
 
Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke / Työpaja 4  
 
Olen, siis asunko  -asumisen ja asukkaan määrittely 
 
Ajankohtaista 
 
EU-ssa meneillään oleva asetusten uudistamistyö ei ole kevään aikana edennyt toivotulla tavalla. Työ 
jatkuu Viron puheenjohtajuuskaudella.   
 
Alustus työpajan tavoitteista 
 
Ajatuksena on muuttaa sosiaaliturvaan kuulumisen arviointi niin, että työhön tulijoiden osalta arvioitaisiin 
ensisijaisesti työskentelyperustetta. Ja niiden osalta, jotka eivät tule työhön, arvioitaisiin vakinaista 
asumista.  
 
Maahan muuttavan henkilön tilannetta arvioivat eri viranomaiset soveltamansa lainsäädännön 
näkökulmasta:  

● Oleskelulupa Migriltä, joka arvioi onko edellytyksiä oleskelulupaan 
• EU-kansalaisen rekisteröinti (tähän liittyvät EU-tuomioistuimen ratkaisut ei-

aktiivien asemasta) 
  

● Maistraatti arvioi vakinaista asumista ja kotikuntaa. Kotikuntalaissa on säännökset myös siitä, 
miten kotikunta säilyy ulkomaille muutettaessa.  
 

● Kela arvioi soveltamisalalain mukaista asumista 
 

● Veroviranomainen arvioi asumista yleistä verovelvollisuutta silmällä pitäen. 
 
Eri viranomaisten tekemät asumista koskevat arviot voivat olla erisuuntaisia. Tätä ei ole yksittäisen 
henkilön kovin helppoa ymmärtää. Kotikunta tarjoaa palvelut ja Kela rahana maksettavat etuudet. Sote-
uudistuksen myötä kotikunnan (ja sitä kautta maakunnan) rooli todennäköisesti lisääntyy, jos esim. 
sairaanhoidon korvaukset Kelan maksamina poistuvat. 
 
Muutosajatukset:  

● Voisiko EU-maista muuttavien osalta asetuksen mukainen asumisen käsite olla selkeä, ottaen 
huomioon EU-tuomioistuimen päätökset? 



● Muiden kuin EU-maiden kansalaisia varten tarvitaan oma kansallinen määritelmä (esim. 
kotikuntalain soveltamista voisi mahdollisesti hyödyntää).  

● Houkuttelevaa olisi sellaisen määritelmän löytäminen, jota sovellettaessa yksittäinen henkilökin 
voisi ennakoida oman tilanteensa (esimerkkinä työttömyysturvan ongelmalliset tilanteet 
rajatyöntekijöiden osalta, joista on työryhmässä aiemmin jo keskusteltu).  

 
Miten nykyinen asumisen käsite toimii käytännössä?   
Antti Klemola (Kela) 
Ppt-esitys 
 
Soveltamisalalain lähtökohta:  

● Jos vakinainen muutto ulkomaille, oikeudet etuuksiin loppuvat. Tilapäisestä (alle 1v.) ulkomailla 
oleskelusta huolimatta sosiaaliturva voi kuitenkin jatkua.  

 
Soveltamisalalain 4 § 2 momentti on ongelmallinen, jos henkilö silloin tällöin tilapäisesti poissa (ei 
yhtäjaksoisesti yli vuotta poissa Suomesta).  
 
Keskustelu 
 

● Asetuksen ja soveltamisalalain säännökset ovat kovin yhteneväisiä. Onko tilanteita tullut esille, 
joissa kansallisen ja EU-lainsäädännön käsite joutunut ristiriitaan? Eniten ongelmallisia ovat ne 
ryhmät, jotka on kansallisessa laissa suljettu asumisen ulkopuolelle (opiskelijat ja 
turvapaikanhakijat).  

 
● Opiskelijat on hyvä esimerkki tilanteista, joissa asetuksen ensisijaisuudella paljon merkitystä -> 

intressien keskus voi toki helposti jäädä Suomeen, kun henkilö lähtee opiskelijaksi toiseen 
maahan. Opiskelun luonne on yleensä tilapäinen. Pohjoismaisilla opiskelijoilla on vielä erilainen 
säännöstö, kun Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan yli 6 kk kestävä asuminen on 
rekisteröitävä.   

 
● Mikä oli aikoinaan soveltamisalalain opiskelijoiden säännöstön taustalla? Vuonna 2004, kun lakia 

muutettiin, oli voimassa vanha asetus 1408/71, jossa ei-aktiiveja koskevia säännöksiä ei ollut. 
Silloin ei siis ollut tiedossa, että kansallisen lain säännöksissä olisi mahdollisuutta 
päällekkäisyyteen asetuksen kanssa.  
 

● Suomesta ulkomaille lähtevät opiskelijat saavat myönteisen vakuuttamispäätöksen ja heidät 
pidetään Suomen sosiaaliturvassa. Aikanaan ajateltiin, että sama logiikka toimi myös muista 
maista Suomeen tulevien osalta, kun monissa maissa opiskelijat ovat olleet vanhempiensa 
perheenjäseninä vakuutettuja lähtömaan järjestelmässä (esim. Saksassa on 27-vuotiaalksi asti 
mahdollista olla vanhempien mukana järjestelmässä). Kun koordinaatioasetusta muutettiin, 
lainvalmisteluasiakirjoissa näkyi, että opiskelijoiden intressien keskusvaltiona on pysynyt se maa, 
jossa on opiskelijan tulolähde.  
 



● Perustuslakivaliokunta kyseenalaisti opiskelijoiden poissuljennan soveltamisalalaissa jo silloin, 
kun lakia muutettiin v. 2004. Sääntö on opiskelijoita syrjivä, mutta sille on löytynyt 
oikeuttamisperusteita, ja opiskelijalla on kuitenkin ollut mahdollisuus päästä sosiaaliturvaan 
muiden siteiden kehittymisen myötä. Laki hyväksyttiin normaalissa järjestyksessä. Nyt on tarve 
kuitenkin ajatella uudestaan tilannetta, kun opiskelijoiden osalta asetuskin on tullut 
sovellettavaksi.  

 
● Kotikuntalakia muutettiin v. 2007 parantaen opiskelijoiden asemaa, muutoksen myötä heillä on 

mahdollisuus saada kotikunta.    
 
Kommentti  
Minna Levander (ETK) 
Ppt -esitys 
 
Eläketurvakeskus arvioi asumista työeläkevakuutuksen osalta useissa tilanteissa. Asetuksen 883/2004 
soveltamistilanteissa käytetään asetuksen mukaista asumisen määritelmää. Tyypillisiä tilanteita, joissa 
ETK arvioi asumista, ovat kahdessa tai useammassa EU-maassa työskentelyn tilanteet. ETK arvioi 
asumista myös mm. EU-alueen ulkopuolelta tulleiden ja EU-maiden välillä liikkuneiden henkilöiden 
osalta, eli milloin asetus 883/2004 soveltuu. 
 
Kotikunnan määräytyminen  
Anne Sänkiaho (Maistraatti) 
Ppt-esitys 
 
Maahantulo ja asuminen Suomessa ehdottomia edellytyksiä ulkomaalaiselle kotikunnan saamiseksi.  
 
Keskustelu: 
 

● Pohjoismaiden kansalaisten ei tarvitse rekisteröidä oleskeluoikeutta Migrissä. Heidän pitää 
kuitenkin käydä henkilökohtaisesti maistraatissa, kuten muidenkin ulkomaalaisten. Asumisen 
täytyy kestää yli 6kk, jotta rekisteröidään asuviksi Suomessa (Pohjoismainen 
väestörekisterisopimus). (Huom. Migrissäkin on asioitava henkilökohtaisesti EU-kansalaisen 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä) 

 
● Kotikunnan rekisteröinnin yhteydessä arvioidaan muuton vakinaisuus, eli että tarkoitus on 

muuttaa asumaan Suomeen vähintään yhdeksi vuodeksi. Lisäksi pitää olla vakinainen kunnon 
asunto.   

 
● Lapsen kotikunta on se, missä on äidin asuinpaikka.  

 
 

Kommentti  
Assi Salminen (VM) 



 
● V.2003 Solmu-työryhmässä haluttiin antaa painoa kotikunnalle sosiaaliturvassa, mutta silloin ei 

päästy selvyyteen siitä, miten kotikuntalaki ratkaisisi asumisen arviointiin liittyviä hankaluuksia. 
Sittemmin soveltamisalalain ja kotikuntalain mukaisia kriteerejä yhtenäistettiin v. 2007. 
 

● Isoin ongelma maistraatin tekemän kotikuntamerkinnän hyödyntämisen kannalta sosiaaliturvassa 
on se, että kotikuntamerkintä ei sido muita viranomaisia. Kotikuntalain soveltaminen on 
hallinnonalakohtaista. Myös muutoksenhakutie on erilainen eri hallinnon aloilla. 
 

● Kotikuntalaki voisi olla ensisijainen päätösten kannalta. Väestörekisterijärjestelmään voidaan 
luottaa.  

 
Keskustelu 
 

• Ajatusmalli voisi olla sellainen, että muut viranomaiset voisivat käyttää väestörekisterimerkintää 
”perälautana”, mutta viranomaisella (tässä tapauksessa Kelalla) pitää olla mahdollisuus tehdä 
muunlainen ratkaisu asumisen suhteen, vaikka kotikuntalain säännöksiin viitattaisiin myös 
sosiaaliturvassa. Maistraatti ei esimerkiksi tee takautuvia kotikuntamerkintöjä, mutta asuminen 
sosiaaliturvan näkökulmasta voi alkaa takautuen jopa vuosia aiemmasta ajankohdasta. 

 
• Ongelmallisina tapauksina olivat aiemmin esim. turvapaikanhakijat, jotka asuivat pitkään 

vastaanottokeskuksissa, kun heillä ei ollut kuntapaikkaa. Oleskelulupakin oli jo myönnetty, mutta 
kotikuntaa ei voinut saada asuessa vastaanottokeskuksessa. Nyt soveltamiskäytäntö on muuttunut, 
eli vastaanottokeskuksessa asuvakin voi saada kotikunnan.   

 
• Viranomaisten tulkinnat on pidettävä ongelmakohdissa erillään, koska eri lainsäädännöissä 

kotikunnalla on kovin erilainen tarkoitus (äänestyspaikka, käräjäoikeuden toimivalta jne.) 
 

• Henkilötunnuksen voi saada ilman kotikuntaa ja jopa ilman Suomessa oleskelua, eli se on täysin 
erillinen maistraatin tekemästä kotikuntaratkaisusta 
 

• Henkilötunnukseen liittyvää uudistusta suunnitteleva työryhmä on aloittamassa työnsä syksyllä 
 

• Kotikuntatieto voidaan nykyään poistaa, vaikka henkilö itse ei olisi tehnyt muuttoilmoitusta, jos 
tieto ulkomaille muutosta tulee luotettavasta lähteestä (esim. oleskelulupa ei ole enää voimassa) 

 

 
Ryhmätyöt  
 
Esimerkkitapaukset 

 
1. Eleena 



 
Virolainen Eleena tulee Suomeen siivouspalveluyritykseen töihin. Eleenan 6- vuotias lapsi on Virossa 
isovanhempien huollettavana. Työsopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja viikoittainen työaika 0-37 
h / vko. Palkkaa maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan. Kun työ alkaa, Eleena huomaa, että 
työtä ei ole kovin paljoa, mutta hyvänä puolena on se, että ehtii käymään enemmän lapsen luona 
Tallinnassa. Kuukausipalkka jää noin 1000 euroon, mutta sillä Eleena sinnittelee ensimmäisen talven 
yli, kun isovanhemmat auttavat lapsen kuluissa. 

 
Eleena kuulee työkaverilta, että hän olisi oikeutettu Suomen lapsilisään. Hän päättää hakea 
lapsilisää. Samalla hän miettii, voisiko saada Kela-korvausta astmalääkkeestään.  

 
Eleena on myös haaveillut siitä, että hänen lapsensa muuttaisi myös Suomeen koulun alkuun 
mennessä. Silloin hän tarvitsisi pienelle perheelleen sopivan vuokra-asunnon ja siihen mahdollisesti 
asumistukea. 

 
- Jos Eleena ei saa asumisperusteisen sosiaaliturvan etuuksia työskentelyn perusteella, koska 

palkka ei ole tarpeeksi hyvä, tulee arvioitavaksi Eleenan asuminen Suomessa. 
 

- Mitä mieltä olet asumisesta ensimmäisen talven jälkeen tai siinä vaiheessa, kun lapsikin muuttaa 
Suomeen? 

  
 

2. Parvati 
 

Parvati on työnantajansa, ison kansainvälisen konsernin lähettämänä työntekijänä Espoossa1. Juuri 
ennen työkomennusta hänellä on ollut isot häät Mumbaissa. Suomen komennuksesta on sovittu 1,5 
vuodeksi, mutta komennus voi jatkua sen jälkeenkin. Parvatin puoliso muuttaa Suomeen 3 kuukautta 
myöhemmin. Aluksi he asuvat hotellissa, mutta myöhemmin löytyy työnantajan kautta vuokra-asunto. 

 
Varmuuden vuoksi Parvati ja hänen miehensä hakevat Kela-kortteja heti Suomeen saavuttuaan. Kela-
kortin saamisessa ei liene mitään ongelmia? 

 
- Miten arvioit Parvatin puolison asumista Suomessa? 

 
 
Ryhmä 1  
 
Eleenan tapauksessa keskeistä on työnteon ensisijaisuus. Kun lapsi muuttaa Suomeen, on asuminen täällä 
selvempää, jos työskentelyn perusteella ei pääse sosiaaliturvaan. Miten pitäisi ajatella sitä aikaa, kun 
Elena on yksin täällä, eivätkä tulot välttämättä riitä elämiseen? 
 

1 Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus kattaa Suomen osalta työeläkejärjestelmän eläkkeet. Lähettämisen 
maksimiaika on 5 vuotta. 

                                                



Sama asia toistui toisessa tehtävässä Parvatin ja puolison kohdalla. Henkilön status vaikuttaa niin paljon, 
onko hän työntekijä vai perheenjäsen. Olisiko tärkeätä luoda yhtenäinen statusten kriteeristö virkamiesten 
kesken? Tarkoittaa myös asumista käsitteenä.  
 
 
 
 
Keskustelu 
 

● Jos Eleenan esimerkissä työstä saatu palkka ei riitä elämiseen, täytyy miettiä mihin kohtaan 
riittävän palkan raja asetetaan (edellisen työpajan keskustelut).   

● Etuuden saamista voisi selkeyttää se, jos lapsen asuminen määriteltäisiin erikseen esim. 
lapsilisälaissa. Lapsen asuinpaikka voisi olla se, missä lasta pääasiassa hoidetaan tai missä hän 
käy koulua. Jos lapsi asuu Suomessa määritelmän mukaan, silloin olisi oikeus lapsilisään 
riippumatta vanhemman työskentelyedellytyksen täyttymisestä.  
 

Ryhmä 2 
 
Eleenan tapaus: ryhmässä keskusteltiin siitä, miten vähäistä työntekoa arvioidaan. Työnteon pitäisi olla 
ensisijainen tekijä. Selkeätä ensimmäisessä tapauksessa oli se, että jos lapsi tulee asumaan Suomeen, niin 
silloin perhe on pysyvästi täällä.  
 
Parvatin tapaus: selkeä, koska jos puolisokin muuttaa Suomeen, niin voidaan katsoa asuvan pysyvästi 
Suomessa (vaikka työkomennuksen kesto 1,5 vuotta…) 
 

● Miksei kotikunta sido muita viranomaisia vahvemmin? Kotikuntamerkinnälle voisi antaa 
suurempaa painoarvoa.  

● Merkitystä myös Suomessa oleskellulle ajalle, joka olisi vähintään tietynpituinen ja voitaisiin 
arvioida etukäteen.  

● Kotoutumisaikaa pitäisi myös arvioida jotenkin, huomioiden asumisen tarkoitus tarkemmin.  
● Opiskelijoiden tilanne myös esillä: kotikunnan saamiseksi edellytetään nyt vähintään 2 vuoden 

opintoja. Vaihto-opiskelijat ovat täällä enintään vuoden, eli tilapäisemmin, eivätkä saa kotikuntaa.  
● Kokonaisharkintaa tarvitaan, jolloin voidaan arvioida yksilöllisiä tilanteita ja saada joustavuutta.  

 
Keskustelu 
 

● Kotikunnan ja maakunnan roolit voivat vahvistua Sote-uudistuksen myötä.  
● Kotikunnan ja soveltamisalalain mukainen maahan muuttavaa koskevan säännöstön ero on aika 

pieni kun lukee pykäliä.  
● Kotikuntamerkintä vaikuttaa esim. toimivaltaiseen käräjäoikeuteen jne, eli hyvin erilaisissa 

yhteyksissä ilmeneviä vaikutuksia. Jatkossa kuntalaiset ovat myös maakuntalaisia. Jos 
lainsäädännössä katsotaan että jokin asia tai toimivalta ratkeaa kotikunnan perusteella, viittaus 
tarkoittaa sitä, että kotikuntatietoa käytetään määritelmällisesti johonkin muuhun kuin 
kotikuntalaissa määriteltyyn tarkoitukseen.  



● Kotikuntatieto tallennetaan väestörekisteriin, joka on julkisesti luotettava rekisteri. Ihan suoraan 
ei ole loogista, että oikeus sosiaaliturvaetuuksiin asumisen perusteella ratkeaisi 
rekisterimerkinnän perusteella. Jos puhtaasti lukee pykäliä, syntyy kotikuntalaista ja 
soveltamisalalaista hyvin samankaltainen vaikutelma siitä, mikä on vakinainen muutto. 
Yhtenäisen määritelmän käyttö myös voisi vahvistaa asumisperusteista sosiaaliturvaa. Täytyy 
käydä läpi, mitkä ne ovat riskitekijät/ongelmakohdat, jotka pitää huomioida? Olisikohan v. 2004 
HE:ssä eriteltynä. 

● Kotikunnan saa käytännössä näissä esimerkkitapauksissa helposti maahan tulon jälkeen. Onko 
tämä raja liian alhainen sosiaaliturvan kannalta vai tehtäisiinkö sosiaaliturvan osalta jokin oma 
kokonaisarvio? 

● Sinänsä ei olisi estettä viitata kotikuntalain asumisen määritelmään, kunhan ratkaisun 
sosiaaliturvan kannalta tekisi sitä toimeenpaneva viranomainen (Kela)  

 
Ryhmä 3:  
 
Ryhmä kävi läpi Eleenan ja Parvatin tapauksia kotikunnan ja asumisperusteisen sosiaaliturvan 
säännöstöjen kannalta. Lisäksi myös työeläkkeen (työeläkevakuutuksen) kontekstissa.  
 
Miten etuuksien rahoitus vaikuttaa näiden entiteetteihin. Ryhmässä oltiin sitä mieltä, että 
kokonaisharkintaa asumisen osalta tarvitaan, vaikka sääntelyä kevennettäisiin.   
 
Molempien esillä olleiden tapausten kannalta olisi otettava huomioon jo vuoden asuttu aika maassa. 
(Kela).  
 
Loppukeskustelu: 
 

● Sairaanhoidon kustannusvastuuta koskevista kysymyksistä ei vielä ole keskusteltu tähän 
mennessä.  

● Kokonaisharkintaa siis edelleen kaivataan asumisen määrittelyyn. Omaa 
sosiaaliturvalainsäädännön tukea tarvitaan Kelan ratkaisulle, jos kotikuntalakia hyödynnettäisiin. 
Kannatetaan myös sitä, että voitaisiin hyödyntää paremmin selkeämpiä käsitteitä. VM:n suuntaan 
on hyvä jatkaa keskustelua kotikunnasta.  

 
 
 
 


