
ASUMISPERUSTEINEN 
SOSIAALITURVA  

-Työpaja I Puhdas pöytä 
31.3 klo 9.00-13.00 



MITÄ ODOTIMME? 
 Mielenkiintoista oppia 

uudenlaisesta 
lainsäädäntöprosessista 
 

Tärkeää että lähdetään 
yleisistä periaatteista ja 
sitten edetään 
yksityiskohtiin. 
 

Hyvä ettei heti keskitytä 
teksteihin! 
 

Lähdetään konkretiasta: 
mitkä ovat ongelmakohtien 
mahdolliset ratkaisut 
 

Sihteeristössä tuetaan 
prosessia Työ antaa kuvan, miten 

Suomi suhteutuu yleiseen 
keskusteluun Euroopassa  
 
 

Tehdään hyvää 
lainsäädäntöä!  
 

Uusi työ ja tekniikka 
työryhmän työssä, laitetaan 
se toimimaan. 
 

Selkiytetään 
asumisperusteisuuden 
määritelmä. 
 

Työntekijöille toimivat 
tilanteet muuttuvissa 
tilanteissa. 
Menestystä! 
 

Rahoitus, työntekijöiden 
oikeudet ja yhdenvertaisuus on 
tärkeitä. Ei anneta mennä 
jutteluksi. 
 

Laaja näkökulma koko STM:n 
sektoriin. 
 

Tärkeä aika tälle työlle. Nyt 
tarvitaan ratkaisuja.  
 

Nyt on aikaa valmisteluun. 
Käytetään se fiksusti ja 
puretaan myyttejä. 
 

Kansalliset edut ja 
liikkumismahdollisuuksien 
tasapuoliset oikeudet ja 
velvollisuudet. 
 

Tyhjä taulu, odotan 
mielenkiinnolla! 
 



Maija Sakslin:  
UNIVERSAALI JA KATTAVA JÄRJESTELMÄ 

-1900 
Kuntien, seurakuntien 

ja järjestöjen 
köyhäinhoito. 

Patruunat   1939- 
Kansaneläke- 

järjestelmä 

1960 
Työeläkejärjestelmä 

ja 
sairausvakuutus 

 
 

2018- 

Työtä tekeville etuudet perustasoa 
korkeampina 

Suomessa on tavoitteena ollut sosiaaliturva 
kattavasti koko väestölle, myös maaseutuväestö on 
haluttu etuuksien piiriin.  Vakuutusmaksujen ja 
verojen maksaminen tai työuran pituus eivät ole 
olleet kytköksissä sosiaaliturvaoikeuteen. 

JÄRJESTELMÄN OSAT: 
Kaikille tarkoitetut etuudet  



Tuomas Ojanen:  
PERUSTUSLAKI  
Perustuslaki antaa vain suurimittakaavaisen kuvan.  
Yksittäiset lait ja niiden tulkinta antavat tarkemmat ohjeet. 

PERUSTUSLAKI 19 §  
Oikeus sosiaaliturvaan 

PERUSTUSLAKI 6 § 
Yhdenvertaisuus (syrjinnän kielto)  

PERUSTUSLAKI 22 § 
Perusoikeuksien turvaaminen 

Kannattaa muistaa, että Korkein oikeus ja Korkein hallinto-
oikeus ovat korostaneet perus- ja ihmisoikeusmyönteistä 
laintulkintaa.  

Jokaisella on oikeus välittömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. 
Pe VL 73/2014 vp 
Lailla taataan jokaiselle oikeus 
perustoimeentuloon (syyperusteinen 
sosiaaliturva). 
Pe VL 55/2016 vp 
Julkisen vallan on turvattava jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

9 § Liikkumisvapaus 
10 § Yksityiselämän suoja 
17 § Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin + 

Vaikka perustuslaissa on yhdenvertaisuusperiaate, on perusteltua 
erottaa toisistaan erilaisia ryhmiä ja heitä on mahdollista kohdella 
eri tavoin:  

Turvapaikanhakijat - oleskeluluvan saaneet -  
EU-maiden kansalaiset - Suomen kansalaiset 

Perusoikeudet Ihmisikeudet 



Sonya Walkila:  
EU ja SUOMI 

Sosiaaliavustus 

OIKEUDET EU:SSA: 
● Syrjinnän kielto 
● Oikeus liikkua 
● Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
● Joukkokarkotukset kielletty 

Käsitteet EU-
lainsäädännössä 

VAIKEA TAPAUS I: 
Taloudellisesti ei-aktiiviset ihmisryhmät 
 
VAIKEA TAPAUS II: 
3 kk - 5 v maassa olevat  
 
Arviointiperusteina:  

- Riittävät varat 
- Ei kuormita sosiaaliturvajärjestelmää   
- Kattava sairasvakuutus 

Sosiaaliturvaetuus 

Vapaan liikkuvuuden direktiivin perusteella 
Työntekijöillä vahva asema 

EU-tuomioistuimen 
OIKEUSKÄYTÄNTÖ MUUTTUNUT 
AJASSA: 

1998-2007 2008-2013 2014- 
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