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Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva  

Liikkuvuus ja sosiaaliturvauudistus 

Maahan ja maastaan muuttoon liittyvät kysymykset kytkeytyvät sosiaaliturvauudistukseen 

useasta eri näkökulmasta. Sosiaaliturvajärjestelmän arvopohjaan liittyvät peruskysymykset 

peilautuvat kansainvälisissä tilanteissa hieman eri tavoin. Näkökulma vaihtuu myös riip-

puen, katsotaanko Suomesta lähtemistä ja Suomen sosiaaliturvan maksamisen ulottu-

mista ulkomaille vai katsotaanko Suomeen tulevien henkilöiden pääsyä Suomen sosiaali-

turvajärjestelmään.  

 

EU/ETA-maiden ja Sveitsin välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksista sääde-

tään kattavasti EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksissa 883/2004 ja 987/2009. 

Suomesta muihin eli kolmansiin maihin lähtevien henkilöiden kohdalla Suomen oma lain-

säädäntö turvaa Suomesta lähetetyille työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen kuulumi-

sen Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan komennuksen ajan. Muun oleskelun tai työn aikana 

taas ei yleensä voi pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä oleskelleessaan kolmannessa 

maassa. Nykyjärjestelmän näkökulmasta haasteen ulkomailla oleskelun seurantaan muo-

dostaa se, että useimmat palvelut ovat digitaalisia eivätkä edellytä kasvokkain tapahtuvaa 

kohtaamista. Näin on käytännössä mahdollista saada asumisperusteisia rahaetuuksia ul-

komaille ilman, että Suomen viranomaiset ovat tietoisia ulkomailla oleskelusta. 

 

Suomeen tulevien kohdalla korostuu kysymys, kuinka nopeasti oikeus Suomen sosiaalitur-

vaa tulisi avautua. Pääsääntö on, että kun henkilö tulee Suomeen työhön, hänelle avautuu 

käytännössä lähes koko sosiaaliturvajärjestelmä, riippumatta tuleeko hän EU/ETA-maasta 

tai Sveitsistä vai nk. kolmannesta maasta. Tilanne on toinen, jos henkilö tulee Suomeen 

muusta syystä kuin työhön. Tällöin edellytetään vakinaista Suomeen muuttotarkoitusta. Ei-

aktiivillekin henkilölle Suomen asumisperusteinen järjestelmä avautuu vähintään vuoden 

Suomessa asumisen jälkeen.  

 

Kun sosiaaliturvaa uudistetaan, on erilaisia ehdotuksia ja vaihtoehtoja syytä tarkastella 

myös kansainvälisen liikkuvuuden näkökulmasta. Keskeinen kysymys liittyy etuuksien ja 
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palveluiden kytköksiin ja veloittavuuteen. Etuuksien ja palveluiden selkeämpi yhteys edes-

auttaa tiedon välittymistä henkilön mahdollisesta ulkomailla oleskelusta. Palveluiden ja 

etuuksien yhteensovittaminen on tärkeää myös Suomeen tulevien henkilöiden työelämään 

integroimisessa ja kotouttamisessa. 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä 

Vaikka sosiaaliturvauudistus käsittelee pääosin asumisperusteista sosiaaliturvaa, on tär-

keä huomioida myös Suomen työperusteinen sosiaaliturva. Pääosan työperusteisesta tur-

vasta muodostavat työeläke ja tapaturma- ja ammattitautivakuutus. Kaikki työ Suomessa 

on lähtökohtaisesti työeläkevakuutettava, jos palkka vähintään 61,37 euroa/kk. Suomessa 

kartutettu työeläke maksetaan kaikkialle maailmaan hakemuksesta. Kaikki työ Suomessa 

on myös vakuutettava työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työantaja on velvollinen 

ottamaan vakuutuksen, jos palkkasumma kaikille työntekijöille yli 1300 euroa/vuodessa. 

Suomessa sattuneen tapaturman tai ilmenneen ammattitaudin perusteella maksettavat 

etuudet maksetaan kaikkialle maailmaan. 

 

Asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta tilanne on monimutkaisempi. Sairausvakuutus ja 

työttömyysvakuutus rahoitetaan lähes kokonaisuudessaan työantajien ja työntekijöiden va-

kuutusmaksuilla. Ainoastaan noin 10 % sairausvakuutusjärjestelmän etuuksista rahoite-

taan valtion varoista ja tämä osuus vastaa vähimmäispäivärahojen osuutta. Oikeus ansi-

oon perustuviin etuuksiin ei kuitenkaan suoraan maksettujen vakuutusmaksujen perus-

teella. Muu asumisperusteinen sosiaaliturva on verorahoitteista. Oikeus asumisperustei-

seen sosiaaliturvaan syntyy pelkästään asumalla Suomessa. Oikeammin kyse on asumi-

sesta tai oleskelusta Suomessa lain määrittämällä tavalla. 

Asumisperusteisia Kelan hallinnoimia etuuksia ovat: 

 Sairausvakuutuksen etuudet (sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat, 

lääkekorvaukset, korvaukset yksityisen terveydenhuollon palveluista, tar-

tuntatautipäiväraha, kuntoutus) 

 Lapsilisä ja kotihoidontuki Suomessa mukana olevista lapsista 

 Työttömyysturvan peruspäiväraha 

 Kansaneläkkeen vakuutuskausi 



3(16) 
Luonnos 15.9.2022 
 
 

 

 Julkisen terveydenhuollon palvelut 

Työskentelyedellytyksen täyttäminen riittää näiden yllä mainittujen etuuksien saamiseksi. 

Oikeus niihin voi toki syntyä myös pelkästään muuttamalla Suomeen asumaan. Yleinen 

asumistuki edellyttää puolestaan tosiasiallista asumista Suomessa. 

Kansainvälinen sosiaaliturva 

Kansainväliset sosiaaliturvamääräykset ovat syntyneet tarpeesta säilyttää sosiaaliturvaoi-

keudet ulkomaille muutettaessa. Kaikissa maissa oikeudet sosiaaliturvaan on lähtökohtai-

sesti turvattu vain maassa vakuutetuille, asuville ja työskenteleville henkilöille eli niille, 

jotka osallistuvat sosiaaliturvajärjestelmien rahoitukseen. Ilman kansainvälisiä määräyksiä 

ulkomailta maahan tulevat henkilöt joutuisivat maksumiehiksi, mutta eivät välttämättä saisi 

etuuksia. Toisaalta he saattaisivat saada päällekkäisiä etuuksia lähtömaastaan ja uudesta 

maasta. Ilman kansainvälisiä määräyksiä oikeus sosiaaliturvaan yleensä katkeaisi ulko-

maille lähdettäessä. Tärkeäksi on koettu esimerkiksi sairaanhoito-oikeuksien turvaaminen 

ja eläkkeiden maksu myös tietyissä tilanteissa ulkomaille lähdettäessä. Kansainvälisillä so-

siaaliturvamääräyksillä on keskeinen merkitys työnantajien näkökulmasta, koska työnanta-

jat rahoittavat merkittävin osin sosiaaliturvaa. Ilman sosiaaliturvasopimusta tai muita kan-

sainvälisiä määräyksiä työnantajat saattavat joutua maksamaan sosiaaliturvamaksuja 

päällekkäin kahteen maahan. 

 

Oman, Suomelle erityislaatuisen vivahteen kansainväliseen sosiaaliturvaan tuo se, että 

Suomi on yksi harvoista nk. vanhoista EU-jäsenvaltioista, joka on lähimenneisyydessään 

ollut siirtolaisia luovuttava maa. Erityisesti suomalaisten joukkomuutto Ruotsiin 1960- ja 

1970-lukujen taitteessa on ollut maailmanlaajuisestikin erittäin merkittävä ilmiö. Suomalais-

ten liikkuminen Ruotsiin jatkuu edelleen, mutta Suomen talouden vakautuessa maasta-

muutto kuitenkin väheni ja muutti muotoaan. Jo 1980-luvulle tultaessa ulkomaille lähtevät 

suomalaiset olivat koulutetumpia kuin Ruotsiin aikaisemmin muuttaneet. Suomalaisten 

massasiirtolaisuus Ruotsiin on aiheuttanut muun muassa sen, että Ruotsi maksaa yli 45 

000:lle Suomessa asuvalle henkilölle eläkettä. Nämä ovat henkilöitä, jotka ovat palanneet 

Ruotsista Suomeen. Kelan eläkeasioista 42 prosenttia on sellaisia, joissa on kyse Suomen 

ja toisen maan eläkkeiden yhteensovittamisesta eli kansainvälisistä eläkeasioista. Yhtenä 
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syynä kansainvälisten eläkeasioiden suhteellisesti suureen määrään on se, että kansan-

eläkkeiden määrää tarkistetaan vuosittain. Työeläkkeissä kansainvälisten eläkkeiden 

määrä on noin 10 prosenttia. 

EU-lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta ja Euroopan parlamentin ja sen toimeenpanosta annettu asetus (EY) 

N:o 987/2009 ovat merkittävimmät EU/ETA-maiden ja Sveitsin välillä liikkuvien henkilöiden 

sosiaaliturvaoikeuksiin vaikuttavat säädökset. Asetusten 883/2004 ja 987/2009 tavoitteena 

on yhteensovittaa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet. Ta-

voitteena on, että henkilö ei menettäisi sosiaaliturvaoikeuksiaan siitä syystä, että on käyt-

tänyt EU:n perussopimusten turvaamaa liikkumisvapauttaan. Yhteensovittamisasetusten 

883/2004 ja 987/2009 perusperiaatteet ovat seuraavat: 1. Yhdenvertainen kohtelu 2. Kau-

sien yhteenlaskeminen 3. Yksi sovellettava lainsäädäntö 4. Etuuksien eksportointi 5. Lai-

tosten välinen hyvä yhteistyö ja hyvä hallinto. 

 

Sosiaaliturva on asetusten 883/2004 ja 987/2009 merkityksessä EU-käsite, eikä se välttä-

mättä ole yhteneväinen sen kanssa, miten sosiaaliturva ymmärretään kansallisesti. Etuu-

det voidaan jakaa kolmeen ryhmään, kun mietitään niiden kuulumista yhteensovittamis-

asetusten soveltamisalaan. 1) Etuudet, jotka kuluvat asetusten asialliseen soveltamis-

alaan. 2) Etuudet, jotka kuuluvat asetusten asialliseen soveltamisalaan, mutta joita ei tar-

vitse maksaa ulos maasta, eli niihin voidaan soveltaa asumista koskevia edellytyksiä. 

Näitä ovat niin kutsutut maksuihin perustumattomat erityisetuudet. 3) Etuudet, jotka eivät 

lainkaan kuulu EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen piiriin. Näitä ovat sosiaalihuol-

toetuudet ja sosiaalipalvelut. 

 
Suomen lainsäädännön mukaisia asetuksen 883/2004 piiriin kuuluvia etuuksia ovat: 

 sairausvakuutusetuudet  

 julkinen terveydenhuolto  

 kuntoutusetuudet  

 kansaneläkelain mukaiset eläkkeet  
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 työeläkelakien mukaiset vanhuuseläkkeet ja työttömyyseläkkeet  

 vammaisetuudet, joista on säädetty laissa vammaisetuuksista  

 työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet  

 tapaturmavakuutus 

 työttömyysturvalain mukainen ansio- ja perusturva  

 lapsilisä  

 lasten kotihoidontuen hoitoraha ja hoitolisä 

 
Yhteensovittamisasetuksia 883/2004 ja 987/2009 sovelletaan kaikkiin jossain jäsenvalti-

ossa asuviin jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka ovat olleet yhden tai useamman jäsenval-

tion lainsäädännön alaisia, sekä näiden perheenjäseniin sekä leskiin ja orpoihin. Yhteen-

sovittamisasetuksia sovelletaan myös kansalaisuudettomiin henkilöihin ja pakolaisiin ja 

heidän perheenjäseniinsä sekä heidän leskiinsä ja orpoihinsa. Koordinaatioasetuksia 

883/2004 ja 987/2009 sovelletaan myös kolmansien valtioiden kansalaisiin, jotka oleskele-

vat laillisesti EU-maassa ja jotka liikkuvat EU-maiden välillä. 

 

Suomen EU-jäsenyyden alussa keskeinen kysymys oli, voiko Suomi ylläpitää asumispe-

rusteista verorahoitteista sosiaaliturvajärjestelmää, jossa oikeudet etuuksiin perustuvat 

pelkästään maassa asumiseen, eivätkä esimerkiksi maksujen ja verojen maksamiseen. 

Useimpien muiden EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmät taas olivat lähes täysin maksuihin 

perustuvia ja useimmiten työn teon kautta tapahtuvaan vakuuttamiseen perustuvia. Kysy-

mys siitä, voiko tai kannattaako Suomen säilyttää laajasti verorahoitteinen ja asumisperus-

teinen sosiaaliturvajärjestelmänsä, on menettänyt ajankohtaisuutensa vuosien myötä. 

Syitä on useampia. Ensinnäkin EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamiseasetusta (883/2004) 

laajennettiin kattamaan myös ei-työssäkäyvien oikeuksiin vuodesta 2010 alkaen. Tämä toi 

EU-keskusteluun myös muut kuin työhän perustuvat sosiaaliturvaoikeudet. Toiseksi usei-

den EU-maiden järjestelmät ovat kehittyneet sekamuotoisemmiksi siten, että niissä on en-

tistä enemmän esimerkiksi verovelvollisuuteen tai asumiseen perustuvia oikeuksia. Kol-

manneksi meneillään oleva työn murros on lisännyt kiinnostusta Suomen perusturvajärjes-

telmän kaltaiseen ratkaisuun. Neljäntenä on syytä muistaa, että EU:ssa sosiaaliturvan yh-

teensovittaminen on koordinointia eikä varsinaista harmonisointia.  
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Ei-aktiivien, eli ei-työntekijän tai työntekijänä pidettävien, henkilöiden mukaantulo koordi-

naation henkilölliseen soveltamisalaan vuonna 2010 on aiheuttanut uudenlaisia haasteita 

kaikille jäsenvaltioille. Ei-aktiiviin henkilöön sovelletaan koordinaatioasetusten mukaan 

asuinmaan lainsäädäntöä, mikä on aiheuttanut sen, että kaikkia jäsenvaltioita kiinnostavat 

myös asumiseen liittyvät kysymykset ja asumisen määrittely EU-tasolla. 

Sosiaaliturvasopimukset 

Suomella on sosiaaliturvasopimukset seuraavien maiden kanssa: Australia, Chile, Intia, 

Israel, Japani, Kanada ja Quebec, Kiina, Korea ja Yhdysvallat. Kahdenvälisten sosiaalitur-

vasopimusten soveltamisala on huomattavasti suppeampi kuin EU-lainsäädännön. Pää-

osin vaikutukset koskevat vakuutusmaksujen päällekkäisyyden estämistä ja eläkkeiden 

eksportointia.  

 

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehty kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää 

määräykset sosiaaliturvan yhteensovittamisesta.  

Asumisperusteinen sosiaaliturva – Mobiilin sosiaaliturvan työryhmä     

Pitkään liikkuvuus, sosiaaliturva ja Suomi tarkoitti ensi sijassa suomalaisten siirtolaisten 

oikeuksien turvaamista. Suomeen tulo muualta maailmasta oli vähäistä aina 2000-luvulle 

saakka. Liikkuvuus on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt erityisesti Viron EU-jäsenyyden jäl-

keen. Kelan hoitamat asumisperusteisten etuuksien myöntämisedellytykset maahan tulta-

essa ja maasta lähdettäessä kerättiin yhden sateenvarjolain (Laki asumisperusteisen sosi-

aaliturvalainsäädännön soveltamisesta 1573/1993 vp.) alle, joka tuli voimaan Suomen liit-

tyessä ETA:n vuonna 1.1.1994.  

 

Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdalla keskeinen kysymys on, kuinka nopeasti oikeus 

asumisperusteisiin etuuksiin tulisi avautua ja toisaalta kuinka pitkään oikeuden etuuksiin 
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voi säilyttää lähdettäessä ulkomaille. Tätä solidaarisuuden ja järjestelmän legitimiteetin ky-

symystä pohdittiin mobiilin sosiaaliturvan kärkihankkeessa.1 Asumisperusteista lainsää-

däntöä muutettiin 2019 voimaan tulleilla muutoksilla (Laki asumisperusteisesta sosiaalitur-

vasta rajat ylittävissä tilanteissa 16/2019 vp.), joilla selkeytettiin asumisperusteisen sosiaa-

liturvan alkamisen ja päättymisen periaatteita Suomeen ja Suomesta muuttotilanteissa.  

 

Lakimuutokset valmisteltiin työryhmässä, jossa työ aloitettiin yhteisten periaatteiden vah-

vistamisesta. Työryhmätyössä käsiteltiin mm. rahoituksen, viestinnän, legitimiteetin ja lain-

säädännön selkeyden näkökulmia. Työryhmätyössä kirkastettiin myös suomalaisen sosi-

aaliturvajärjestelmän perusperiaatteet. Näitä perusperiaatteita ovat yhdenvertaisuus, joka 

tarkoittaa, että samat oikeudet turvataan maassa oleskeleville eikä lainsäädännössä ole 

kansalaisuuteen perustuvia rajauksia. Verorahoitteisuus tarkoittaa, että etuudet kustanne-

taan veroille ja veroluonteisilla maksuilla. Solidaarisuus tarkoittaa, ettei oikeus sosiaalitur-

vaan ei ole riipu maksujen maksamisesta vaan tavoitteena on turvata Suomessa asuvilla 

ihmisille samat perusturvaetuudet. Syyperusteisuus tarkoittaa, että oikeudet turvataan ao. 

riskin toteutuessa. Mobiilin sosiaaliturvan työryhmä katsoi, ettei ollut ilmennyt perusteita 

muuttaa asumisperusteisen sosiaaliturvan perusperiaatteita. Pohdinnan lopputulema oli, 

että asumisperusteinen sosiaaliturva on tarkoitettu ensi sijassa Suomessa fyysisesti ole-

ville ihmisille. Oikeus siihen tulisi avautua melko nopeasti maahan tulon jälkeen erityisesti, 

jos henkilö tulee työhön. Toisaalta asumisperusteista sosiaaliturvaa ei tulisi maksaa ulko-

maille pitkään.  

 

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan tulee turvata Suomessa asuvien ihmisten oi-

keuden mukainen kohtelu. Työryhmätyön seurauksena asumisen periaatetta vahvistettiin 

ja virtaviivaistettiin, mikä tarkoitti, että sisään pääsyä ja ulosmenoa nopeutettiin. Laki asu-

misperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tuli voimaan 1.4.2019. Lain 

muutoksissa Suomeen työhön tulevien osalta ei edellytä asumisen edellytysten täytty-

mistä, jos palkka on vähintään 726,27 euroa/kk. Tällä muutokselle poistettiin viimeinen 

este työn perusteella pelkästään asumisperusteisen järjestelmän avautumiselta. Muutok-

silla selkeytettiin myös sitä, että vuoden maassa olon jälkeen henkilön tulisi päästä asu-

misperusteiseen sosiaaliturvaan, jolleivat muut perusteet jo olleet täyttyneet. 

                                                 
1 Sosiaali- ja terveysministeriö: Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa. Raportteja ja muistioita 

2019:10. Linkki loppuraporttiin. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161423/STM_loppuraportti_FI_verkko.pdf
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Suomesta lähtevien osalta tilapäinen oleskelu ulkomailla lyhennettiin yhdestä vuodesta 

kuuteen kuukauteen. EU-lainsäädännön soveltamistilanteissa asuminen määräytyy kuiten-

kin eri sääntöjen mukaan ja kuuden kuukauden kategorista rajaa ei voida soveltaa tilapäi-

selle oleskelulle. EU-tilanteissa asumisen määrittely edellyttää vuoropuhelua lähtö- ja tulo-

maan välillä. 

Tunnistetut haasteet liikkuvuuden näkökulmasta 

Suomesta lähtevät   

Ihmisten liikkuvuus lisääntyy ja moninaistuu jatkuvasti. Ihmiset liikkuvat työn mutta myös 

muiden syiden vuoksi. Suomesta lähdettäessä työn vuoksi liikkuvien osalta ei ole esitetty 

muutostarpeita. Haasteet liittyvät enemmänkin muun syyn kuin oman työn vuoksi liikkuviin 

henkilöihin. Suomessa ansaittu työeläke maksetaan kaikkialle maailmaan, mutta asumis-

perusteista sosiaaliturvaa ei lähtökohtaisesti saa mukaansa ulkomaille. Haaste asumispe-

rusteisen sosiaaliturvan osalta on kuitenkin se, ettei sosiaaliturvan toimeenpanijoilla ole 

välttämättä tietoa ulkomailla oleskelusta. Tilanteeseen vaikuttaa myös etuus- ja palvelujär-

jestelmän digitalisaatio. Samalla perusturvaetuudet on lähtökohtaisesti tarkoitettu Suo-

messa fyysisesti oleskeleville henkilöille. 

 

Uuden lisän liikkuvuuteen on tuonut koronakriisin aikana lisääntynyt etätyö ja etätyö ulko-

mailla. Viime vuosien aikana Suomessa, kuten myös Euroopan unionin jäsenmaissa ja 

maailmanlaajuisesti, etätyön tekeminen on yleistynyt niin työntekijöiden kuin yrittäjien 

osalta. Covid-19 -pandemian johdosta etätyöskentely on yleistynyt valtioiden sisäisesti 

sekä rajat ylittävästi. Työskentelytapojen muutos ja kiihtynyt digitalisaatio mahdollistavat 

paikkariippumattoman työnteon. Digitaalisten yhteyksien kehittyminen ja kasvaneet mah-

dollisuudet sijainnista vapaaseen työskentelyyn internetin kautta ovat nostaneet myös ul-

komailla tehtävän työn suosiota. Ulkomailla tehtävään etätyöhön, kuten myös ulkomailta 

Suomessa tehtävään etätyöhön liittyy useita eri huomioon otettavia näkökulmia niin sosi-

aaliturvan, verotuksen kuin työoikeuden kannalta. Oleskeluoikeuksia, vero-oikeutta ja työ-

oikeudellisia kysymyksiä koskevat omat kansalliset ja kansainväliset säännöksensä, joita 

ei ole kattavasti rajat ylittävän etätyön näkökulmasta koottu yhteen.  
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Suomeen tulevat 

Suomen väestön nopea ikääntyminen väistämättä johtaa kestävyysvajeeseen ja maahan-

muutto on keino paikata tätä vajetta. Sosiaaliturvan näkökulmasta haasteet riippuvat siitä, 

mikä on Suomeen tulon taustasyy. Kun henkilö tulee Suomeen työhön, hänelle avautuu 

käytännössä lähes koko sosiaaliturvajärjestelmä, riippumatta tuleeko hän EU/ETA-maasta 

tai Sveitsistä vai nk. kolmannesta maasta. Tilanne on toinen, jos henkilö tulee Suomeen 

muusta syystä kuin työhön (ml. työhön tulevan puoliso ja muut perheenjäsenet).  

 

Vaikka toive on työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien nopeaan työllistymi-

seen, emme ole maana pystyneet tekemään riittävästi ulkomaalaistaustaisten ihmisten 

työmarkkinatilanteen edistämiseksi. On myös hyvin todennäköistä, että Suomeen tulee tu-

levaisuudessa yhä enemmän pakolaisia sekä muita parempaa elämää hakevia (sodat, 

köyhyys, näköalattomuus, ilmastopakolaisuus…). Tällöin ajankohtaiseksi nousee todennä-

köisesti kysymys siitä, kestääkö Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan rahoituspohja 

ja säilyykö Suomen sosiaaliturvan vahva legitimiteetti kansalaisten silmissä, jos yhä enem-

män ihmisiä tulee järjestelmän piiriin suoraan ilman rahoitukseen osallistumista.  

 

Maahan muuttaneiden määrä ja siten osuus väestöstä on kasvanut merkittävästi viimeis-

ten vuosikymmenten aikana. Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana vieraskielisten 

määrä on kasvanut Suomessa yli 100 000 henkilöllä. Vuoden 2021 lopussa Suomessa 

asui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvaa henkilöä hie-

man yli 458 000, eli 8,3 % väestöstä. Maahanmuuttajien sosiaaliset ja taloudelliset tilanteet 

ovat siten yhtä lailla hyvin vaihtelevia, mutta maahanmuuttajien huono-osaisuuden ja sosi-

aalisten haasteiden merkitys on yhteyskunnallisesti kasvanut.  

 

Ulkomailla syntyneiden yli 18-vuotiaiden köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien (AROPE) 

osuus oli vuonna 2019 24,9 %, mikä on lähes 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kanta-

väestön vastaava osuus. EU-alueella syntyneiden köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien 

osuus oli 15,8 %, eli hyvin lähellä kantaväestöä. EU-alueen ulkopuolella syntyneiden köy-

hyys- ja syrjäytymisriskissä olevien osuus oli vuonna 2019 29,9 %, eli lähes kaksinkertai-

nen kantaväestöön verrattuna. 
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Maahan muuttaneiden työllisyysaste on kantaväestöä selvästi alhaisempi, vaikkakin ero 

on viime vuosina kutistunut. Erot työllisyys- ja työttömyysasteessa kasvavat entisestään, 

kun tilannetta tarkastellaan eri maahanmuuttajaryhmittäin tai sukupuolten välillä. Ulko-

mailla syntyneiden miesten työllisyysaste on lähellä yleistä työllisyysastetta, kun vastaa-

vasti ulkomailla syntyneiden naisten työllisyysaste on noin 15 prosenttiyksikköä alhai-

sempi. EU-alueella syntyneiden ja EU:n ulkopuolella syntyneiden välillä on kuitenkin mer-

kittävä ero.  

 

Etuuskäyttöä tarkasteleva tutkimustieto osoittaa, että ulkomaalaistaustaiset käyttävät kan-

taväestöön verrattuna suhteessa enemmän Kelan toimeenpanemia perusturvaetuuksia. 

Perusturvaetuuksien käytön osalta tilanne ei ole yhtäläinen koko ulkomaalaistaustaisten 

joukon osalta, vaan heikoin tilanne on EU-alueen ulkopuolella syntyneillä, joiden joukossa 

etuuksien saanti on huomattava yleistä.2 Keskustelussa nousee usein esiin myös maahan 

muuttaneiden ja ulkomaalaistaustaisten keskimäärin pidemmät lasten kotihoitojaksot. Koti-

hoidon tuen käytön haasteena erityisesti maahan muuttaneiden naisten kohdalla on se, 

että tuen käyttö ei edistä kotona lapsia hoitavan vanhemman osallistumista kotoutumista 

tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksella on myös 

myönteinen vaikutus ulkomaalaistaustaisten lasten myöhempään integraatioon.3 

Komitean ehdotukset  

1. Vastavuoroisuuden vahvistaminen. Etuuksien ja palveluiden selkeämpi yhteys edes-

auttaa tiedon välittymistä henkilön mahdollisesta ulkomailla oleskelusta. Etuuksien ja pal-

veluiden yhteen nivominen on tärkeää myös Suomeen muuttavien kotoutumispalveluiden 

ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen näkökulmasta. Maahanmuuton ja digitalisaation li-

sääntyessä asumisperusteisen sosiaaliturvan rahoituksen legitimiteetti on tärkeä turvata. 

 Henkilökohtaisia tapaamisia ja palveluihin ohjaamista rahaetuuksien maksutilan-

teissa lisätään. 

 Selvitetään verotuksen ja asumisperusteisen sosiaaliturvan yhteismitallisuutta.  

 

2. Monipaikkaisen työn ja sosiaaliturvan yhtymäkohdat.  

                                                 
2 Jauhiainen, Signe & Raivonen, Leo 2020: Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. Kelan työpapereita 

157/2020, Helsinki. Linkki julkaisuun. 
3 Tervola, Jussi 2018: Supporting gender equality and integration. Immigrant families’ child care choices in the Nordic 

policy context. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 149, Helsinki. Linkki julkaisuun. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020120198868
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036299
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 Selvitetään monipaikkaisen ja rajat ylittävän etätyön yhtymäkohdat sosiaaliturvaan, 

verotukseen ja työoikeuteen. 

 

3. Vapaaehtoinen liittyminen sairausvakuutukseen.  

 Selvitetään mahdollisuus liittyä sairasvakuutukseen vapaaehtoisesti vakuutusmak-

sua maksamalla. 
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Liite 1 

Miten muut maat ovat ratkaisseet sosiaaliturvan maahan ja maastamuuttotilanteissa 

Saksa 

Sosiaalivakuutus kattaa käytännössä Saksassa työskentelevät henkilöt. Mikäli vaatimukset 

täyttyvät, väliaikaisesti kolmanteen maahan Saksasta lähetetty työntekijä voi yhä kuulua 

Saksan sosiaaliturvan piiriin rajoitetun ajan. Lähettämissääntö koskee sairausvakuutusta, 

pitkäaikaishoitoa, eläkevakuutusta, työtapaturmavakuutusta sekä työttömyysvakuutusta. 

Työskentelevien henkilöiden lisäksi monet muutkin ryhmät kuuluvat sosiaaliturvan piiriin, 

mutta sosiaalivakuutuksen kattavuus vaihtelee sosiaaliturvan alasta riippuen. Poikkeus 

Saksan sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomailla oleskelun aikana koskee kuitenkin vain 

lähetettyjä työntekijöitä.  

 

Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöä ei sovelleta henkilöön, joka työskentelee väliaikaisesti 

kolmannesta maasta lähetettynä Saksassa. Kaikki muut Saksassa työskentelevät henkilöt 

kuuluvat sosiaalivakuutuksen piiriin.  

 

Mahdollisuus vapaaehtoiseen sosiaalivakuutukseen vaihtelee sosiaaliturvan alasta riip-

puen. Esimerkiksi sairausvakuutukseen ja työtapaturmavakuutukseen voi liittyä myös va-

paaehtoisesti.  

Saksassa ei seurata sosiaaliturvan piiriin kuuluvien liikkumista tai heidän ulkomailla oles-

kelunsa kestoa.  

Itävalta 

Itävallassa sosiaaliturva (sairaus, eläkkeet, työttömyys, työtapaturmat ja ammattitaudit) lin-

kittyy ansiotoimintaan. Kansalaisuus ei vaikuta henkilön sosiaaliturvaoikeuksiin. 

 

Henkilö voi tietyissä tapauksissa liittyä Itävallan sosiaalivakuutuksen piiriin vapaaehtoi-

sesti. Oltuaan vähintään 12 kuukautta eläkevakuutettuna Itävallan järjestelmässä, henkilö 

voi jatkaa eläkevakuutusmaksujen maksamista vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen eläkeva-

kuutus ei vaadi vakituista asumista Itävallassa.  
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Mikäli ei-aktiivinen henkilö muuttaa Itävaltaan, hän voi ottaa vapaaehtoisen eläkevakuutuk-

sen ja vapaaehtoisen sairausvakuutuksen. Vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen on oi-

keutettu ainoastaan maassa asuva. Sairausvakuutusta voi hyödyntää ensimmäisen kerran 

vasta sitten, kun sairausvakuutusmaksuja on maksettu kuuden kuukauden ajan. Vakuute-

tulla on velvollisuus ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta, jolloin esimerkiksi muuttaessa 

pois Itävallasta oikeus vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen katkeaa. 

Tanska 

Mikäli henkilö muuttaa pysyvästi toiseen maahan, hän ei lähtökohtaisesti kuulu enää Tans-

kan sosiaaliturvan piiriin. Muuttaessa kolmanteen maahan voi tietyissä tapauksissa säilyt-

tää oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin, riippuen kansallisesta lainsäädännöstä tietyillä sosiaa-

liturvan aloilla. Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista säilyttää oikeus osaan eläk-

keestä, äitiysavustukseen tai eläkkeensaajan erityislapsilisään. 

Lähtökohtaisesti Tanskan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan kansalaisuudesta riippu-

matta. Kolmannesta maasta tulevalla henkilöllä, joka on rekisteröity Tanskassa asuvaksi, 

on oikeus asumiseen perustuviin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairausvakuutukseen. Joi-

denkin etuuksien osalta on kuitenkin asetettu tiettyjä vaatimuksia asumisajan keston suh-

teen. Esimerkiksi täysimääräisen lapsilisän saaminen edellyttää 6 vuoden asumista tai 

työskentelyä maassa. Kolmansien maiden kansalaiset ovat lisäksi oikeutettuja eläkkee-

seen vasta asuttuaan Tanskassa 10 vuoden ajan. Tanskan kansalaisilta ja EU-kansalai-

silta vastaava asumisaikavaatimus on 3 vuotta. 

 

Tanskassa ei ole mahdollisuutta vapaaehtoiseen sosiaalivakuutukseen. Pysyvästi kolman-

teen maahan muuttaessaan henkilön on mahdollista säilyttää jäsenyytensä työttömyyskas-

sassa Tanskassa, mutta oikeutta etuuksiin ei pysyvän ulkomailla oleskelun aikana ole.  

 

Tanskassa tehdään lentoasematarkastuksia, joiden kautta valvotaan, että esimerkiksi työt-

tömyysetuuksia saavat henkilöt ovat varmasti ilmoittaneet ulkomaille lähdöstään kansallis-

ten määräysten mukaisesti. Vakuutettuja ei valvota ulkomailla.  

Ruotsi 

Ruotsissa sosiaaliturva koostuu asumisperusteisista ja työskentelyperusteisista etuuksista. 

Ulkomaille matkustavan henkilön voidaan katsoa yhä asuvan Ruotsissa, mikäli oleskelu 
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ulkomailla kestää enintään vuoden. Ulkomaille muuton ollessa pysyvä, oikeus Ruotsin so-

siaaliturvaan katkeaa heti muutosta lähtien.  

 

Työskentelyperusteisten etuuksien osalta henkilö on vakuutettuna Ruotsin järjestelmässä 

maassa työskentelyn ajan. Ulkomaille muuttanut, mutta yhä Ruotsissa työskentelyä jat-

kava henkilö voi olla oikeutettu työskentelyperusteisiin etuuksiin, mutta ei asumisperustei-

siin etuuksiin. Toiseen maahan muuttaessa on oikeutettu kolmen kuukauden ”jatkotur-

vaan”, joka voi päättyä myös aikaisemmin, mikäli henkilö aloittaa työskentelyn toisessa 

maassa.   

 

Kolmannesta maasta Ruotsiin tuleva henkilö, jonka voidaan olettaa asuvan Ruotsissa yli 

vuoden ajan, voi kuulua suoraan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Aloittaessaan 

työskentelyn henkilö on oikeutettu myös työskentelyperusteiseen sosiaaliturvaan.  

 

Ruotsissa ei ole mahdollisuutta vapaaehtoiseen sosiaalivakuutukseen. 

 

Sosiaaliturvan piiriin kuuluvien liikkumisen tai heidän ulkomailla oleskelunsa keston seu-

raaminen on maassa haasteellista, mutta käytännössä valvontaa kuitenkin tapahtuu esi-

merkiksi elossaolotodistusten kautta. Viranomaiset saattavat myös pyytää tietoja tai tiliot-

teita pankeilta saadakseen lisätietoa henkilön olinpaikasta.  

Norja 

Norjassa kansanvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvat Norjassa ja Norjan mannerjalustalla 

asuvat tai työskentelevät henkilöt. Norjassa työskentelevä kuuluu sosiaalivakuutukseen, 

vaikka hän asuisikin kolmannessa maassa. Alle kolme kuukautta Norjassa tai Norjan man-

nerjalustalla työskentelevät henkilöt on vapautettu pakollisesta sosiaalivakuutuksesta edel-

lyttäen, että he eivät ole verovelvollisia Norjassa ja heillä on työskentelyn aikana voimassa 

oleva sosiaaliturva ulkomailla.  

 

Myös tietyt muut henkilöryhmät voivat kuulua Norjan lakisääteisen sosiaaliturvan piiriin, 

vaikka he oleskelisivat ja asuisivat kolmannessa maassa. Tämä koskee ensisijaisesti työs-

kenteleviä henkilöitä, joilla on yhteyksiä Norjaan, kuten esimerkiksi Norjan valtion tai puo-
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lustusvoimien palveluksessa olevia ja mahdollisesti myös heidän kanssaan asuvia puoli-

soita ja lapsia. Myös esimerkiksi Norjassa rekisteröityjen alusten työntekijät ja Norjan kan-

salaiset, jotka opiskelevat ulkomailla valtion apurahan tai opintolainan turvin, kuuluvat Nor-

jan sosiaaliturvan piiriin.  

 

Pääsääntöisesti siis kaikki Norjassa asuvat ovat kansanvakuutusjärjestelmän piirissä. Ul-

komailta muuttava henkilö voidaan arvioida Norjassa asuvaksi, mikäli hänen on määrä 

oleskella maassa vähintään 12 kuukautta. Henkilöllä on myös oltava rekisteröity asuin-

paikka Norjassa. Turvapaikanhakijat ja heidän perheenjäsenensä ovat kansallisen vakuu-

tuslainsäädännön mukaisesti oikeutettuja rajattuun sosiaaliturvaan turvapaikkahakemuk-

sen käsittelyn aikana.  

 

Henkilö katsotaan edelleen Norjassa asuvaksi, mikäli tilapäinen oleskelu ulkomailla kestää 

korkeintaan 12 kuukautta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli asianomainen henkilö on 

oleskellut ulkomailla yli puolet vuodesta kahden edellisen tai useamman peräkkäisen vuo-

den aikana.  

 

Norjassa sosiaaliturvan näkökulmasta ihmisten liikkuvuutta ulkomailla ei erityisesti seurata. 

Vaatimus Norjassa oleskelusta 12 peräkkäisen kuukauden ajan voi täyttyä, vaikka henki-

löllä olisikin tuona aikana tavanomaisella lomamatkalla ulkomailla. Ulkomailla asuvilta Nor-

jasta eläkettä saavilta voidaan tosin pyytää elossaolotodistusta vuosittain. 

 

Vapaaehtoinen sosiaalivakuutus 

 

Henkilöille, jotka asuvat Norjassa, mutta eivät kuulu kansanvakuutusjärjestelmän piiriin, 

voidaan kokonaisarvioinnin perusteella myöntää vapaaehtoinen jäsenyys. Arvioinnissa 

otetaan huomioon esimerkiksi aikaisempi kuuluminen kansanvakuutusjärjestelmään, puoli-

son sosiaaliturva sekä Norjassa oleskelun kesto. Vapaaehtoista sosiaalivakuutusta ei käy-

tännössä saa, mikäli kuuluu toisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja on oikeutettu 

kyseisen järjestelmän etuuksiin Norjassa oleskelun aikana.  

 

Joissakin tapauksissa kolmannessa maassa asuva voi pysyä Norjan sosiaaliturvajärjestel-

män piirissä vapaaehtoisen sosiaalivakuutuksen kautta. Vapaaehtoinen vakuuttaminen on 



16(16) 
Luonnos 15.9.2022 
 
 

 

mahdollista, mikäli henkilö on ollut vakuutettuna Norjan kansanvakuutusjärjestelmässä vä-

hintään kolme hakemusta edeltävästä viidestä vuodesta. Lisäksi henkilöllä täytyy olla lä-

heinen yhteys norjalaiseen yhteiskuntaan. Vapaaehtoisen sosiaalivakuutuksen piiriin voi-

vat päästä esimerkiksi ulkomailla työskentelevät lähetetyt työntekijät ja ulkomailla korkea-

koulussa opiskelevat. Myös vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyysetuutta kansanvakuutusjär-

jestelmästä saavat henkilöt, jotka ovat olleet vakuutettuina Norjan kansanvakuutusjärjes-

telmässä vähintään 30 vuotta täytettyään 16 vuotta, ovat oikeutettuja vapaaehtoiseen sosi-

aalivakuutukseen. Myös muutamissa muissa tapauksissa vapaaehtoinen vakuuttaminen 

on mahdollista. Vapaaehtoisen vakuutuksen kautta voi olla vain osittain kansanvakuutus-

järjestelmän jäsen, esimerkiksi vain sairausvakuutuksen tai vain eläkevakuutuksen osalta.  

 


