
EU/ETA-maista  
tulevat  

Kuuluminen sovel- 
tamisalalain mukai- 
seen sosiaaliturvaan  
(SovaL / asetus  
883/2004 ja  
987/2009)  

 

Sairausvakuutus  
(SairausvakuutusL  
2§)  

 

Kansaneläke / per- 
he-eläke  
(KansaneläkeL 8§,  
9§)  

 
 

Työttömyysturva  
(TTL luku I, 8§)  

 
 

Lapsilisä ja äi- 
tiysavustus  
(LapsilisäL, Äi- 
tiysavustusL)  

 

Vanhempainpäivä- 
rahat  
(SairausvakuutusL  
luku 9 )  

 

Oikeus luontoisetuuksiin  
(julkinen terveydenhuolto,  
sairaanhoitokorvaukset ja  
Kelan kuntoutusetuudet)  
Huom! Vaikka oikeus 
luontoisetuuksiin on 
Suomessa, voi valtio 
joissakin tilanteissa 
laskuttaa toista 
jäsenvaltiota 
kustannuksista 
  

Työnteko- ja  
asumispaikka  

       

Työskentelee ja  
asuu Suomessa  
 

Kyllä Kyllä Kyllä (on vakuutet- 
tu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Kyllä (on vakuutettu)  
Saa päivärahaa, jos täyttää 
työssä- 
oloehdon.  
 

Kyllä Kyllä (on vakuutet- 
tu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedel- 
lytys 180 pv  
 

Kyllä  
• kotikunnan 

perusteella  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 

  
Työskentelee  
Suomessa mutta  
asuu toisessa  
EU- tai Eta- 
valtiossa tai  
Sveitsissä  

 

Yli 4kk toe-ehdon  
täyttävää työtä:  
kyllä  
Alle 4kk: ei  
 
 

Yli 4kk toe-ehdon  
täyttävää työtä:  
kyllä  
Alle 4kk: ei  
 

 

Kyllä (on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen 3v. 
asumisedellytys 
 

Kyllä (on vakuutettu)  
Saa työttömyyspäivärahaa, 
jos täyttää työssäoloehdon. 
Poikkeuksia työttömillä, 
jotka palaavat 
asuinmaahan.  
Työmarkkinatuki: ei saa  
 

 

Lapsilisä: Yli  
4kk toe-ehdon  
täyttävää työtä:  
kyllä 
Alle 4kk: ei  
Äitiysavustus: kyllä  
 
 

 

Yli 4kk toe-ehdon  
täyttävää työtä:  
kyllä, asumisedellytys 180 
pv  
Alle 4kk: ei  
 

 

Kyllä  
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus kaikkiin 

julkisen 
terveydenhuollon 
palveluihin 
Suomessa 
kotikuntalaisen 
asiakasmaksulla ja 
muihin 
luontoisetuuksiin, 
vaikka ei olisi 
kotikuntaa Suomessa  

 
 

Asuu Suomessa  
mutta kuuluu  
työskentelynsä  
perusteella muun  
EU- tai Eta- 
valtion tai Sveitsin 
sosiaaliturvan  
piiriin  
 

Osittain (asetuksen 
ulkopuolinen osuus,  
esim. äitiyspakkaus)  
 

Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  
 
 

Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  
 

Ei (vakuutus 
työskentelymaasta). 
Poikkeuksia työttömillä, 
jotka palaavat 
asuinmaahan.  
 
 

Kyllä (lapsilisän 
erotusosuus +  
äitiysavustus)  
 
 

 

Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  

 

Kyllä  
• kotikunnan 

perusteella  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 
  

Asuu Suomessa  
muttei työskentele  
 

Kyllä, jos vakinainen 
asuminen  
 

Kyllä, jos vakinainen 
asuminen  
 

Kyllä(on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  

 

Kyllä (on vakuutettu)  
Työmarkkinatuki: kyllä  
Työttömyyspäiväraha: 
kyllä, jos aiemmin ollut 
töissä ja täyttää toe- 
edellytykset.  

Kyllä (jos lapsi asuu 
Suomessa)  
 

 

Kyllä (on vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  
 

Kyllä  
• kotikunnan 

perusteella  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
Maahan muuttavan        



status  
 
Työntekijät /  
yrittäjät  
 

Väh.1 v. oleskelu, 
tehty sopimus tai  
muut siteet:  
=> vakinainen  
muutto eli kyllä  

Kyllä, koska SovAL:n 
mukainen  
vakinainen muutto  
 

Kyllä(on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen,  
3v. asumisedellytys  
 
 

 

Kyllä Kyllä Kyllä (on vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  

Kyllä 

työskentely, ei muita 
siteitä:  
osittain työnteon  
perusteella  
(ei vakinainen  
muutto) 

Kyllä, SVL 2 §:n  
nojalla  
 

Kyllä(on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen,  
3v. asumisedellytys  
 

Työttömyyspäiväraha: 
kyllä  
Työmarkkinatuki: ei (ei 
vakinaisesti asuva)  

Kyllä Kyllä (on vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  

Kyllä 

Alle 4kk työskentely, ei 
muita siteitä:  
ei  
(ei vakinainen  
muutto)  
 

Ei Ei Kyllä (on 
työttömyysturvan osalta 
vakuutettu)  
Saa työttömyyspäivärahaa, 
jos täyttää työssäoloehdon  
Työmarkkinatuki: ei (ei 
vakinaisesti asuva) 
 

Ei Ei Kyllä osittain  
• TyEL-vakuutettu 

työntekijä: EU-
asetuksen 883/2004 
nojalla  

 
o oikeus julkisen 

terveydenhuollon 
palveluihin, vaikka 
ei kotikuntaa  

 
 

Lähetetty työntekijä: ei  
(asetus estää kuulumisen)  
 

Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä  
• oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 
• hoitokustannukset 

laskutetaan 
työntekovaltiolta  
 

Rajatyöntekijä,  
a. asuu muualla,  
työskentelee Suomessa: 
kyllä  
b. asuu Suomessa,  
työskentelee muualla: 
osittain  
 

a. Kyllä  
b. Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  
 

 

a. Kyllä (on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
b. Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  

 

a. Ei  
b. Kyllä  
Pääasiallisesti asuinmaasta 
rajatyöntekijöillä  
 

a. Kyllä  
b. Kyllä  
 

a. Kyllä, asumisedellytys 
180 pv  
b. Ei (vakuutus 
työskentelymaasta)  
 

a. Kyllä  
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus kaikkiin 

julkisen 
terveydenhuollon 
palveluihin 
Suomessa 
kotikuntalaisen 
asiakasmaksulla, 
vaikka ei olisi 
kotikuntaa Suomessa  

 
b. Kyllä  
• kotikunnan 

perusteella / EU-
asetuksen 883/2004 
nojalla  

 
o oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 



  
Opiskelijat Jos vain opiskelija,  

ei muita siteitä: ei  
(ei vakinaisesti asuva)  
 

Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla       
 

o oikeus 
luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 
  

Tutkijat Kyllä, jos  
vakinainen muutto  
 

Kyllä, jos katsottu 
vakinaiseksi muutoksi  
 

 

Jos vakinainen  
muutto, niin kyllä  
(on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Ei (ei ole vakuutettu 
työskentelyn ajalta)  
Työttömyyspäiväraha: ei  
Työmarkkinatuki: kyllä, 
jos katsottu vakinaiseksi 
muutoksi  
 

 

Kyllä, jos katsottu 
vakinaiseksi muutoksi  
 

Jos katsottu vakinaiseksi 
muutoksi, niin kyllä (on 
vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  
 

Kyllä  
 
o oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 
 

  
Apuraha Suomesta  
ja Mela-vakuutus:  
Yli 4kk työskentely: kyllä  
Alle 4kk: ei  

 

Yli 4kk työskentely:  
kyllä  
Alle 4kk: ei  
 

Kyllä (on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Työmarkkinatuki: kyllä 
(jos asuu vakinaisesti) 

Kyllä Kyllä Kyllä  
Yli 4kk  
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa ja muihin 
luontoisetuuksiin, 
vaikka ei olisi 
kotikuntaa Suomessa  

 
 
alle 4kk:  
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus julkisen 

terveydenhuollon 
palveluihin, vaikka 
ei kotikuntaa   

Perheenjäsenet Suomessa vakinaisesti 
asuvan pää- 
henkilön perheenjäsen: 
kyllä (vakinainen 
asuminen)  
Asetuksen mukaisen 
työntekijän  
perheenjäsen: kyllä,  
jos vakinainen  
muutto  
(myös perheenjäsen  
voi työntekijänä  
päästä vakuutetuksi,  
jos edellytykset  
täyttyvät)  
 

Kyllä, jos vakinainen 
muutto  
 

Kyllä (on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Työmarkkinatuki: kyllä Kyllä, jos vaki- 
nainen muutto  
(äitiysavustus mahdollinen 
myös asetuksen 1612/68  
7§ nojalla, jollei  
vakinaista muuttoa)  
HUOM. asetuksen  
mukaisen työntekijän 
perheenjäsen voi toki saada 
perhe-etuuksia, vaikkei 
asuisikaan Suomessa, 
mutta oikeus on tällöin 
johdettu työntekijästä, eikä 
ole perheenjäsenen oma 
itsenäinen oikeus  

Jos katsottu vakinaiseksi 
muutoksi, niin kyllä (on 
vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  
 

Kyllä kotikunnan tai 
asetuksen perusteella / 
EHIC perheenjäsenen 
työskentelymaasta  
 

Eläkeläiset (ei Suomessa 
eläkevakuutettu) 
 

Jos katsotaan vakinaiseksi 
muutoksi 
kokonaisarvioinnin  

Jos vakinainen muutto 
Suomeen: kyllä  
 

Ei Työttömyysetuus 
myönnetään 
pääsääntöisesti enintään 

Kyllä Jos katsottu vakinaiseksi 
muutoksi, niin kyllä (on 
vakuutettu).  

Kyllä  
 
• kotikunnan 



perusteella: kyllä,  
 

sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona työnhakija 
täyttää 65 vuotta. Toisen 
EU-maan myöntämä 
vanhuuseläke voidaan 
työttömyysturvassa katsoa 
estäväksi etuudeksi. 

Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv. 

perusteella  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 
o oikeus 

luontoisetuuksiin 
Suomessa  

 
o valtio laskuttaa 

sairaan-
hoitokustannuksia 
eläkettä maksavalta 
valtiolta  

 
Pakolaiset Oleskeluluvan tai  

turvapaikan saaneet  
tai kiintiöpakolaiset: kyllä  
(vakinainen muutto)  

Kyllä Kyllä (on vakuutettu)  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Työmarkkinatuki:kyllä Kyllä Koska katsottu 
vakinaiseksi muutoksi, niin 
kyllä (on vakuutettu).  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  

Kyllä  
 
• kotikunnan 

perusteella  
 

Työttömät työn- 
hakijat  

Jos saavat edelleen  
työttömyysturvaa  
lähtömaastaan: Ei  
(kuuluvat sen maan 
sos.turvaan, missä ovat 
viimeksi työskennelleet)  
Jolleivät saa edellisestä 
maasta työttömyysturvaa: 
kyllä, jos katsotaan 
muuttavan vakinaisesti  
 

Ei, jos kuuluvat  
edelleen toisen  
jäsenmaan sosiaali- 
turvaan työttömyys- 
turvan maksamisen  
perusteella. 
Muuten kyllä, jos  
vakinainen muutto.  
 

Ei, jos kuuluvat  
edelleen toisen  
jäsenmaan sosiaali- 
turvaan työttömyys- 
turvan maksamisen  
perusteella  
Muuten kyllä, jos  
vakinainen muutto.  
Eläkettä saadakseen  
3v. asumisedellytys  
 

Työttömyyspäiväraha: Ei  
Työmarkkinatuki: Ei, jos 
kuuluvat edelleen toisen 
jäsenmaan sosiaaliturvaan 
työttömyysturvan 
maksamisen perusteella 
Kyllä, jos vakinainen  
muutto?  
 

 

Ei, jos kuuluvat edelleen 
toisen jäsenmaan 
sosiaaliturvaan 
työttömyysturvan 
maksamisen perusteella  
Muuten kyllä, jos  
vakinainen muutto  
 
 

 

Ei, jos kuuluvat  
edelleen toisen  
jäsenmaan sosiaali- 
turvaan työttömyys- 
turvan maksamisen  
perusteella  
Muuten kyllä, jos  
vakinainen muutto.  
Saa etuutta, jos  
täyttyy asumisedellytys 
180 pv  
 

Kyllä  
 
• EU-asetuksen 

883/2004 nojalla  
 

o oikeus 
luontoisetuuksiin 
Suomessa   
 

 


