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Esityöt

Tapaamisia
sidosryhmien
kanssa

EU—(sielläkö) missä
ongelma
19.4.2017

EU-viitekehys “iso kuva”
EU-lainsäädännön
kehitys

Tavoite: Tiedon
jakaminen, kaikki
samalle ymmärryksen
tasolle

• Keskeistä EU-
säännöstöä

• Mikä on keskeistä
Suomen
sosiaaliturvalainsää-
dännön näkökul-
masta?

• Komission ehdotus
koordinaatio-
lainsäädännön
uudistamisesta

Puhdas pöytä

31.3.2017

Pohjoismainen
hyvinvointivaltio: 
Suomen profiili nyt ja
tulevaisuudessa

Tavoite: Luodaan
yhteinen käsitys
tavoitteista

• Kenelle
sosiaaliturvaa ja
miksi?

• Miksi ei kaverille?

Työ tekijäänsä
kiittää—vai jääkö luu
käteen
17.5.2017

Kuka on työntekijä, kun 
työ muuttuu

Tavoite: Rajojen yli
liikkuvan työntekijän
asema kokonaisuutena
sosiaaliturvassa

• Työskentelyn
määrittely
sosiaaliturvalainsää-
dännössä

• Työntekijän
sosiaaliturvaoikeuden
jatkuvuus; jälkisuoja

• Työn päättyminen

Muuttohaukat
17.8.2017

EU-alueen
ulkopuolelta
tulevat muuttajat

Tavoite: 
Maahanmuutto-
ja sosiaaliturva-
lainsäädännön
yhtymäkohtien
saumat

• Maahanmuutto
direktiivit

• Oleskeluluvat
ja oikeus
sosiaaliturvaan

• Työskentelyn ja
asumisen mallit
EU-alueen
ulkopuolelta
tulevien
kohdalla

Puolivälin
yhteenvetoa
8.9.2017

Mitä on tähän asti
keskusteltu, mitä
on pidetty
tärkeänä

Tavoite: Yhteinen
ymmärrys
tärkeistä
kysymyksistä

• Miten edetään
maalia kohti

• Mitkä seikat
vaativat lisää
selvittämistä

Olen, siis asunko
20.6.2017

Asumisen ja
asukkaan määrittely

Tavoite: Asumisen
määrittely, riittävä
yhteys

• Asuminen
EU:lainsäädän-
nössä

• Asuminen
sosiaaliturvassa
lainvalintakysymyk
senä

• Tilapäisen
ulkomailla
oleskelun vaikutus
etuuksiin

Työ tekijäänsä
kiittää II
13.10.2017

Työntekijän (ja
työnantajat) oikeudet
ja velvollisuudet

Tavoite: Ymmärrys
oikeuksista ja
velvollisuuksista
(etuusoikeudet ja
maksuvastuut)

• Etuuksien
maksuperusteisuus
/ verorahoitteisuus

• Oikeuksien ja
velvollisuuksien
tasapaino

Helsinki / 
Shanghai / Las 
Palmas
10.11.2017

Hallintoa vai
ihmistä varten
18.12.2017

Lainsäädännön
toimeenpano ja
hallintotoimet

Tavoite:  Sujuvan
hallintomenette-
lyn varmistaminen
viranomaisten ja
kansalaisen
näkökulmasta

• Lainsäädännön
toimeenpanon
tehokkuus ja
läpinäkyvyys

• Mitkä ovat
asiakkaan
odotukset

Onko massii
taskut
pullollaan
26.1.2018

Lainsäädännön
(muutosten) 
taloudelliset
vaikutukset

Tavoite: 
Suunniteltujen
muutosten
vaikutusten
arviointi

• Tilastotietojen
saaminen ja
hyödyntäminen

• Linjaukset
massan vai
marginaalin
mukaan

Tekstin
viimeistely

Poliittinen
hyväksyntä

Lausuntokierros

Lausuntojen
yhteenveto

Esityksen korjaus

Hallituksen
esityksen taitto + 
käännös

Laintarkastus

Arviointi-
neuvosto

Ty
ö

p
aj

at
yö

sk
e

n
te

ly

Hallituksen esityksen valmistelu
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Mobiili sosiaaliturva

Suomesta muille
maille

Tavoite: Suomesta
ulkomaille
muuttavien
turvaverkon
ulottuvuudet

• Tilapäinen ja
vakinainen
muutto, 
määrittely

• Eri
henkilöryhmien
asema nyt ja
tulevaisuudessa

• Järjestelmän
tasapaino

• Erityiset
henkilöryhmät
Suomessa

HE-
luonnoksen
arviointia

Arviointi
työryhmässä



Otsikko
Otsikon avaus/aihe
Työpajan tavoite
• Keskeiset kysymykset/näkökulmat
Osallistujat
Valmisteltavat materiaalit


