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• kansaneläkelaki

• lapsilisälaki

• äitiysavustuslaki

• asumistukilaki

• vammaisetuuslaki

---------------------------------------------

• eläkkeensaajan asumistukilaki

• takuueläkelaki

• elatustukilaki

• rintamasotilaseläkelaki

• sairausvakuutuslaki
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Työskentely / 4 kk sääntö

 Mitä hyvää?

 Voimmeko luopua?

 Mitä huonoa?

 Mitä tilalle?
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Työskentely / riittävä ansio

• Nyt työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka (+18 h/vko)

• jos ei työehtosopimusta, 1187 e/kk (päivän minimipalkka on 55,21 e ja tunnin 

minimipalkka 6,90 e)

• Mitä tilalle?
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Asuminen
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Muutosajatuksia

• EU-tilanteet:

• Asetuksessa on asuminen lainvalintasääntönä ei-aktiiveille 

• Merkitystä myös useassa maassa työskentelyn tilanteissa ja etuuksien 

päällekkäisyyksiä koskevissa tilanteissa 

• Voisiko asetuksen mukainen käsite olla hyvä/selkeä kaikissa EU-

tilanteissa?

• Muut kuin EU-tilanteet:

• Oma määritelmä sosiaaliturvan kannalta, sen peruspilareita esim:

• Kotikunta, Suomessa asuttu aika, perhesiteet, kokonaisharkinta (?)…

• selkeys, ennakoitavuus yksilön kannalta

• Kotimaahan tulevat/palaavat Suomen kansalaiset ja muut paluumuuttajat

20.2.20186 Etunimi Sukunimi



Kotikuntalain 4 §

Kotikunta maahan muutettaessa

Suomeen ulkomailta tulleen ja täällä asuvan henkilön kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka määräytyy tämän lain säännösten 
mukaisesti, jos:

1) hän on Suomen kansalainen;

2) hänellä on UlkL:ssa tarkoitettu voimassa oleva jatkuvaan tai pysyvään oleskeluun oikeuttava lupa;

3) hän on Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen ja hän on ulkomaalaislain 
säännösten mukaisesti rekisteröinyt oleskeluoikeutensa Suomessa, jos häneltä edellytetään tällainen rekisteröinti;

4) hän on sellaisen henkilön perheenjäsen, jolla on Suomessa tässä laissa tarkoitettu kotikunta; taikka

5) hänellä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva vähintään yhden vuoden tilapäiseen oleskeluun oikeuttava lupa ja 
hänellä on lisäksi tarkoitus olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina henkilön asumisen vakinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan huomioon muun 
muassa, että:

1) hän on suomalaista syntyperää;

2) hänellä on aiemmin ollut Suomessa tässä laissa tarkoitettu kotikunta;

3) hänellä on voimassa oleva työsopimus tai muu siihen rinnastettava selvitys Suomessa tehtävää vähintään kaksi 
vuotta kestävää työtä tai opiskelua varten; taikka

4) hänellä on ollut tilapäinen asuinpaikka Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan maahanmuuton 
jälkeen.
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Kiitos!
stm.fi @STM_Uutiset

http://stm.fi/asumisperusteinen-sosiaaliturva


