
Asumisperusteinen sosiaaliturva työpaja 5: Muuttohaukat - 17.8.2017 
Osallistujat: 
Essi Rentola (STM), Marja-Terttu Mäkiranta (STM), Elina Immonen (SM), Jaana Rissanen 
(ETK), Suvi Rasimus (Kela), Antti Klemola (Kela), Marjaana Lundqvist (ETK), Mikko Räsänen 
(EK), Juha-Pekka Suomi (TEM), Pirjo Väänänen (SAK), Annika Juurikko (STM), Pekka 
Paaermaa (STM), Mira Saloheimo (STM), Marko Leimio (STM), Hannele Häkkinen (Kuntaliitto), 
Mirja Hämäläinen (Demos), Henna Huhtamäki (STM), Jaakko Kuosmanen (Demos) 
 

OSIO I : Maahanmuutto ja taustasyyt 
 

Alustus: 

Henna Huhtamäki, STM 

Maahanmuutto ja taustasyyt: Ketä tänne muuttaa ja miksi?  

Migrin tilastoissa eri oleskelulupatyyppeinä ovat 1) ensimmäinen lupa, joka on yleensä yhdeksi vuodeksi, 
2) jatkolupa, joka voi olla jopa neljäksi vuodeksi, jos ei ole mitään tilapäisyyteen viittaavaa, 3) pysyvä 
lupa, sekä 4) EU-kansalaisen rekisteröinti. EU-kansalaisten rekisteröintejä tehdään suhteessa muuttajien 
määriin vähemmän, kenties siitä syystä, että kaikki eivät rekisteröi oleskeluoikeutta. Ensimmäisiä 
oleskelulupia on paljon suhteessa jatkolupien määrään.  

Ensimmäisten oleskelulupien perusteina ovat yleisiä:  

● Opiskelijoiden lupien määrä on aikaisempaa pienempi tänä vuonna elokuuhun mennessä. 
Mahdollisena syynä ovat käyttöön otetut lukukausimaksut sekä myös hakemusten käsittelyruuhka 
alkusyksystä.  

● Työntekijöiden osalta lupien määrä voi tänä vuonna mennä yli edellisten vuosien.  
Jatkoluvat: luvut näyttävät pysyvän lähelle samoina kuin vuosina 2015 ja 2016. 

Muuttosyyt:  

● Isoin ryhmä perheenjäseninä Suomeen muuttaneista ovat muiden ulkomaalaisten lapset (3031); 
monissa perheissä on useampia lapsia.  

● Suomen kansalaisen puolisolta (2653) ei edellytetä oleskeluluvan saamiseksi toimeentuloa, kun 
taas muun ulkomaalaisen puolisolta (1637) edellytetään.  

● Venäjä on monessa eri muuttosyiden ryhmässä kolmen yleisimmän kansalaisuuden joukossa.  
● Osaratkaisua edellyttävää työntekoa koskeva lupa sisältää TE-toimiston tekemän 

saatavuusharkintaa koskevan osaratkaisun. Useimmiten henkilöt ovat suorittavaa työtä tekeviä, 
kuten siivoojia ja maataloustyöntekijöitä.  

● Erityisasiantuntijoita & tutkijoita tulee eniten Intiasta, Kiinasta, Yhdysvalloista, Venäjästä.  
● Muun työnteon perusteella oleskeluluvan saaneiden lukumäärä on pienehkö. Heitä ei koske TE-

toimiston osaratkaisumenettely: mm. urheilijat, valmentajat, käännöstyötä tekevät. 



● Opiskelijat: Kiina, Venäjä, Vietnam. Mielenkiintoista olisi nähdä tietoa jakautumisesta eri 
opinahjoihin, mutta tilastotietoa siitä ei löytynyt. Intia on pudonnut kolmen kärjestä. 

● Kansainvälisen suojelun osalta myönteisissä oleskeluluvissa on piikki v. 2016. 
 

Ensimmäisen luvan saaneista suurin osa oli työikäisiä vuonna 2016 - vain alle neljäsosa luvan saaneista 
oli muita kuin työikäisiä. Tämä vaikuttaa siihen, millaiset sosiaaliturvaetuudet tulevat kyseeseen. 
Taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, jos maahan muuttavat pääsevät töihin. 

Ensimmäisen luvan saaneista puolella on kuuden yleisimmän maan kansalaisuudet: Venäjä, Kiina, Intia, 
Ukraina, Vietnam, Yhdysvallat.  

Ulkomaan kansalaisia Suomessa 2016: Eniten Virosta, (yli 50 000) sitten Venäjältä (yli 30 000). 
 

Pääpointit: 

● Muuttajien määrissä kasvua.  
● Viime vuosina ei merkittävää muutosta lupien määrässä. (Turvapaikanhakijat ovat poikkeus.)  
● Kolme neljäsosaa muuttajista on työikäisiä.  
● TEM: 20% muuttaa pois muutaman vuoden kuluessa. 
● Venäjältä tulee paljon.  
● Mielenkiintoista: Mitä perheenjäseninä tulevat tekevät Suomessa? 

Keskustelu: 

● Rekisteröimiseen on lain mukainen velvollisuus, jos oleskelee täällä yli 3 kk. Paljonko kuitenkin 
havaitaan niitä, jotka eivät rekisteröi oleskeluaan?  

● Kotouttamispalvelujen saaminen edellyttää EU-kansalaisuuden rekisteröintiä.  

OSIO II : Kolmansista maista tulevien kansalaisten sosiaaliturvan 
erityispiirteet 

Alustus: 

Henna Huhtamäki, STM 

Mitä samaa ja mitä eroa EU-kansalaisten ja muiden maiden kansalaisten tilanteissa?  
Kolmannen maan kansalaisten asema ratkaistaan pääasiassa kansallisen lainsäädännön perusteella. 
Tilanne on eri, kun kolmannen maan kansalainen muuttaa muusta EU-maasta Suomeen, jolloin asetus 
883/2004 soveltuu.  

Voidaanko siis ihan kansallisesti säätää näiden suoraan kolmansista maista Suomeen muuttavien 
henkilöiden asemasta?  

● Maahanmuuttodirektiivit: useilla henkilöryhmillä on yhdenvertainen asema EU-kansalaisten 
kanssa. 
 



Työntekijän tilanne: jos on 4kk yhtäjaksoista työskentelyä, niin henkilö on oikeutettu asumisperusteiseen 
sosiaaliturvaan. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä.  

Kolmannen maan kansalaiselta yrittäjältä vaaditaan vakituista asumista, EU- kansalaiselta ei.  

Asumisperusteinen sosiaaliturva lakkaa työskentelyn päättyessä, ellei kyseessä ole vakituinen asuminen 
Suomessa. Poikkeustilanne on silloin, kun henkilö on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi ja hakee 
Suomessa työtä, jos hän on työskennellyt vähintään 6kk maassa ennen työttömyyttä ja täyttää 
oleskelulupavaatimuksen. Tämän säännön soveltuvuus EU-kansalaisiin on hieman epäselvä.  

Oleskelulupavaatimus: sosiaaliturva edellyttää asumisen tai työskentelyn lisäksi voimassa olevan luvan 
vähintään 1 vuodeksi. 

Kun henkilöllä voimassa oleva lupa, Maahanmuuttovirasto ei seuraa luvan edellytysten voimassaoloa, 
ennen kuin jatkolupavaiheessa se selvittää, onko edellytyksiä luvan jatkamiselle. Kela muistuttaa etuuksia 
saavia henkilöitä oleskeluluvan umpeutumisesta. Umpeutumisen ja uuden luvan myöntämisen välissä 
Kela arvioi etuuksien saamisen: jos lupa on haettu Suomessa ja myönnetty, oleskelulupavaatimus täyttyy 
hakemuksen jättämisestä. 

Joskus alle vuoden voimassa oleva lupa riittää, esimerkiksi kun matkustusasiakirja on voimassa alle 
vuoden tai työskentely kestää alle vuoden. 

Keskustelu:  

● Maahanmuuttoviraston ja Kelan tehtävissä on päällekkäisyyttä ja epäselvyyksiä. Kela voi saada 
tietoonsa henkilön osalta seikkoja, joita Migri ei tiedä, esimerkiksi henkilö voi työskennellä eri 
alalla kuin mihin oleskelulupa on myönnetty. Viranomaisten välinen tietojen vaihto ja siihen 
liittyvä säännöstä on yhtensä selvityksen kohteena kärkihankkeessa.  

● Oleskeluluvan edellytyksenä voi olla seikkoja, jotka ovat myös sosiaaliturvan saamisen 
edellytyksenä: tekevätkö viranomaiset päällekkäistä työtä? 

● EU:n kansalaisten kohdalla oleskelulupaviranomaisten kädet ovat sidottuja.  
● Kolmannen maan kansalaiset ovat Suomessa merkittävä osuus maahanmuuttajista. Onko Suomi 

poikkeava tässä, verrattuna muihin EU-maihin? Kansainvälisen suojelun hakijat eivät ole 
Suomessa suurimmasta päästä oleva muuttajien ryhmä. Siinäkin eroja, ketä mihinkin maahan 
tulee. 

● Oleskelulupavaatimus ja työnteko-oikeus ovat lakiteknisesti ja yksittäisen henkilön kannalta 
vaikeaselkoinen kokonaisuus. On tarpeen selvittää, voisiko säännökset kirjoittaa selkeämmiksi. 

OSIO III : Startup-yrittäjän oleskelulupa 

Alustus: 

Elina Immonen, Sisäministeriö 

Eduskuntaan on menossa hallituksen esitys ns. Startup-hankkeessa, jonka tavoitteena on sujuvoittaa 
lupien myöntämistä.  



Elinkeinoharjoittajille myönnetään oleskelulupa nykyään, jos kyseessä on toiminimi, esimerkiksi 
jumppamaikka tai vastaava. Jatkossa yhtiömuotosidonnaisuus pois, mukaan myös osakeyhtiöyrittäjät ja 
kaikki yrittäjät voivat tulla yrittäjäoleskeluluvalla.  

Startup-yrittäjyyttä (kasvuyrittäjyys) ehdotetaan uudeksi oleskelulupaperusteeksi. Lupakäsittelyyn kuuluu 
lausunto Business Finlandilta, joka arvioi liiketoimintamallin ja tarkistaa, että kyseessä on startup-yritys. 
Startupille ominaista on, että se tähtää kansainvälisille markkinoille, on skaalautuva ja sillä on tietty 
innovaatioarvo. Nämä ovat startup-maailman vakiintuneita kriteerejä. 

Maahanmuuttovirasto arvioi vain, että yrittäjän toimeentulo on kunnossa ja myöntää lopulta luvan 
muutamassa viikossa. Startup-yritysten luonteen vuoksi toimeentulo voi tulla säästöistä, sillä yrityksestä 
ei välttämättä haluta edes palkkatuloa. Lupa myönnetään suoraan kahdeksi vuodeksi ja myös 
perheenjäsenille, joilla toimeentulon on oltava kunnossa. 

Valmisteluvaiheessa ei ole varmuutta siitä, millaisia yrittäjiä näillä luvilla voisi tulla Suomeen. Arvio on, 
että kasvuyrittäjiä tulee Kiinasta, Intiasta, Venäjältä, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. Hallitus haluaa 
ulkomaista ja kotoperäistä startup-yrittäjyyttä tänne. 

Kahden vuoden jälkeen jatkolupa myönnetään normaalisääntöjen mukaan. Business Finlandilta ei tarvitse 
silloin etukäteen hakea lausuntoa, mutta Maahanmuuttovirasto saattaa pyytää sitä, jos heitä esimerkiksi 
epäilyttää yrityksen toimintamalli, tai se ei tuota mitään.  

Muissakin maissa, joissa on startup-yrittäjälupa, liiketoimintamallin arvioi joku muu kuin 
maahanmuuttoviranomainen tai yrittäjäviranomainen. Yleensä kyseessä on Business Finland-tyyppinen 
taho tai esimerkiksi viranomaisista muodostunut paneeli.  

Muuttavien startup-yrittäjien lukumääriä on vaikea ennustaa, mutta todennäköisesti korkeintaan satoja 
henkilöitä.  

Pääsyy muuttoon on yritystoiminta, mutta työnteko voi tukea sitä. Startup -yrittäjän oleskeluluvalla saa 
tehdä myös ansiotyötä. Joillakin aloilla täytyy sukkuloida näiden kahden välillä. 

 

Muuta ajankohtaista: 

Ajankohtainen tuleva uudistus koskee erityisasiantuntijoita, joille ensimmäinen lupa voitaisiin jatkossa 
myöntää yhden vuoden sijaan suoraan kahdeksi vuodeksi. Vaatimuksena on jatkuva tai vähintään 2 
vuoden työsopimus sekä matkustusasiakirjan voimassaolo koko luvan voimassaoloajalle. 

Jatkossa kaikki oleskeluluvan uusijat voivat hoitaa hakemuksen sähköisesti, eikä välttämättä tarvitse 
käydä Maahanmuuttoviraston asiointipisteessä. Aina lupaa uusiessa ei myöskään tarvitse antaa uusia 
sormenjälkiä. Tämä helpottaa erityisesti yrittäjien sekä paljon matkustavien elämää. Pysyvää 
oleskelulupaa hakiessa pitää käydä tunnistautumassa uudelleen. Samoin silloin, jos sormenjälkien 
ottamisesta on kulunut yli 5 vuotta. Maahanmuuttovirastolla on kuitenkin oikeus yhä kutsua henkilö 
paikan päälle asiointipisteeseen.  

Keskustelu: 

● Startup-luvallisilla on oikeus kahden vuoden ajan (eli luvan aikana) työntekoon. Mitä jos 
yrityksellä ei mene hyvin, kaatuu nopeasti, eli luvan alkuperäinen syy ei toteudu. Tämä on 
valvonnallinen kysymys. On mietittävä mitä haittoja ja hyötyjä on siitä, jos valvonta toteutetaan 



useammin. Tiedon välittäminen tässä on tärkeää, sekä lisäksi kysymys viranomaisten oikeudesta 
valvoa. 

● Tapahtuuko henkilön juoksuttamista, kun pitää hakea toisenlaista lupaa, jos oleskelun syy on 
muuttunut alkuperäisestä luvan hakuvaiheesta? 

OSIO IV : Työnantajan näkökulma kolmannen maan ja EU-kansalaisten 
palkkaamisessa 

Alustus: 

Mikko Räsänen, EK 

Erityisasiantuntijoiden maahantulo 

Esimerkkinä ohjelmistoala, jolla on työvoimapulaa. Ongelmana ei ole se, että työntekijät eivät pääse 
Suomeen, vaan se, ettei sopivia työntekijöitä löydy. Miten työntekijät saadaan asettumaan ja 
kotoutumaan? 

Miten näytetään, että joku on asiantuntija? Tutkinto ja palkka vähintään 3000€/kk. 

Maahantulomenettelyt: Tilanteeseen liittyviä tunnusmerkkejä/tekijöitä: byrokratia, järjestelmän 
tunteminen, henkilökohtainen tunnistautuminen edustustossa, jatkoluvan hakeminen, kotiutuminen, 
asunto, koulut, puolison työ, ympäristö, ihmissuhteet, harrastukset.  

Mitkä asiat vetävät, estävät, sitouttavat, irrottavat/työntävät pois? Ongelmia muun muassa Suomen 
yleinen tuntemattomuus, korkea verotus, palkkataso, kulttuuri ja sosiaalisten suhteiden niukkuus, 
kommunikointivaikeudet, byrokratia. 

Listalla työvoimapula-ammateista Uudellamaalla ei näy erityisasiantuntijoita, koska näitä asiantuntijoita 
ei haeta TE-toimiston kautta.  

Työhöntulokanavat Suomeen 2015: Suurin osa, 50 000, tullut EU/ETA-maista. Työntekijän 
oleskeluluvalla tullut 3003 ja tavallisella 2383. Kausityöntekijöitä 15000, elinkeinoharjoittajia 50.  

Kommentti: 

Pirjo Väänänen, SAK 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ei kannata saatavuusharkinnasta luopumista. Sitä kautta tulee 
pieni osa työntekijöistä. SAK:n lähtökohta on, että kun ihminen on töissä, ei häntä pidä erotella sillä 
perusteella mistä on tullut, vaan pitää kohdella yhdenvertaisesti, mikä tarkoittaa samoja työehtoja ja 
samaa palkkaa. 

Saatavuusharkinta koskettaa/varmistaa sitä, että työsuhteen ehdot ja työnantajavelvoitteet täyttyvät.  

Kolmannesta maasta tultaessa perimmäinen syy ja tavoite Suomeen muutossa on usein työ, josta tulisi 
maksaa kaikille samanlaista palkkaa.   

Kysymys kuuluu, miten palkkausta voidaan edistää ja työtä tarjota myös jo maassa oleville 
maahanmuuttajille: nyt kyseessä ovat nimenomaan duunarit, eivätkä erityisasiantuntijat.  



Miksi hakea siivoojia Suomeen ulkomailta, kun kotimaassa on jo maahanmuuttajia, jotka voitaisiin 
työllistää? Esimerkiksi Uudellamaalla siivoojat, kuten myös rakennusalan työntekijät, on vapautettu 
saatavuusharkinnasta. Näihin aloihin voidaan siis rekrytoida ulkomailta helpommin. 

Miksi maassa olevat eivät pääse töihin? Miten TE-toimistojen työnvälitys toimii, olisiko siellä 
parantamisen varaa? Onko työnantajilla esim. palkkaukseen liittyvä motiivi hankkia työntekijöitä 
ulkomailta vieraasta kulttuurista? Muualta tulleista siivoojista 40% ei saa jatkolupaa, eli luvan 
vaatimukset eivät täyty.  

Yleinen viesti: SAK ei vastusta ulkomaalaisia työntekijöitä, vaan päinvastoin tukee monikulttuurisuutta ja 
haluaa että työelämä muuttuisi sellaiseksi, että pelisäännöt ovat yhdenvertaiset. Työntekijän oloista pitää 
huolehtia ja varmistaa että perehdytys, palkkaus ja työolot ovat kunnossa. 

Keskustelu: 

● Saatavuusharkinta on myös säilytetty.  
● Mikä on sosiaaliturvapalikan rooli?  
● Mahdollinen ristiriita ja kehäpäätelmä: Henkilö tulee Suomeen, perustaa pizzerian, ei ole Kelan 

soveltamisalalain mukaista päätöstä, jolloin ei voi saada yrittäjän eläkevakuutustakaan. 
● Kolmannesta maasta tuleva yrittäjä ei tule yritystoiminnan perusteella vakuutetuksi, koska pitää 

olla vakinaisesti asuva.  
● Toisaalta: Yrittäjillä on usein tarkoitus tulla pidemmäksi aikaan, jolloin pidetään asuvana. 
● YEL:n säännökset on huomioitava uuden valmistelussa olevan vastaanottodirektiivin 

näkökulmasta. Direktiiviehdotuksen mukaan kansainvälistä suojelua saanut voi toimia yrittäjä. 
Turvapaikanhakijat taas suljetaan sosiaaliturvan ulkopuolelle, jolloin he eivät pääse vakinaisesti 
asuviksi, eivätkä voi saada yrittäjän eläkevakuutusta.   

OSIO V : Maahanmuuttodirektiivit 

Alustus: 

Marja-Terttu Mäkiranta, STM 

Maahanmuuttodirektiivien implementointi ja sosiaaliturva 

Maahanmuuttodirektiivien tarkoitus on luoda laillisia maahanmuuttoväyliä kolmannen maan kansalaisille, 
jotka tulevat EU-alueelle johonkin jäsenvaltioon suoraan. Direktiivit vaikuttavat tulijan asemaan ja 
oikeuksiin ja alleviivaavat yhdenvertaista kohtelua. 

Sosiaaliturvalla tarkoitetaan sosiaaliturvan aloja, joita EU:ssa koordinoidaan asetuksen 883/2004 
mukaisesti. Suomessa nämä ovat muun muassa sairausvakuutus, terveydenhuolto, KELAn kuntoutus, 
vammaisetuudet, työeläkkeet, kansaneläke, tapaturma- ja ammattitautivakuutus, työttömyysturva, 
lapsilisä, asumistuki ja lasten kotihoidontuki.  

Direktiiveillä on siis vaikutus soveltamisalalakiin.  

Sektorikohtaisista direktiiveistä opiskelija- ja tutkijadirektiivi ovat vanhoja, sittemmin on annettu uusi 
direktiivi, joka koskee tutkimusta, opiskelua, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta, 
vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä. Erityisosaajadirektiiviä ollaan uusimassa.  



EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä, esimerkiksi vastaanottodirektiivi ja määritelmäasetus ovat tulossa 
(yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät säädökset). Vastaanottodirektiivi sisältää yhdenvertaisen 
kohtelun sosiaaliturvan alalla niille kansainvälistä suojelua hakeville, jotka ovat ansiotyössä. 

Asumisperusteisessa sosiaaliturvassa yhdenvertainen kohtelu on toteutettu 4kk säännön mukaisesti 
yhdistelmälupadirektiivin tarkoittamissa tilanteissa. Suomi on hyödyntänyt jäsenmaan mahdollisuutta 
rajoittaa yhdenvertaista kohtelua, esimerkiksi niin, ettei henkilöllä ole oikeutta perhe-etuuksiin tai 
työttömyysetuuksiin. Tätä ei ole erityisemmin perusteltu, miksi rajoitukset on käytetty.  

Yhdenvertaisesta kohtelusta puhuttaessa nousee kuitenkin kysymys siitä, mikä on verrokkiryhmä. Ketkä 
ovat ne oman maan kansalaiset, joihin maahanmuuttajia verrataan, kun mietitään yhdenvertaista 
kohtelua? Suomessa vertaillaan EU-kansalaisiin, koska on todettu että suomalaisia ja EU-kansalaisia 
kohdellaan samoin neljän kuukauden säännöllä. 

Kehitys näyttää siltä, että vastaisuudessa pitää perustella miksi yhdenvertaisesta kohtelusta poiketaan.  

Direktiivit vaikuttavat kansalliseen lainsäädäntöön yleensä monimutkaistavasti. Perustuslaki saattaa antaa 
perusoikeuksille pidemmälle menevää suojaa kuin esimerkiksi EU:n perusoikeuskirja. EU-lainsäädäntöä 
on arvioitava perustuslain kannalta. Mitä sitten tehdään, jos direktiiviehdotus on ristiriidassa 
perusoikeussäädösten kanssa? 

Keskustelu: 

● Komissio seuraa aika tarkasti sitä, miten direktiivejä implementoidaan.  
● Kolmannesta maasta tulleet opiskelijat eivät ole oikeutettuja lapsilisään, mutta EU-maasta 

tulevien kohdalla ei ole estettä. Tämä on kyseenalainen tilanne.  
● Sektorikohtaiset direktiivit ovat työläitä implementoinnin kannalta. Yksittäisille ryhmille 

säädetään kullekin omat säännöt. Onko implementoinnissa mahdollisuutta yleisempään?  

OSIO VI : Ryhmäkeskustelut  

1. Alexandr 

Ukrainassa asuva Aleksandr löytää välittäjän kautta kausityötä Suomesta 2kk ajaksi. Pian tarjotaan 5kk 
työsopimusta ensimmäisen sopimuksen jatkoksi. Pitää hakea oleskelulupaa.  
Aleksandrilla on Ukrainassa lapsi. 
Aleksandrilla oikeus julkiseen terveydenhuoltoon heti ensimmäisen 2kk ajalta. Hänellä ei ole heti oikeutta 
asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, koska työ ei kestä vähintään 4kk. Tähän on oikeus vasta, kun 
oleskelulupa on myönnetty. Lapsilisään (Ukrainassa asuvasta lapsesta) ei ole oikeutta. 
Esim. Työttömyysvakuutusvelvoite ei koske häntä, eikä hänellä ole oikeutta työttömyysetuuksiin.  
 
Olisiko Aleksandrin tilanteessa oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan mahdollinen jo työskentelyn 
aloittamisesta lukien (ensimmäinen 2kk työskentelyjakso)?  

- Liittyisikö siihen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia/seurauksia yhteiskunnan kannalta 
(ottaen huomioon etuudet, joita työntekijä voisi Suomessa saada lyhyen työskentelynsä 
aikana)? 



Ovatko Aleksandrin oikeudet selkeät ja ymmärrettävät yksilön näkökulmasta? Jos eivät, mitä olisi 
tehtävissä? 
 
Keskustelu 

● Oikeus sairaanhoitoon ja työeläkevakuutukseen tulee heti työskentelyn aloittamisesta. Ei heti 
asumisperusteista sosiaaliturvaa ainakaan nykyisillä säännöillä. 

● 5kk jatkon myötä 4kk säännön piiriin. Neljän kuukauden säännön kautta sairasvakuutus, 
asumistuki, lääkekorvaukset ym. 

● Jos loppuu 7kk jälkeen, ei oleskelulupaa voida enää jatkaa, joten siihen loppuisi turvakin  
● Terveydenhuolto ja sen laajuus epäselvä. 
● Sairauteen liittyen lyhytaikaiset etuudet? Tulisiko olla oikeus jo lyhyemmänkin työskentelyn 

aikana? Täämä on sidoksissa EU-kansalaisten oikeuksiin yhdenvertaisen kohtelun kautta.  
 

● Jos henkilöllä olisi ensimmäisestä päivästä lähtien etuudet, niin toisi mahdollisesti kustannuksia. 
Tällä ei ole välttämättä henkilölle oletusarvoa, koska kausityö on kausityö, työntekijä tulee ja 
lähtee.  

● Byrokratia lyhyissä töissä & kustannukset siitä on myös huomioitava. 
● Kolmansista maista rekrytoiminen ei ole kustannusvapaata eikä yksittäistä henkilöä ainakaan 

kannata hakea maksujen takia kolmansista maista, joten sosiaaliturvan ei pitäisi ohjata 
rekrytointia. 

 

● Oleskelulupa on merkkipaalu, jakajana suhteellisen selvä, jonka jälkeen henkilön asemassa 
tapahtuu muutos.  

● Yksilölle ei varmaan ole selvää, mikä hänen tilanteensa on milloinkin. Asumisperusteisen ja 
työperusteisen turvan välillä pitäisi olla selkeämpi jako ja kohdennus oikeille henkilöille. Tämä ei 
ole vain lainsäädännöllinen kysymys, mutta myös viestinnällinen kysymys: miten puetaan 
sanoiksi?  

● Ovatko oikeudet selkeät ja ymmärrettävät missään maassa edes oman maan kansalaisille?  
 

2.  Ramy  

Egyptiläinen Ramy opiskelee ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hän on asunut Suomessa jo reilut 
puolitoista vuotta, saanut opinnot hyvin käyntiin. Löytää työn ravintola-alalta, ensin viikonloppuisin ja 
iltaisin, mutta kesäksi pääsee kokoaikaiseen työhön 3,5 kuukaudeksi. Syksyllä, kun työ on taas osa-
aikaista, alkaa kolmas lukukausi.  
Opiskelijan oleskeluluvan edellytyksenä on kattava sairausvakuutus. Tulee myös itse vastata 
toimeentulostaan, käytettävissä tulee olla vähintään 195-560 euroa/kk riippuen asumis- ja 
ruokailujärjestelyistä. 
Nykyisen soveltamisalalain säännösten mukaan: ei ole muuttanut vakituisesti Suomeen, koska muuttaa 
opiskelutarkoituksessa. 
 
Missä vaiheessa Ramyn tulisi mielestäsi päästä asumisperusteisen sosiaaliturvan (ml. 
sairausvakuutus) piiriin? Olisiko perusteena työ vai asuminen? 



 
Keskustelu 

● Työeläkevakuutus olisi heti työskentelyn aloittamisesta.  
● Henkilöllä kotikunta kahden vuoden opiskelun perusteella  -> Alusta saakka 

perusterveydenhuolto. 
● Työ alkaa olla melko jatkuvaa, eli tulot ovat säännölliset, pitäisikö kuulua myös sosiaaliturvaan? 

Työskentelyperusteisen vakuuttamisen edellytys on tällä hetkellä n. 1200€. Tämä voi hyvin 
täyttyä, mutta ei välttämättä 4 kk ajalta. 

● Nykysäännöksissä on hankalaa se, kun vakuutukset katkeavat, koska työskentelee enemmän vain 
kesän aikana.  
 

● Onko perusteltua rajata opiskelijat, jotka tekevät rajoitetusti työtä, pois sosiaaliturvasta? 
Kohtuutonta, että henkilö vuositolkulla Suomessa, työskentelee Suomessa, mutta silti turvan 
ulkopuolella. Asuminen olisi yleensä pääasiallisena sosiaaliturvan perusteena opiskelijoille. Mikä 
pitäisi olla vaaditun asumisen/oleskelun pituus? Vaihto-opiskelijat ovat yleensä vuoden, joten 
ainakin pidempi kuin se aika. Kolme vuotta? Missä vaiheessa siteitä alkaa tulla Suomeen niin, 
että olisi syytä päästä eri syiden perusteella? Jos henkilö on opiskellut Suomessa (esim. Tutkinto 
5 vuotta), on hyvät mahdollisuudet työllistyä ja kotoutua. Saattaa löytyä perhe/kumppani jo 
opintojen aikana. 

● Onko fiksua, että opiskelijat ovat erityisryhmänä? Sen ajatuksen alkuperä on 25 vuoden takaa, 
jolloin liikkuvuus oli erilaista. EU-maasta tulleessa saa tukea lähtömaasta, mutta lähtömaat ovat 
nykyään moninaisempia. Onko rajaus perusteltu, kun enää ei ole pakko poistua maasta 
valmistumisen jälkeen? 

● Opiskelijat tuovat elinvoimaa markkinoille ja ovat potentiaalisia eläkkeen maksajia, joten heidät 
halutaan pitää Suomessa. Onko siinä pointtia, että sosiaaliturvasta suljetaan ulkopuolelle? Työn 
kautta sosiaaliturvan piiriin pääseminen on Ramyn tapauksessa järkevintä. Asumisperusteinen 
sosiaaliturva kannustimena: opiskelijoiden halutaan jäävän Suomeen. 

 

● Pitääkö sosiaaliturvan olla oleskelulupastatukseen sidottu? Tällä on vaikutuksia moneen 
henkilöön. Opiskelijan oleskeluluvan ehto on, että ei saa työskennellä täysipäiväisesti.  

● Keskustelua ei voida käydä tyhjiössä. 
● “Kokonaisharkinta” - Vaikeasti ennakoitavissa 
● Pitääkö sosiaaliturva olla sidottu opiskelijan oleskelulupaan jos siirtyy täyspäivätyöhön, ja jatkaa 

opintoja sivussa? Ei kovinkaan kohtuullista yksilön kannalta.  
● Hankalia tilanteita, jos opiskelija+puoliso ja syntyy lapsi.  
● Mikä ajattelumalli: Millä perusteella päästetään, millä perusteella pidetään poissa, ketkä halutaan 

pitää täällä?  

Muuta: 

● Lähtökohta on, että henkilö vakuutetaan täällä. Jos tulee lähetettynä työntekijänä, on suljettu 
ulkopuolelle. Miten tämä tehdään tulevaisuudessa, mitä kilpailuetua tulee ulkomaisille 
työnantajille?  



● Tosi hyvä huomio on Hanhikiven tapaus: Ydinvoimatyömaa, jossa suurinosa työntekijöistä 
Ukrainasta ja Venäjältä lähetettyjä. Heillä ei ole työeläkevakuutusta. Kuuluvatko he 
asumisperusteisen järjestelmän piiriin?  

● EU-säädöksien puitteissa haettiin poikkeuksia Suomessa vakuutettavista. 
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