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Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 
4. työpaja - Olen, siis asunko 
 

Osakärkihanke 
Henna Huhtamäki 
20.6.2017 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kansisivu



Työpajan sisältö 
Oleskelu ja asuminen Suomessa 

1. Mitä asumisen käsitteitä on jo käytössä  
• Yksinkertaistusta, synergiaa? 

2. Milloin/kenen kohdalla asumista arvioidaan 
• Kokonaisuus ja kohderyhmä 

3. Miten asuminen määritellään sosiaaliturvan näkökulmasta  
• Maahan muuttavat EU:sta / 3.maista / Suomen kansalaiset 
• Tilapäinen oleskelu ulkomailla 
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Mitä sääntöjä (Saman- ja eri suuntaisia ratkaisuja?)  
• Oleskeluoikeus / UlkL (Migri) 

• Oleskelulupa 
• EU-kansalaisen rekisteröinti 

• Kotikunta / KKL (Maistraatti) 
• Väestörekisteri (henkilötiedot, osoite, kotikunta) 
• Vakinainen / tilapäinen osoite 

• Kotikunnan säilyminen ulkomaille lähtiessä 
• Sosiaaliturva ja -palvelut / SovAL / Asetus 883/2004 (Kela, Maistraatti/kunta) 

• Kuuluminen sosiaaliturvaan 
• Vakinainen asuminen (ja mikä ei ole asumista) < kokonaisharkinta 

• Asumisen jatkuminen ulkomaille lähtiessä 
• Kotikunta; Sote-uudistus 

• Verotus / TVL (Verohallinto, Maistraatti?) 
• Verovelvollisuus < asuminen  
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Näistä tuli jo kooste sähköpostilla.Järjestys ehkä jota kuinkin tämä, kun henkilö tulee Suomeen



Asumisen arviointi: milloin ja ketä arvioidaan? 

• Työntekijät ; ei-aktiivit  
• vähäistä työtä tekevät => välimaastossa 
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Muutosajatuksia 
• EU-tilanteet: 

• Asetuksessa on asuminen lainvalintasääntönä ei-aktiiveille  
• Merkitystä myös useassa maassa työskentelyn tilanteissa ja etuuksien 

päällekkäisyyksiä koskevissa tilanteissa  
• Voisiko asetuksen mukainen käsite olla hyvä/selkeä kaikissa EU-

tilanteissa? 
• Muut kuin EU-tilanteet: 

• Oma määritelmä sosiaaliturvan kannalta, sen peruspilareita esim: 
• Kotikunta, Suomessa asuttu aika, perhesiteet, kokonaisharkinta (?)… 
• selkeys, ennakoitavuus yksilön kannalta 

• Kotimaahan tulevat/palaavat Suomen kansalaiset ja muut paluumuuttajat 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Onko sellaisia henkilöryhmiä, jotka eivät tulisi asuviksi? Opiskelijat, turvapaikanhakijat….
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Kiitos! 
stm.fi          @STM_Uutiset 

 http://stm.fi/asumisperusteinen-sosiaaliturva 

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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