer J' Accord sur la s€curit€ 
sociale entre la Republique de Finlande ec le 
C~nada. les soussig:ies sont convenus de ce qui 
sun: 

1. Le paragraphe 2 de J' arricle III n · a pas pour 
effrt 

\a) d'accorder le droit d'oprer pour la legisla
tion d · une Parrie en verru du paragraphe 4 de 
l'anicle V a une personne qui n'esi pas ciroyen 
de cene Parrie: 

(b) d 'accorder le droit a une pension de la 
Finlande aux termes du paragraphe 2 de l' anicle 
X a une personne qui n 'est pas un citoyen 
canadien: 

(c) d'accorder le droit d'etre assujeni aux 
termes du Regime des pensions nationales de la 
Finlande a une personne qui uavaille hors du 
ierritoire de la Finlande et q u i n · rn pas un 
cirnyen finlandais. 

2. Aux fim de l'application du paragraphe 2 
de l' anicle Il!. en ce qui conceme la Finlande. il 
n 'est pas renu compre des accords de securite 
sociale ou des insrrumems imernnionaux compa· 
rabies conclus enm la Republique de Finlande et 
des etats tiers. ou des Jois ou des reglements qui 
modifiem la legislation visfr a J'alinea l(b) de 
I' arricle Il aux fins de l 'applicarion desdits ac
cords ou insuuments. 

3. Relarivement a l'article V de l':\ccord: 

(2) srnle une personne qui reside habiruelle
mem sur le territoire de la Finlande est assujettie 
a la Jegislarion regissant le Regime des pensions 
nauonales de la Fmlande: il en est ainsi meme si. 
en mfme temps. ladire personne es! assujenie a 
la legislarion du Canada en ce qui concerne un 
travail effecrue sur le terriroire du Canada: 

(b) un travailleur auronome qui est assujeni a 
la legislation regissam le Regime des pensions du 
travail de la Finlande en vertu du paragraphe 

,h 

li 



han utfört för egen räkning, omfattas av denna 
lagstiftning enda.st till den del som arbetet har 
utföns på Finlands territorium. 

c) Om en arbetstagare som på basen av arbete 
som han utfört på Canadas territorium omfattas 
av Canadas lagstiftning men enligt finsk lag 
likväl anses vara bosatt på Finlands territorium, 
skall socialskyddsavgifter enligt Finlands lagstift· 
ning inte erläggas för inkomst från detta arbete. 

4. Amkel IV och artikel X stycke 1 medför 
inte rätt för per5oner som är bosatta på Canadas 
territorium att erhålla bostadsbidrag enligt den 
kanadensiska lagen om bostadsbidrag för pen-
s10närer. 

5. För Finlands del kan överenskommelsen 
med Canada och de överenskommelser som med 
stöd av anikel XVIII ingås med kanadensiska 
provinser gälla vilket som helst område av social 
trygghet inom den kanadensiska förbundssratens 
eller provinsernas lagstiftning. 

Till bekräftelse härav har undertecknade. där
till vederbörligen befullmäktigade av sina rege
ringar, undertecknar detta s!urprotokol!. 

Uppgjort i Ottawa den 28 oktober 1986 i två 
exemplar på engelska, franska och finska språ
ken, vilka samtliga texter har samma giltighet. 

För Republiken Finlands regenng 

Jfatti Puhakka 

För Canadas regenng 

}ake Epp 
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l(b) en ce qur LOncerne un travail eftelrue pour 
son propre compte y est assujetti uniquement si 
ce rravail est effectue sur le territoire de la 
Finlande; et 

( c) lorsqu' un travailleur sa!arie. tout en etant 
assujetti a la legislation du Canada en ce qui 
concerne un travail effeccue sur le cerritoire du 
Canada, est neanrnoins repute resider sur le 
territoire de la Finlande en raison d'une loi 
finlandaise. aucune cotisation n' est pavable en 
vertu de la legislacion de la Finlande sur le 
revenu provenant de ce travail. 

4. L · arcide IV et le paragraphe I de I' arc1cle X 
n 'ouvre aucun droit a une personne qui reside 
sur le cerritoire du Canada a I' allocacion a 
l'habiracion prerne aux termes de la Loi des 
allocacions a l'habitation des pensionnes. 

5. En ce qui concerne la Finlande, L-\.ccord 
entre le Canada et la Finlande ainsi que les 
ententes emre les provinces du Canada et la 
Finlande conclus conformemem a l'artide XVIII 
peuvem indure coute mariere de securice sociale 
relevant de la competence federale et provinciale, 
respectivemem. au Canada. 

En foi de quoi. les soussignes. dumenr autori
ses a cet effer par kurs Gouvernements respeccifs, 
om signe le presem Protocole fina!. 

Fait en deux exemplaires ä Ottawa, ce 28ieme 
iour d 'ocrobre 1986, dans les langues franpise, 
anglaise er finnoise, chaque texre faisant egale
mem foi. 

Pour le Gouvernemenr de la 
Republique de Fintande 

M.itti Puh..:kka 

Pour le Gouvernement du Canada 

jake Epp 
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(Överså"ttnz"ng) 

A VTALSREGLERING 

mellan Finland och Quebec 
om social trygghet 

Republiken Finlands regering och Quebecs 
regering, 

som har önskat göra det lättare för personer att 
flytta mellan Republiken Finland och Quebec, 

och som har beslutat att garantera sina med
borgare de fördelar som följer av att Republiken 
Finlands och Quebecs lagstiftning om social 
trygghet samordnas. 

har kommit överens om följande: 

DEL 1 

Allmä.nna bestämmelser 

Artikel 1 
Om inre annat följer av sammanhang er, avses i 

denna avi:alsreglering med 

a) "behörig myndighet" 
i fråga om Quebec den minister som ansvarar 

för tillämpningen av lagstiftning som anges 1 

artikel 2 punkt a. 
i fråga om Finland social- och hälsovårdsminis

tenet, 
b) "behörig anstalt" 
i fråga om Quebec det ministerium eller den 

anstalt som ansvarar för verkställigheten av lag
stiftning som anges 1 anikel 2 punkt a, 

i fråga om Finland den försäkringsanstalt eller 
myndighet som ansvarar för verkställigheten av 
lagstiftning som anges i artikel 2 punkt b, 

c) "period som räknas till godo" 
i fråga om Quebec varje år för vilket försäk

ringsavgifter erlagts eller invalidpension utbetalts 
från Quebecs arbetspensionssystem eller varje 
därmed jämförbart år. 

i fråga om Finland en avgifts-. försäkrings-

ENTENTE 

en maåere de serurite sociale 
entre la Finlande et le Quebec 

Le Gouvernemem de la Republique de Finlan
de et Le Gouvernement du Quebec, 

Soucieux de facilirer la mobilitf des personnes 
emre la Republique de Finlande et le Quebec, 

Desireux d 'assurer a le urs ressorrissanrs respec
tifs les benefices de la coordination des legislati
ons de securite sociale de la Republique de 
Finlandc et du Quebec, 

Com·iennem des dispositions suivanres: 

TITRE 1 

Dispositions Generales 

Anicle 1 

L Darts cette Entente, a moins que le conrexte 
n 'indique un sens different, les expressions sui
vanres signifienr: 

a) "wroritt competenre": pour le Qu€bec. le 
minisrre charge de l 'application de la legislation 
mentionnfr a l'alinea a) de J'arricle 2; pour la 
Finlande. le ministere des Affaires sociales er de 
la Same: 

b) "institution comp€teme": pour le Quebec, 
le minisfrre ou l'organisme charge de l'adminis
tratior: de chaque legislarion mentionnee a I' ali
nea a i de I' arricle 2. pour la Finlande, l' insritu· 
tion ou l'autorite responsable de la mise en 
applica:.ion dt la legislation menrionnee a l' ali
nea b1 de l'anick 2; 

c) "periodt d·assurancee": pour le Quebec, 
toure annfr a I' egard de laquelle des corisations 
Ont ete VtfSetS OU pour iaqueJle Une rente 
d 'invalidite a etc payee en verru de la Loi sur le 
regime de remes du Quebec, ou toutt annee 
reconnue comme equivalente; pour la Finlande. 



eller boendeperiod eller motsvarande period på 
basen av \·ilken rän till förmån kan uppkomma 
enligt Finlands lagstiftning. 

d) "förmån eller pension" 
förmån eller pension, inbegripet alla tillägg 

och förhöjningar enligt vardera fördragsslutande 
partens lagsrifrning same alla engångsersätt
nmgar. 

e) ''medborgare'' 
i fråga om Quebec kanadensiska medborgare 

som är bosatta. i Quebec, i fråga om Finland 
finska med borgare. 

Begrepp som inre definieras i denna avralsreg
lering h:u den innebörd som de har enligt 
tillämplig lagsrifmmg. 

Artikel 2 
Denna avralsreglering tillämpas på följande 

lagsrifrning: 
a) i fråga om Quebec lagstifrning angående 

Quebecs arbetspensionssystem, olycksfall i arbe
tet och yrkessjukdomar. sjukförsäkring. sjukhus
vårdsforsä.kring och övrig sjukvårdsservice; 

b) i friga om Finland lagstiftning angående 
arbetspensionssystemet, inbegripet pensionssyste
men för företagare och för ansrällda hos staten, 
kyrkan och kommunerna samt sjömanspensions
systemec: olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäk
ring, lantbruksföreragarnas olycksfallsförsäkring, 
allmän sjukhus- och folkhälsoservice, invalidvård 
och sjukförsäkring. med undantag av mo
derskaps-. faderskaps- och föräldrapenning; 
ävensom lagen om arbetsgivares socialskyddsav
gift. 

Artikel 3 
1. Denna avtalsreglering tillämpas även på 

lagar och bestämmelser som ändrar. kompletterar 
eller ers;i ner lagstiftning. 

2. Lihäl tillämpas avtalsregleringen 
a) på lagar och bestämmelser som gäller nya 

områden av social trygghet, bara om avtalsregle
ringen ändras på motsvarande sätt, 

b) på någondera fördragsslurande partens lagar 
eller bestämmeiser som utsträcker gällande sys
tem till an omfatta nya kategorier av förmånsta
gare, bara i det fall att denna part inte inom tre 
månader från offentliggörandet av lagen eller 
bestämmelsen har meddelat den andra parten att 
den motsätter sig detta. 
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roure periode de corisations, d 'assurance ou de 
residence, ou une periode equivalente. permet
tam d'acquerir le droir a une prestation en vertu 
de la Iegislation de la Finlande; 

d) "prestation ou pension": inclut tout comp
lemenr. supplement ou majorarion prevu par la 
legislarion de chacune des Parties ainsi que rout 
monc:rnt forfairaire; 

e) · 'ressorrissam": pour le Quebec. un citoyen 
canaJien qui reside au Quebec; pour la Finlande, 
un ciroven de la Finlande, 

er to~t rerme non defini dans l'Entenre a le 
sens qui lui est donne dans la legislarioo appli
cable. 

:\rricle 2 

L"Emente s'1pplique a b legislarion menuon
nee ci-apfrs: 

a) pour le Quebec. la Jegislarion relarive au 
Regime de renres. aux accidems du trava.il er 
maladies professionnelles. a r assurance maladie. 
a l':murance hospiralisarion er aux autres services 
de same: 

b) pour la finlande. la legislation relative au 
Regime de pensions du rravail, incluam les 
regimes de pensions des rravailleurs auronomes er 
des personnesa l'emploi de l'Etar, de l'Eglise. er 
des communes. ainsi que le Regime de pensions 
des marins. l'assurance des accidents du uavail, 
l'assurance des maladies professionnelles. l'assu
rance des accidents du travail des ferrniers, 
l'H6pital general er la Same publique. le bien
erre des personnes invalides er I' assurance mala
die. a I' exceprion des allocations maremelles. 
paremelles er parenrales; est egalemem inclue la 
Loi sur les corisarions de securite sociale de 
I' employeur. 

Article 3 
1. L'Emenre s'applique egalemem a rout acte 

legislarif ou reglememaire modifiam. compkram 
ou remplayam la legislarion. 

2. Cependam. I' Emente ~' applique 
a) a un acre Iegislatif ou reglementaire qui 

couvre une nouvelle branche de la securire soci
ale. seulemenc si I 'Emenre est modifiee a cet 
effer; 

b) a un acte legislatif ou reglememaire d'une 
Parrie qui erend les regimes existams a de 
nouvelles caregories de beneficiaires seulement si 
aucune objection a cet egard de la part de cetre 
Parrie n 'est norifiee a I' au tre Panie dans les trois 
mors survanr la date de la publication officielle 
de cet acte. 
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Anikel 4 
Om inte annat bestäms i denna avtalsregle

ring. tillämpas den på 
a) de fördragsslutande parternas medborgare, 
b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventio

nen av den 28 juli 195 1 angående flyktingars 
rättsliga ställning och protokollet av den 31 
januari 1967 till nämnda konvention, 

c) sutslösa personer som avses i artikel l i 
konventionen av den 28 september l 954 angåen
de statslösa personers rättsliga ställning. 

d) andra personer som omfanas eller har 
omfanats av någondera fordragsslmande partens 
lagstifming. 

Artikel 5 
1. Om inte annat bestäms i denna avtalsregle

ring. jämställs personer som avses i artikel 4 
punkt a, b eller c samt kanadensiska medborgare 
som avses i punkt d vid tillämpningen av någon
dera fördragsslutande partens lagstiftning med 
partens medborgare. Detta tillämpas inte i fråga 
om finska medborgares rätt att tillhöra sjukför
säkringssystemet medan de är sysselsatta utom
lands. 

2. Om inte annat bestäms i denna avtalsregle
ring. får förmåner som erhållits enligt den ena 
fordragsslutande partens lagstiftning eller med 
stöd aY denna avtalsreglering inte minskas. änd
ras. inställas, annulleras eller beslagtas bara aY 
den orsaken att förmånstagaren är bosatt på den 
andra partens territorium, och förmanerna skall 
betalas till den andra partens territorium. 

Anikel 6 
l. Om inre annat följer av artikel - . 8. 9, eller 

10. omfattas en person bara av den fördragsslu
tande parts lagstiftning på vars territorium han är 
svsselsatt, med det undantaget an i fråga om 
a·ndra områden aY social trygghet än arbetspen
sioner eller olvcksfalls- och yrkessjukdomsforsäk
ring, endast personer som är bosatta i Finland 
omfattas av finsk lagstiftning. 

2. Om en person som med avseende på arbete 
som han utfört på den ena fordragsslurande 
panens territorium omfattas av denna parts lag
stiftning. men likväl enligt den andra partens 
lagst.i.fming anses vara bosatt på denna andra 
pam territorium, skall inte socialskyddsavgifter 
enligt den sistnämnda panens lagstiftning erläg
gas för inkomst från detta arbete. 

Article 4 
Sauf disposition comra.lfe, l'Emente s' appli

que: 
a) a tout ressortissant de chaque Partie: 
b) a lOUte personne refugiec teJle que definie a 

I' article l de la Convention relative au statut des 
refugies du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 
janvier 1967 a cette Convemion; 

c) a lOute personne apatride telle que definit a 
I' article l de la Convemion relative au statut des 
personnes apatrides du 28 septernbre 1954; 

d) a toute autre personne qui est ou a ete 
sournise a la Jegislation d 'une Panie. 

Anicle 5 
1. Sauf disposition conuaire de l'Enrenre. les 

personnes designees aux alineas a). b) et c) de 
I' arricle 4 et les citoyens canadieru designes a 
l'alinea d) re~o1vem, dans l'appLcation de la 
Jegislation d'une Panie, le merne uaitement que 
les ressortissants de cette Panie. Par ailleurs, ceci 
ne s'applique pas au droit des citoyens finlandais 
d'etre couvem par le Regime national d'assuran
ce maladie lorsqu 'ils ua,·aillenr a I' etranger. 

2. Sauf disposition comraire de l'Enteme, 
wute prestation acquise en venu de la legislarion 
d 'une Parrie, ainsi que celle acquise en vertu de 
J'Ememe. ne peut subir aucune reducrion, modi
fication, suspension, suppression ou confiscation 
du seul fait que le beneficiaire reside sur le 
territoire de !' aurre Panie, et une telle prestation 
est payable sur le terriwire de l'auue Panie. 

Article 6 
1. Sous reserve des articles 7, 8. 9 et 10. une 

personne n ·est soumise qu 'a la legislarion de la 
Parrie sur le terriwire de laquelle elle uavaille. a 
I' exception que seule une personne residant ha
bituellement en Finlande est soumise a la legisla
tion finlandaise en ce qui conceme les branches 
de securite sociale aurres que les pensions du 
uavail, I' assurance des accidents du travail et 
J'assurance des rnaladies professionnelles. 

2. Lorsqu'une personne soumise a la Jegisla
tion d'une Parrie en ce qui conceme un travail 
accompli sur le territoire de cene Partie est 
neanmoins presumfr resider sur le territoire de 
l'autre Panie en venu de la legislation de cette 
Partie, aucune cotisation n 'est payable en ve nu 
de la legislation de cette derniere Parr.ie en ce qui 
concerne le revenu de ce uavail. 



3. En företagare som är bosatt på den ena 
fördragsslucande parcens territorium och för egen 
räkning utför arbete på den andra panens territo
rium eller på båda parternas terricorier, omfattas 
med avseende på derra arbete bara av den 
förstnämnda partens lagstiftning, med det un
dantaget att i fråga om det finska arberspensions
systemet och den finska olycksfallsförsäkningen 
för lantbruksforetagare omfattas han av denna 
lagstifmmg bara till den del arbetet utförts i 
Finland. 

Artikel 7 
l. En arbetstagare som omfattas av den ena 

fördragss!urande parcens lagstiftning och vars 
arbetsgivare är på denna parts terrirorium och 
som av arbetsgivaren utsänds arc tillfälligt arbeta 
på den andra panens territorium, omfattas med 
avseende på derca arbete alltjämt av den först
nämnda partens lagstiftning fram till utgången 
av den 24:e månaden efrer det han utsändes. 

2. Om arbetet likväl varar över 24 månader. 
kan den rid under vilken den förstnämnda par
tens lagstiftning tillämpas förlängas, förutsatt att 
parcernas behöriga myndigheter samtycker till 
detta. 

Artikel 8 

1. Personer som i egenskap av resande personal 
är svsselsarra inom internanonell trafik på vardera 
fördragsslurande parcens territorium vid ett före
tag som har hemort på den ena fördragsslutande 
partens territorium och som för andras eller egen 
räkning transporterar passagerare eller gods luft
eller sjö1edes, omfattas av den sistnämnda par
tens lagsciftning. 

2. Om dessa personer likväl är sysselsatta vid 
en filial eller ett permanent kontor som företaget 
har på den andra partens territorium (inte där 
det har hemon), omfattas de av den parts 
lagstiftnmg på vars territorium filialen eller det 
permanenta kontoret ligger. 

3. Om personerna helt eller delvis är sysselsatta 
på den pans territorium där de är bosatta, 
omfattas de, trots bestämmelserna i de föregåen
de styckena, av denna pans lagstiftning, även om 
det företag som är arbetsgivare inte har hemon 
eller filial eller permanent kontor på detta terri
conum. 
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3. Une personne qui reside sur le territo1re 
d 'une Panie et qui travaille a son propre compte 
sur le territoire de I' autre Partie ou sur le 
terriroire des deux Parties, n ·est, en ce qui a uait 
a un tel uavail, soumise qu 'a la Iegislation de la 
premiere Partie. a I' exception que, en ce qui 
conceme le Regime finlanda1s de pensions du 
uavail ec I' assurance finlandaise des accidencs du 
uavail des fermiers, elle n 'est soumise a cette 
Iegislation que poi.:r le travail a·:compli en Fin
Iande. 

Arricle 7 

I. U ne personne soumise a la legislation d' une 
Parrie ec rravaillant pour un employeur sur le 
terriroire de cette Panie au moment ou elle est 
detachee par cet employeur pour travailler tem
porairemenc sur le cerritoire de l'autre Partie 
continue, en ce qui concerne ce travail. d · eue 
soumise a la legislation de la premiere Parrie 
jusqu 'a I' expirarion du vingc-quatrieme mois 
apres le detachemenc. 

2. Toutefois. si la duree du travail a effeccuer 
se prolonge au-dela de vingr-quacre mois, la 
legislation de la premiere Partie demeure appli
cable pourvu que les autorices competences des 
deux Parties donnenr leur accord. 

Arcicle 8 

I. Une personne a l'emploi d'un transporteur 
internationaL rravaillanr sur le territoire des deux 
Parties en qualice de personnel naviganc, au 
service d'une encreprise qui a son siege sur le 
rerritoire d'une Partie et qui effectue, pour le 
compte d'autrui ou pour. son propre compte, des 
transpom de passagers ou de marchandises. 
afriens ou maritimes, est soumise a la legislation 
de cene derniere Partie. 

2. Tourefois si elle est a l'emploi d'une 
succursale ou d' une representation permanente 
que ladite entreprise possede sur le cerritoire 
d 'une Panie auue que celui ou elle a son siege, 
elle est soumise a la legislation de la Partie sur le 
territoire de laquelle cette succursale ou represen
tanon permanente se trouve. 

3. Malg;e les deux paragraphes precedencs, si 
la personne rravaille de maniere preponderante 
sur le terriroire de la Parrie oil elle reside, elle est 
soumise a la legislation de cette Panie. meme si 
l'enueprise qui l'emploie n'a ni siege, ni succur
sak, ni representation permanente sur le terricoi
re. 
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Artikel 9 
J. Med avseende på arbete som en person i 

egenskap av statsanställd hos den ena fordrag~
slutande parten urfor på den andra partens 
territorium omfattas personen aY den sistnämnda 
partens lagstiftning bara om han är dess medbor
gare eller bosatt på dess territorium. I det senare 
fallet kan han dock välja att omfattas av den 
förstnämnda partens lagstiftning. om han är dess 
medborgare. 

2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 
denna artikel betraktas såsom medborgare i Que
bec sådana kanadensiska medborgare som inte är 
bosatta i Quebec men som omfattas eller har 
omfattats av Quebecs lagstiftning. 

Artikel 10 

De fordragsslurande parternas behöriga myn
digherer kan sinsemellan avtala om undantag 
från bestämmelserna i artikel 6, 7, 8 eller 9 för 
enskilda personers eller personkategoriers del. 

DEL Il 

Bestämmelser om förmåner 

Kapitel J 

)Jders-. im•alld- och famrljeformaner 

Artikel 11 

1. I fråga om Quebec gäller bestämmelserna i 
derra kapitel alla förmåner som betalas enligt 
lagstiftningen om Quebecs arberspensionssystem. 

2. I fråga om Finland gäller bestämmelserna i 
dena kapitel alla förmåner som betalas enligt 
arberspensionssystemet. 

Artikel 12 

1. En person som har omfattat~ aY vardera 
fördragsslutande partens lagstiftning samt hans 
familjemedlemmar och alla lagliga förmånstagare 
har rärr till förmån enligt Quebecs lagstiftning, 
om personen uppfyller de kraY som enligt denna 
lagstiftning gäller rätten till förmån. Den behöri
ga anstalten i Quebec bestämmer storleken av 
förmånen i enlighet med vad som stadgas i 
Quebecs lagstiftning. 

2. Om en person inte har rätt till förmån 
enligt Quebecs lagstiftning, förfar Quebecs behö
riga anstalt på följande sätt: 

Anick 9 
I. Une personne occupant pour une Pame un 

emolrn d'Etat effectue sur le territoire de J'auue 
Pa(tie n. est soumise a la legislation de la derniere 
Partie que si elk est un ressonissam de cette 
Parrie ou reside habiruellement sur le territoire 
de cene P:mie. Dans ce dernier ca.s. elle peut. 
toutefois. choisir de n'ene soumise qu'a la legis
lation de la premiere Partie si elle en est un 
ressorussant. 

2. Pour les fins de I' application du present 
anicle. un citoyen canadien qui ne reside pas au 
Quebec mais qui est ou a ete soumis a la 
legislarion du Quebec est repuce em un ressortis
sant du Quebec. 

Anicle 10 

Les aurorites competentes des deux Parties 
peuvent, d 'un commun accord, deroger aux 
dispositions des arricles 6, 7' 8 ou 9 ä ]' egard 
d'une personne ou d'une categorie de personnes. 

TITRE II 

Dispositions relatives aux prestations 

Chapiue I 

Prest.Itiom de retraite, d'invahd11i et de 
SUrl'lV.:lnf 

Anicle 11 

l. Pour le Quebec. le present chapnre s'appli
que a routes les prestations payables en verru de 
la Loi sur le regime de rentes du Quebec. 

2. Powr la Finlande, le present chapicre 
s · applique ä toutes les prestations pa\'ables en 
verru du Reg1me dt pensions du uavail. 

Anicle 12 

1. Unr personne qui a ete soumise a la 
legislarior. de I 'une er I' auue des Panies benefi
cie. ainsi que les personnes a sa charge' ses 
survivams et ses ayants droit, d'une prestation en 
vertu de la legislation du Quebec si elle satisfait 
aux conditions requises par cette legislation pour 
avoir droir a une prestation. L ·institution compe
tente du Quebec derermine le momant de la 
prestauon, selon les dispositions de la legislation 
du Quebec. 

2. Si la personne n 'a pa.s droit a une prestation 
en verru de la legislation du Quebec. J'institu
ti~n competente du Quebec procide de la fal;on 
smvante: 



a) Anstalten beaktar såsom forsäkringsavgiftsår 
ett år för vilket behörig finsk anstalt imygar att 
personen räknats till godo arbetspensionsförsäk
ringsavgifter för en tid av minst tre månader, 
förutsatt an året ingår i den försäkringsavgiftsgil
la perioden. sådan den definieras i Quebecs 
lagstiftning. 

b) År som räknats till godo enligt punkt a 
sammanräknas med de perioder som räknats till 
godo enligt Quebecs lagstiftning. förutsatt att de 
inte sammanfaller. 

3. Om en person erhåller rätt till förmån då 
perioder sammanräknats i enlighet med stycke 2. 
bestämmer Quebecs behöriga anstalt storleken av 
den förmån som skall utbetalas enligt följande: 

a) Den enligt förtjänsterna avvägda delen av 
förmånen beräknas i enlighet med vad som 
stadgas i Quebecs lagstiftning. 

b) Den jämnscora delen av förminen bestäms 
avvägd enligr de perioder för vilka försäkringsav
gifter har erlagts enligt Quebecs lagstiftning och 
som enligt definitionen i denna lagstiftning hör 
rill den försäkringsavgiftsgilla perioden. 

Artikel 13 
1. Personer som avses i artikel 4 har rätt till 

förmåner enligr Finlands arbetspensionssystem, 
om de uppfvller villkoren i finsk lagsriftning för 
erhållande av denna rän. Den behöriga finska 
anstalten best'.i.mmer storleken av förmånen i 
enlighet med vad som stadgas i Finlands lagstift
ning. 

2. Om en person när han blir arbetsoförmögen 
inre uppfyller kravet i Finlands arbetspensionssys
cem rörande b0ende i Finland. jämställs perioder 
som räknas till godo enligt Que becs arbetspen
sionssystem med boendeperioder i Finland. såvi
da de inte sammanfaller. Vid behov tillämpas 
samma regel vid bestämmande av familjepension 
enligt Finlands arbetspensiomsysrem. 

Kapitel 2 

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

Artikel 14 
Besrämmelserna i dena kapirel tillämpas på 

förmåner som beviljas med stöd av de fördrags-

a) elle reconnait une annee de cotisauon 
lorsque !'institution .:ompetente de la Finlande 
atteste qu'une personne a ete creditee d'une 
periode d'assurance d'au moins trois mois de 
cotisation dans une annee en vertu du Regime de 
pensions du travail de la Finlande pourrn que 
!' annee so it comprise dans la periode cotisable 
telle que definie dans la legislation du Quebec; 

b) les annees creditfrs en vertu de l' alinea a) 
sont wralisees avec celles credirees en venu de la 
legislation du Quebec a la condition qu 'elles ne 
se superposent pas. 

3. Lorsque le droit a une prestation est acquis 
en vertu de la rotalisation prevue au paragraphe 
2. I' insrirurion competente du Quebec determine 
le montanr de la prestarion payable comme suit: 

a) le monrant de la partie de la prestation 
relifr aux gains esc calcule selon les dispositions 
de la legislarion du Quebec. 

b) le montant de la parrie uniforme de la 
prestation est ajuste en proportion de la periode 
a I' egard de laquelle des cotisations om ete 
payfrs en vertu de la legislation du Quebec par 
rapport a la periode cotisable definie dans cette 
legislacion. 

Article 13 
1. Une personne designer a I 'anicle 4 a droit a 

une presration en vertu du Regime finlandais de 
pensions du travail si cette personne satisfait aux 
condiuons requises par la legisluion finlandaise 
pour avoir droit i une prestation. L' institution 
compereme de la Finlande determine le montant 
de la prestation, selon les dispositions de la 
leg1slarion finlandaise. 

2. Si une personne qu1 devient invalide ne 
satisfair pas aux conditions relatives a la residence 
en verru du Regime finlandais de pensions du 
travail. les periodes d 'assurance en ve nu du 
Regime de rentes du Quebec sont considerees 
comme des periodes de residence en Finlande, 
pourvu qu'elles ne se superposent pas. La meme 
regle prevaut. si necessaire. pour determiner les 
pensions de survivants en vertu du Regime fin
landais de pensions du travail. 

Chapirre 2 

Accidmts du tr.Jva1/ el mJl.Jdies professionelles 

Arricle 14 
Le present chapitre s' applique a routes les 

prestations visees dans la Iegislation de I' une er 
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slutande parternas lagstiftning om olycksfall 1 

arbetet och yrkessju kdomar. 

Artikel l 5 
En person som är berättigad rill förmån med 

stöd av den ena fordragsslutande partens lagstift
ning och är bosatt eller vistas tillfalligr i den 
andra fördragsslutande staten har rärt 

a) till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen 
på vistelse- eller boningsorten, varvid förmånerna 
beviljas på den behöriga anstaltens vägnar i 
Quebec av Commission de la Same er de la 
Securite du Travail och i Finland av Olycksfalls
försäkringsanstalrernas förbund; den tid under 
vilker. förmåner beviljas bestäms dock enligt den 
lagstiftning som den behöriga anstalten tilläm
par. 

b) till kontantförmåner av den behoriga anstal
ten i enlighet med den lagstifming som anstalten 
tillämpar. 

Artikel 16 
Om den ena fördragsslutande panens lagstift

ning uttryckligen eller underförstått förutsätter 
att tidigare olycksfall i arbetet beaktas när invali
ditersgraden bedöms. skall denna pam behöriga 
anstalt beakta även olvcksfall i arbetet som har 
inuäffat när personen· omfattades aY den andra 
partens lagsriftning. som om de hade inträffat 
inom området för dess egen lagstiftning. 

Artikel 17 

Om belopper av kontanrförmåner enlig1 lag
stiftningen i den ena fördragsslutande partens 
lagstiftning är beroende av familjens storlek. 
beaktar denna parts behöriga anstalt även perso
nens familjemedlemmar som är bosatta pa den 
andra partens territorium. som om de vore bosat
ta på den förstnämnda partens territorium. 

Artikel 18 

1. Varje anstalt skall ersätta kostnaderna för de 
förmåner som en annan anstalt har utbetalt for 
dess räkning. 

2. De ersättningar som avses i stycke l betalas 
enligt de villkor som anges i ett verkställighersav
tal. 

3. I fråga om sjukvårdsförmåner kan de 
fördragsslutande parterna avtala om ersättning på 

l'aurre Panie sur les accidents du mvail et les 
maladies professionnelles. 

Anicle 15 
Un beneficiaire qui a droit a um: prestation en 

venu de la Jegislation d'une Parrie et qui reside 
ou sfjourne sur Je territoire de l'autre Partie a 
droit: 

a) aux prestations en nature sernes pour le 
compte de J'institution competeme. au Quebec 
par la Commission de la Same er de la S€curite 
du Travail et en Finlande par la Federation des 
Institutions d · assurance accidenc. selon les dispo· 
sitions de la Jegislation en vigueur dans le lieu du 
sejour ou de la residence; la periodr pendant 
laquelle ces prestations som servies est. cepen
dam, soumise a la legislation qui s'applique a 
I' institution competente; 

b) aux prestations en especes servies par J'insti
tution competente selon les dispositions de la 
legislarion qu 'elle applique 

Anicle 16 
Si la legislation d'une Panie prcvoit explicite

mem ou implicitemern que les acciderns de 
travail survenus antfrieuremern som pris en con
sideration pour evaluer le degre d. incapacite' 
]'institution competente de cent Pan:ie prend 
egalement en consideration les accidems de tra
vail survenus alors que la personne ctait soumise 
a la legislarion de l'autre Panie. comme s'ils 
etaicnt survenus lorsqut la personne era.it soumi
se a la legislarion qu 'elle applique 

Arricle 17 

L'instirution competeme d'une Panie. dom la 
legislation prevoit que le momant de prestations 
en especes varit avec le nombre de personnes a 
charge' tiem compte egalement des personnes a 
la charge de I' irneresse qui resident sur le territoi· 
re de I' auue Parrie, comme si elles residaiem sur 
son terntolfe. 

Anicle 18 

1. Une institution a I' obligation de rembourser 
le cout des prestations servies en son nom par 
l'auue institution. 

2. Le remboursement mencionne au paragrap
he l est effectue selon les modalit6 prevues par 
l 'Arrangement administratif. 

3. En ce qui a trait aux prestations en nature, 
les deux Parties peuvern, d'un comrnun accord. 
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annat sätt eller avstå från ersätrningar inom 
ramen for de förutsätrningar som anges i verk
ställ ighetsavtalet. 

Kapitel 3 

S/ukvårdsförmåner 

Artikel 19 
1. I fråga om Quebec tillämpas bestämmelser

na i dena kapitel på alla förmåner som utges 
med stöd av lagstiftningen om sjukförsäkring, 
sjukhusvårdsförsäkring och annan sjukvårdsservi
ce. 

2. I fråga om Finland tillämpas bestämmelser
na ! detta kapitel på alla förmåner som utges 
med stöd av den allmänna sjukhus- och folkhäl
solagstifu~ingen samt sjukförsäkringslagen, med 
undantag av moderskaps-, faderskaps- och 
föräldrapennrng. 

Artikel 20 

En försäkrad som flyttar från den ena fördrags
slurande p;;,.n:ens territorium till den andra par
tens terrirorium och medföljande familjemed
lemmar har ratt till förmåner enligt den sist
nämnda parte~s lagstiftning från ankomstdagen. 

Artikel 21 

1. En försäkrad som är bosatt på den ena 
fördragsslutande partens territorium och tillfäl
ligt på grund av arbete vistas på den andra 
parrens rermorium har, liksom medföljande fa
miljemedlemmar. rätt till sjukvårdsformåner en
ligt den sismämnda partens lagstiftning räknat 
från ankomstdagen. 

1 Rämn till förmåner enligt stycke l gäller i 
tre månader. Den behöriga anstalten på vistelse
orten kan likväl på ansökan förlänga giltighetsti
den. 

3. Brnimmelserna i stycke l tillämpas på 
motsvarande sätt på utsända arbetstagare och på 
studerande som är inskrivna vid en läroanstalt på 
vistelseorten. 

Artikel 22 

En person som uppbär ålders-, familje-, inva
lid-, olycksfalls- eller yrkessjukdomspension en
ligt den ena fördragsslurande partens lagsrifrning 
och är bosatt på den andra partens territorium 
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prevoir J'autres methodcs de remboursemclll ou 
renoncer a rout remboursement selon les conditi
ons stipulfrs dans I' Arrangement administratif. 

Chapirre 3 

Prestations de sante 

Arricle 19 
I. Pour le Quebec, le present chapitre s'appli

que a toutes les prestations VISCeS dans Ja legisla
tion sur l' assurance maladie, sur l 'assurance hos
pitalisation er sur les autres services de same. 

2. Pour la Finlande. le present chapiue 
s'applique a toutes les prestations visees dans la 
legislation de l'H6pital general et de la Same 
publique er dans la Loi sur I' assurance maladie, a 
I' exn:pr ion des allocations maternellcs, paternel
les et parcntales. 

Article 20 

Une personne assuree, residanr sur le terrico1re 
d. une Panie er quittam ce terricoire pour resider 
sur le terrimire de I' auue Panie, beneficie. tout 
comme les personnesa sa charge qui l'accompag
nem, a compter du jour de l'arrivee, des prestati
ons prevues par la legislarion de la derniere 
Partie. 

Article 21 

1. Une personne assuree, residam sur le terri
coire d 'une Parrie et sejoumant sur le territoire 
de I' au tre Panie pour y uavailler remporaire
ment, beneficie. tout comme les personnes a sa 
charge qui I' accompagnent, des prestations en 
narure prevues par la legislation de Ja derniere 
Partie, des le jour de I' amvee sur le territoire de 
certe Parric. 

2. La pniode d'admissibilitr aux prestations 
mentionnel'S au paragraphe l est limitee a trois 
mois. Cependanc I' autorire compereme du terri
coire de sejour peut, sur demande, accorder une 
prolongation. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s' appliqu
ent egalemem aux personnes detachees er aux 
erudiants inscrits dans une institution d 'enseig
nemenr sur le territoire de sejour. 

Article 22 
Les beneficiaires de pensions de vieillesse, de 

retraite, de survivant, d 'invalidite, d 'accident du 
uavail et de maladie professionnelle en vertu de 
la legislation d'une Partie et residant sur le 
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har. liksom medföljande familjemedlrmmar, rätt 
till förmåner enligt den sistnämnda parten~ lag
stiftning. som om han hade rätt rill pension 
enligr denna parts lagstiftning 

Artikel 23 
I. En försäkrads familjemedlem som är bosatt 

på den ena fördragsslutande partens territorium 
eller återvänder för att bosätra sig där, medan 
den försäkrade är bosatt på den andra pam:ns 
terriwrium, har rätt till förmåner enligt den 
förstnämnda partens lagstiftning. 

2. I de fall som aYses i stvcke 1 definieras 
familjemedlem enligt boningso;,ens lagstifming. 

Artikel 24 
I Den behöriga anstalren på bonings- eller 

nstelseonen beviljar de sjukvårdsförmåner som 
avses i detta kapitel och ansvarar för kostnaderna 
för dem. 

2. Den anstalr där den försäkrade år registrerad 
bn·iljar komamförmåner och ansvarar for kost
naderna för dem. 

DEL III 

Övriga bestämmelser 

Artikel 25 
1. Angående tillämpningen av denna avtals

reglering avtalas i en verkställighnsanal som 
ingis mellan Finlands behöriga myndighet och 
den myndighet i Quebec som utses för detta 
St.fre. 
. 2. Komaktorgan för de fordragsslurande par

terna anges i verkställighetsavralet. 

Artikel 26 
De behöriga myndigheterna och ansralrerna 

a) lämnar varandra alla uppgifrer som behö\'s 
vid tillämpningen av avtalsregleringen, 

b) bistår varandra kostnadsfrm i alla frågor 
rörande tillämpningen a\' avtalsregkringen. 

c) underrättar varandra om alla årgärder som 
de vidragir för tillämpning av avtalsregleringen 
och om sådana ändringar i lagstiftningen som 
kan inverka på tillämpningen av avralsregle
nngen. 

rerrirom: de r au tre Partie Ont droit. toU! commc:
les personnesa leur charge qui les accompagnent, 
aux presrarions prevues en venu de la legisla1ion 
dt la drrniere Panie, comme s' ils avaiem droit 
aux per:s1ons en venu de la legislation de cene 
Panie 

Anicle 23 
1. Une personne a la charge d'une personne 

assurfr qui cominue de resider ou qui revienc 
resider sur le rerritoire d'une Parrir alors que la 
personne assuree reside sur le territo1re de I' au tre 
Panie a droit aux prestations en verru de la 
legislation de la premiere Panie. 

2. Dam le cas cite au premier paragraphe. le 
statut de personne a charge est etabli selon la 
legislation du territoire de residence. 

Anicle 24 
1. L'institurion competeme du rermo1re de 

residence ou de sejour sen les prtstations en 
natun: visees dans ce chapiue er assume les couts 
de ces prestations. 

2. 1' institution a laquelle la personne assuree 
est affilifr sen les prestations en especes et 
assume les c6uts de ces prestations 

TITRE III 

Dispositions diverses 

Anicle 25 
J. Les modalites d'application dt l'Enrenre 

som fixees dans un Arrangemem administratif 
qui doir eue arrete par J' aurorire competeme de 
la Finlandt et I' autorite du Qutbt( designee a 
cene fin . 

2. les organismes dt liaison de J'unt et I' autrt 
des Parties sonr designes dans 1 · Arrangemenr 
adminmrarif. 

Arricle 26 
Les auwrncs et les insrirutions comperenres· 
a) st communiquent tout renseigntmem re

quis en vue de I' applicarion de l'Ememe: 
b) se fournissent assistance san' frais ·pour 

route question relativt a l'applicatior. dt l'Enten
te: 

c) se uansmettent tout renseigncment sur les 
mesures adoprees aux fins de l 'applicarion de 
l'Entente ou sur les modifications apponees a 
leur Jegislation pour autam que ces modifications 
affectent l'application de l'Enteme: 



d) underrättar varandra om svårigheter som 
uppkommit vid tillämpningen av avtalsregle
ringen och strävar efrer att lösa dessa svårigheter. 

Artikel 27 
1. I denna artikel avses med ''information'' 

alla uppgifrer med hjälp av vilka en fysisk eller 
juridisk person lätt kan identifieras. 

2. Om inte någondera fördragsslutande par
tens lagstiftning förutsätter att informationen 
offendiggörs är all information som den ena 
partens an~ta!t meddelar den andra partens an
stalt konfidentiell och kan användas bara vid 
tillämpningen av avtalsr~gleringen. 

3. Rätten att erhålla information från hand
lingar avgörs enligt den pam lagstiftning där 
handlingarna finns. 

Artikel 28 
Förmånerna betalas direkt till mottagaren i 

den fördragsslutande pam valuta som gör utbe
talningen. utan avdrag för förvaltningskostnader 
eller andra kost.'.lader som uppstår vid utbetal
ningen. 

Artikel 29 
1. Befrielse eller nedsättning som enligt den 

ena fördragssl uran de partens lagstiftning gäller 
avgifter för handlingar och intyg som skall företes 
enligt dess lagstiftning. utsuäcks till att gälla 
också handlingar och intyg som skall företes 
enligt den andra partens lagstiftning. 

2. De handlingar som behövs vid tillämp
ningen av avtalsregleringen befrias från krav på 
bestyrbnde av diplomatiska eller konsulära myn
dighecer och mocsvarande formaliceter. 

Artikel 30 

1. Ansökningar, anmälningar och besvär, som 
enligt den ena fördragsslutande partens lagstift
ning inom föreskriven tid skall inlämnas till 
denna pam behöriga myndighet eller anstalt och 
som inom samma tid har inlämnats cill den 
andra partens behöriga myndighet eller anstalc. 
anses ha blivit inlämnade till den förstnämnda 
partens myndighet eller anstalt. I detta fall skall 
den andra partens myndighec eller anstalc så 
snart som möjligt vidarebefordra ansökningen, 
anmälningen eller besvären till den förstnämnda 
panens myndighet eller anstalt. 
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cl) s'informent mutuellement des difficultes 
renconcrees dans I' application de I' Enrenre et 
s'engagent a les resoudre dans la mesure du 
possible. 

Article 27 
1. Aux fins du presenc arcicle, le mot "infor

mation" designe tout renseignement a partir 
duquel l'idenrite d'une personne physique ou 
morale peut erre facilement etablie. 

2. A moins que la divulgation ne so it requise 
en verm de la legislation d'une Partie, toute 
information communiquee par une instirmion 
d'une Parrie a une insticution de l'autre Parrie 
est confidentielle et est exclusivemenc utilisee en 
vue de l'application de l'Enrente. 

3. l'accts a un dossier contenanc des informa
tions est soumis a la legislation de la Parcie ou se 
trouve ce dossier. 

Arricle 28 
Touce prestacion est payable directemenc a un 

beneficiaire dans la monnaie de la Panie qui 
effectue le paiemenr, sans aucune deducrion 
pour frais d' administration ou aucres frais pou. 
vant ecre encourus aux fins du paiement de cette 
prestanon. 

Article 29 
1. Toute exemption ou reduction de frais 

prevue par la legislation d 'une Partie relative
menr a la delivrance d'un cerrificat ou d'un 
documenr requis en venu d-: cette legislation est 
etendue aux cenificats et aux documents requis 
en vercu de la legislation de I' auue Parrie 

1. Tout document requis pour l'applicarion de 
l'Entente est dispense du visa de legalisation par 
les autorites diplomatiques ou consulaires ou de 
coute aum· formalite similaire. 

Article 30 
I. line requete, une declararion ou un recours 

qui, en vertu de la legislation d'une Partie, 
aurait du etre presente dans un delai determine a 
r autorite ou a I' institution competente de cette 
Partie mais qui a ete presenre dans le meme delai 
a I' aucorite ou a !'institution competente de 
l'autre Partie, est repure avoir ete presence a 
l'aucorite ou a !'institution de la premiere Panie. 
Dans un tel cas, l'aucorite ou J'inscirution de la 
seconde Partie cransmet sans delai cette requere, 
cecte declaration ou ce recours a I' autorite ou a 
!'institution de la premiere Parrie. 
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2. En ansökan om förmån enligt den ena 
fördragsslurande partens lagstifm1ng som inläm
nats till någondera partens komaktorgan anses 
samma dag ha blivir inlämnad till den först
nämnda partens behöriga anstalr. 

3. En ansökan om förmån enlig1 den ena 
fördragsslmande partens lagsriftning betraktas 
även s:i.som en ansökan om förmån enligt den 
andra partens lagstiftning, om sökanden inom 
sex månader från dagen for den förstnämnda 
ansökningen även inlämnar en ansökan om 
förmån enligt den sistnämnda partens lagstift
ning. I detta fall anses ansökningen bli anhängig 
den dag då ansökan inkommit rill den först
nämnda parten. 

4 Om ansökningen likväl har inkomma innan 
analsregleringen trädde i kraft, betraktas ikrafr
trädelsedagen såsom den dag ansökan blir an
hängig. 

5. Vid beräkning av förhöjning av pension 
eller annan förmån för dröjsmålsrid i enlighet 
med finsk lagstifming anses en ansökan som 
gjom i Quebec ha blivit inlämnad när den jämte 
nödvändiga bilagor inkommit till den behöriga 
finska anstalten. 

Artikel 31 

1. Läkarintyg som föreskrivs enligt den ena 
fordragsslutande partens lagstiftning kan på be
gäran av den behöriga anstalten utfärdas genom 
en anstalts försorg på den andra panens 1erriro
num på det sätt som bestäms i verkställighetsav
talec 

~ Läkarintyg som erhållns i enlighet med 
sm.ke l kan inte anses ogiltiga hara a\ den 
orsaken att de har utfärdars på den andra 
fordragsslurande partens rerrirorium 

DEL IV 

Övergångs- och slutbestammelser 

Artikel 32 

1. A vralsregleringen medför inre rätt att erhål
la förmåner for tiden före dess ikraftträdande. 

2. Une demande de prestation en verru de la 
legislation d'une Partie presenrfr a un organisme 
de liaison de J'une ou l'auue Parrie est presumee 
avoir ett' presentfr a la meme date a J'insrimtion 
compiteme de la premiere Panie. 

3. Une demande de prestation presemfr en 
venu de la Iegislation d'une Parrie est presumee 
em: une demande pour la prestation correspon
dante payable en venu de la legislation de l'aurre 
Partie. pourvu que la personne concernee sou
mette. dans les six mois suivam la presentation 
d'une demande en venu de Ja legislation de la 
premiere Parrie. une demande pour une presta
tion correspondanre en verru de la legislarion de 
Ja derniere Panie. Dans un tel cas, la date de 
reception de la demande est presumee erre la 
dare a laquelle la demande a ece m;ue par la 
premiere Part ie. 

4. Cependant. lorsque la date de reception de 
la demande est anterieure a la date a laquelle 
l'Ememe entre en vigueur. cette derniere date 
est consid€ree comme date de reception de la 
demande. 

5. Lors du calcul du monram additionnel pour 
un retard dans le paiemem d 'une pension ou 
d'une aurre prestation en verru de la legislation 
finlandaise. la dem ande presenree au Quebec est 
presumfr avoir ete presenr€e lorsqu 'elle est 
re~ue. avec r ensemble des pieces justificat ives 
requises. par J' institution competente de la Fin
lande. 

Anicle 31 
1. Les experrises medicales requises en vem; de 

la legislac1on d'une Partie peuvent etre produi
tes. a la requere de I' instirurion compeceme. sur 
le terriroire de l'autre Partie. par !"institution de 
cette Panie. selon les modalites prevues par 
l 'Arrangemenr adminisrratif. 

2. Les expe ni ses medicales present tes en vcrru 
des disposiriom prernes par le paragraphe l ne 
peuvem erre inl'alidfrs du seul fait qu'elles ont 
ert produices sur It terriroire de J'aum: Panie 

TITRE IV 

Dispositions transitoires et finales 

Article 32 
I. L'Ememe n'ouvre aucun droit au paiement 

d'une prestation pour une periode amerieure a 1~ 
dare de son enrree en vigueur. 



2. Tillgodoräkneliga perioder som fullgjons 
innan avtalsregleringen uädde i krafr beakras vid 
bestämmandet av rätt till förmån enligt avtals
regleringen. 

3. Andra förmåner än begravningsbidrag utges 
även om de hänför sig till händelser som inträffat 
innan avralsregleringen trädde i kraft. 

4. Förmåner. som på grund av medborgarskap 
eller boningsort inte har beviljats eller har 
minskats eller utbetaln'.ngen därav inställts. be
viljas eller fastställs åter på ansökan av personen i 
fråga räknar från den dag avralsregleringen träd
de i kraft. 

5. En förmån som beviljats innan avtalsregle
rir.gen trädde i kraft justeras på begäran av 
personen i fråga. 

6. Om en ansökan som avses i stycke 4 eller ') 
inlämnas inom ert år från det avralsregleringen 
trädde i kraft. förvärvas de rättigheter som byg
ger på denna avralsreglering räknar från denna 
tidpunkt oberoende av vad som i den förd!'ags
slurande partens lagstiftning stadgas om förverk
ande eller begränsning av rättighet. 

: Om en ansökan som avses i srvcke 4 eller ') 
har inlämnats senare än ett år från det avralsreg
leringen uädde i kraft. förvärvas rättigheter som 
inre har for\'e:lats eller begränsats räknat från 
den dag ansökan inlämnades. om inre den 
tillämpliga lagsrifmingen innehåller fördelaktiga
re stadganden. 

Artikel 33 

I. De fördragsslutande parternas behöriga 
mrnd1gherer och anstalter kan stå i förbindelse 
med varandra på sitt officiella språk. 

2. Domsrolsbeslur och meddelanden från be
höriga anstalter kan sändas direkt till en person 
som är bosatt på den andra fördragsslutande 
partens terntonum. 

Artikel 34 

De fordrd.gsslurande parterna sammanträder 
vid behov för att 

a) lösa problem som uppstått for de behöriga 
anstalterna vid tillämpningen av avtalsregle
nngen, 

b) undersöka förbättringsåtgärder varigenom 
alla personer som omfattas av ifrågavarande lag
stifming kunde ha nytta av avtalsregleringen. 
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2. Toute periode d' assurance accomplie avanr 
la date d · enuee en vigueur de I' Entenre doit eue 
prise en considerarion aux fins de determiner le 
droir a une prestation en vertu de l'Enreme. 

3. Cne prestation, aurre qu'une prestation de 
deces. est due en vertu de l'Enrenre meme si elle 
se rapporte a un evenement anrerieur a la dare de 
son enuee en v1gueur. 

4. Toure prestation qui. en raison de la 
narionalire ou de la resid~nce' a ete refusee' 
reduire ou suspendue est, a la demande de la 
personne inreressee, accordee ou retablie a partir 
de la dace de l'enrree en v1gueur de l'Enrenre. 

5. L' ne presrarion accordee avant la date de 
I' enrree en vigueur de l'Entenre est revisee. a la 
dema:1de de la personne inreressee. 

6. Si une demande visee dans les paragraphes 
4) et ) ) du present arricle est presenree dans un 
delai de un an a comprer de la date d' enrrfr en 
\'igueur de l'Entente, les droits ouverrs en venu 
de f'Encenre sonr acquis a compter de cette date, 
malgre les dispositions de la legislation d'une 
Panie rdames a la decheance ou a la prescriprion 
des droirs. 

7. Si une demande visee dans les paragraphes 
4) er 'i) du present arricle est presemee apres 
J'expiracion du delai d'un an suivanr l'enrrfr en 
vigueur de I' Enrenre. les droirs qui ne som pas 
frappes de decheance ou qui ne sonr pas prescrits 
sent acquis a comprer de la date de la demande, 
sous resef\e de dispositions plus favorables de la 
lcgislarion qui s' applique. 

Arricle 33 
I. les Jutoritcs er les insrirurions competenres 

des deux Parties peuvent communiquer enrre 
elles dans leur langue officielle. 

2. Une decision d'un tribunal ou un avis 
d'une insumrion competente peuvenr erre adres
ses directemenr a une personne residant sur le 
territoire de l'auue Parrie. 

Arricle 34 
Les Pm ies s · enrendent pour se renconrrer au 

besoin en vue: 
a) de solutionner les problemes qu 'ont rencon

rres le urs organismes respernfs dans l' applicarion 
de l'Enrenre; 

b) d 'exarniner les moyens a mettre en oeuvre 
pciur permettre a route personne soumise a la 
legislarion de bfoeficier de l'Emenre; 
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c) undersöka möjligheterna till samarbete på 
andra områden av social trygghet. 

Artikel 35 
1. Vardera fordragsslutande parten meddelar 

den andra parten atr dess interna åtgärder for 
avtalsregleringens ikraftträdande har genomföm. 

2. Denna avtalsreglering är i kraft tillsvidare 
räknat från ikraftträdelsedagen. Ikraftträdelseda
gen bestäms genom skriftväxling mellan de 
fördragsslutande parterna. Vardera parten kan 
uppsäga avtalsregleringen genom skriftligt med
delande därom till den andra parten A vtalsreg
leringen upphör atc gälla den 31 december minst 
tolv månader från dagen for meddelandet. 

3. Om avtalsregleringen upphör att gälla på 
grund av uppsägning, förblir alla rättigheter i 
kraft som en enskild person förvärvat med sröd 
av avtalsregleringen och skall förhandlingar inle
das för utredande av sådana rättigheter som en 
person då håller på att förvärva med stöd av 
avtalsregleringen. 

Uppgjord i Quebec den 30 oktober 1986 i två 
exemplar på finska och franska språken. vilka 
båda texter har samma giltighet. 

För Republiken Finlands regermg 

M.:ittl Puhakka 

För Quebecs regermg 

Grl Remzflard 

c) d explom la possibilite de cooperation dans 
d'autres secteurs de la securite sociale. 

Anicle 35 
1. Chacune des Parties signataircs de l'Enrente 

nmifie a I' autre Panie I' accomplissement des 
procedures inrernes requises pour )' enuee c-n 
vigueur de l'Enrenre. 

2 L'Enrenre est conclue pour une duree inde
finie a compter de la date de son enuee en 
vigueur. laquelle est fixee par echange de lettres 
enue les Parties. Elle peut etre denoncee par 
I' une des Parties par notification a I' auue Panie 
L' Enreme prend fin le 31 decem bre qui suit d 'au 
moins douze mois la date de la notification. 

3. En cas de denonciation, tour dron acqu1s 
par une personne en venu des dispositions de 
l'Entente est mainrenu et des negociations som 
emreprises afin de statuer sur les droits en cours 
d 'acquisition en ve nu de l'Entente. 

Fait a Quebec le 30 octobre 1986 en deux 
exemplaires. en langue finnoise et en langue 
frarn;:aise. les deux textes faisant egalement foj 

Pour le Gouvernment de la 
Republique de Finlande 

Matt1 Puhakka 

Pour le Gouvernemem 
du Quebec 

Gil Remillard 


