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Las Palmas 
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Ketkä muuttavat? 
Eläkeläiset 
 
Opiskelijat, apurahansaajat 

- Vaihto-opiskelijat  
- Tutkinto-opiskelijat  

 
Työntekijät 

- Lähetetyt  
- Paikallisen palvelukseen 

 
Perheenjäsenet 

 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu)�
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Las Palmas 
• Vakinainen muutto / tilapäinen oleskelu 
• EU-lainsäädännön asumiskäsite 

• Eläkkeensaajan etuudet eläkettä maksavasta maasta 
• Sairaanhoitopalvelut EHIC / S1 (E121) 
• Asumisen merkitys? 

• Opiskelijoiden tulolähde 
• Perheenjäsenten asema 

• Sairaanhoito työntekijän toimivaltaisen valtion 
kustannuksella 

• Laitosten välinen tietojen vaihto  
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Shanghai 
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Ketkä muuttavat? 
Eläkeläiset 
 
Opiskelijat, apurahansaajat 

- Vaihto-opiskelijat  
- Tutkinto-opiskelijat  

 
Työntekijät 

- Lähetetyt  
- Paikallisen palvelukseen 

 
Perheenjäsenet 
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Shanghai 
• Tilapäisesti ulkomailla  
 Kuinka pitkän loman / työn / sapattivapaan / reppureissun 
 ajalta sosiaaliturvaan pitäisi olla oikeus? 

• Lapsilisä, päiväraha, lääkekorvaukset jne. kuten Suomessa asuville 
 

• Toistuvasti ulkomailla osan vuodesta 
 Kuuluuko vuosittain n. puoli vuotta ulkomailla olevan 
 eläkeläisen / surffaajan / sukellusopettajan saada 
 sosiaaliturvaa Suomesta? 

• Lääkekorvaukset ulkomailla / Suomessa ollessa 
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Shanghai 
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Sosiaaliturvasopimukset 
Työntekijän lähettäminen 
- Kiina, Intia, Korea: max 5 v  
- USA, Australia: max 5 v 
- Kanada, Quebec, Chile, Israel: max 3 v 
 
- Poikkeusluvat 
- Sopimusten soveltamisala vaihtelee 
  
- Soveltamisalalain mukaan 5 + 5 v mahdollinen 
sopimuksen ulkopuolisen turvan osalta 
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Shanghai 
Esimerkki 
Jari on ollut 4 v 6 kk työnantajansa F:n lähettämänä komennuksella Kiinassa 
paperitehtaan suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä. Jari on käytännössä ollut 
paikanpäällä F:n kanssa samaan konserniin kuuluvan FX:n palkkalistoilla. Jarin 
5- ja 8 -vuotiaat lapset sekä etätöitä freelancerina tehnyt vaimo Jaana ovat 
olleet Jarin mukana Kiinassa.  
 
Jarin komennusta ollaan F:n toimesta nyt jatkamassa uudella 5 vuoden 
sopimuksella, koska FX:llä on myös uusia tehdashankkeita. 
 
* Sosiaaliturvasopimus Kiinan kanssa tuli voimaan 1.2.2017 (Kelan etuudet ulkopuolella) 
* Jarin kaltaisia yli 5 vuotta ulkomailla olleita lähetettyjä työntekijöitä on n. 1000 hlö (Kela) 
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Shanghai / Las Palmas 
Uusia päätöksiä  
lähetetyille työntekijöille v. 2016: 
 Ruotsi  713 
 Espanja  388 
 USA  308 
 Saksa  196 
 Kiina  106 
 ------ 
 Australia 47 
 Venäjä  43 
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Pohjoismaista vertailua 
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• Asumisperusteisia  
etuuksia voidaan 
maksaa max. 1v. 
kestävän ulkomailla 
oleskelun ajalta 

  
• Mahdollisuus saada 

etuuksia ja olla 
sairausvakuutettu 10 v 
ajan tietyin perustein  

• Asuminen jatkuu max. 
1 v. ulkomailla 
oleskelun ajan  

• Asumisperusteisia 
etuuksia voidaan 
maksaa max. 6 kk 
kestävän ulkomailla 
oleskelun ajan 
(poikkeuksena mm. 
garantipension) 
 

• Lähettämisen 
maksimiaika 1v 

• Sosiaaliturvaan 
/folketrygd kuuluminen 
mahdollista max. 1 v 
ulkomailla oleskelun ajan 
tai jos ulkomailla max. 
6kk/v 

• Esim. lapsilisää 
ulkomaille max. 3-12 kk  

• Ei lähettämistä 
kolmansiin maihin, 
vap.eht. vakuutuksen 
mahdollisuus tietyin 
perustein n. 2-3 v (osittain 
harkinnanvarainen) 
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Kiitos! 
stm.fi          @STM_Uutiset 

 Mobiili sosialaliturva 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kiitossivulla on valmiina verkko-osoite stm.fi ja twitter @STM_Uutiset + tilaa omille yhteystiedoille sekä mahdollisuus lisätä tarkka osoite tarvittaessa: esim. http://stm.fi/toimeentulo/lapsiperheet�Taustalle voi lisätä taustakuvan tai vaihtaa taustan väriä Hiiren kakkosnäppäin -> Muotoile tausta -kohdassa
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