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SOSIAALITURVA TOISESSA EU:N JÄSENVALTIOSSA

Sosiaaliturvasäännösten yhteensovittaminen edistää ihmisten vapaata liikkuvuutta EU:n
alueella. Toukokuusta 2010 lähtien on ollut voimassa ajanmukaistettu oikeudellinen
järjestelmä, joka on korvannut 1970-luvulta peräisin olleen lainsäädännön, ja uusilla
säädöksillä on parannettu työntekijöiden suojaa heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen
liikkuvuuteen. Vuoden 2016 lopulla tehtiin ehdotus järjestelmän uudistamiseksi siten, että se
mukautetaan EU:ssa vallitsevaan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 ja 352 artikla

TAVOITTEET

Rooman sopimuksella vahvistettiin tärkeä periaate henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteiden
poistamisesta jäsenvaltioiden väliltä (2.1.3 3.1.3). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan
sosiaaliturva-alan toimenpiteitä, jotta EU:n kansalaiset, jotka työskentelevät ja asuvat muussa
kuin omassa jäsenvaltiossaan, eivät menetä osittain tai kokonaan sosiaaliturvaoikeuksiaan.

SAAVUTUKSET

Neuvosto antoi vuonna 1958 kaksi siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevaa asetusta, jotka
korvattiin myöhemmin asetuksella (ETY) N:o 1408/71, jota puolestaan täydennettiin
neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (ETY) N:o 574/72. Asetukset koskevat myös Islannin,
Liechtensteinin ja Norjan kansalaisia Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen ja
Sveitsin kansalaisia EU:n ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen johdosta. Asetus (ETY)
N:o 1408/71 korvattiin vuonna 2004 asetuksella (EY) N:o 883/2004 (yhteensovittamisasetus),
jonka soveltamisala oli aiempaa asetusta laajempi. Sitä muutettiin asetuksella (EY)
N:o 988/2009 ja täydennettiin asetuksella (EY) N:o 987/2009 (täytäntöönpanoasetus), jolla
pyrittiin selkeyttämään eri toimijoiden oikeuksia ja velvoitteita, kun siinä esitetään, miten
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden on meneteltävä voidakseen matkustaa, oleskella tai asua
toisessa jäsenvaltiossa menettämättä sosiaaliturvaoikeuksiaan. Toukokuusta 2010 lähtien on
sovellettu ajantasaistamiseen ja yhteensovittamiseen tähtäävää lainsäädäntöpakettia.
A. Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 neljä pääperiaatetta
Koska kukin jäsenvaltio voi edelleen vapaasti ja itsenäisesti päättää
sosiaaliturvajärjestelmästään, yhteensovittamisasetuksen tarkoituksena on määrittää, minkä
maan järjestelmässä EU:n kansalainen on vakuutettu kahden tai useamman maan ollessa
kyseessä. Yleensä henkilö kuuluu sosiaaliturvan piiriin siinä maassa, jossa hän työskentelee,
tai, jollei hänellä ole työpaikkaa, asuinmaassaan. Yhteensovittamisasetuksella korvattiin
kaikki jäsenvaltioiden välillä samasta asiasta aiemmin tehdyt sosiaaliturvasopimukset.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_3.1.3.pdf
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Yhteensovittamisasetus perustuu neljään pääperiaatteeseen, joita kuvataan jäljempänä (artiklat
viittaavat yhteensovittamisasetukseen).
1. Yhdenvertainen kohtelu (4 ja 5 artikla)
Muista jäsenvaltioista tulevilla työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltion omilla kansalaisilla. Oikeus yhdenvertaiseen
kohteluun koskee ehdoitta kaikkia toisesta jäsenvaltiosta tulleita työntekijöitä tai itsenäisiä
ammatinharjoittajia heidän asuttuaan jäsenvaltiossa tietyn ajan. Lisäksi jos tietyillä seikoilla
(esim. naimisissa olo) tai tapahtumilla (esim. tapaturma) tai sosiaaliturvaetuuksien saamisella
(esim. työttömyysetuuksia saavien oikeus verohelpotukseen) on toimivaltaisen jäsenvaltion
lainsäädännön nojalla oikeusvaikutuksia, kyseisen jäsenvaltion on otettava huomioon toisten
jäsenvaltioiden alueella tapahtuneet samankaltaiset seikat tai tapahtumat tai vastaavien
sosiaaliturvaetuuksien saaminen ikään kuin ne olisivat tapahtuneet sen alueella.
2. Yhteenlaskuperiaate (6 artikla)
Tällä periaatteella taataan, että työntekijän etuuksia laskettaessa otetaan huomioon aikaisemmat
vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet muissa maissa. Se pätee esimerkiksi silloin, kun
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan, että työntekijän on oltava ollut vakuutettuna tai työssä
tietyn ajan, ennen kuin hän on oikeutettu tiettyihin etuuksiin. Yhteenlaskuperiaate tarkoittaa,
että toimivaltaisen jäsenvaltion on otettava huomioon toisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaiset vakuutus- ja työskentelykaudet päätettäessä, täyttääkö työntekijä vakuutus- tai
työskentelykausia koskevat vaatimukset.
3. Yhden sovellettavan lain periaate
Periaate on tarkoitettu estämään oikeudettomien etujen saaminen vapaan liikkuvuuden
periaatteen perusteella. Kukin edunsaaja kuuluu vain yhden maan lainsäädännön piiriin ja
maksaa sosiaaliturvamaksunsa vain kyseiseen maahan (11 artiklan 1 kohta). Henkilöllä, joka on
suorittanut pakollisia sosiaaliturvamaksuja samalta vakuutuskaudelta kahdessa tai useammassa
jäsenvaltiossa, ei ole oikeutta useisiin vastaaviin etuuksiin (10 artikla).
4. Sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyys (7 artikla)
Sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyydellä tarkoitetaan, että sosiaaliturvaetuuksia voidaan
maksaa kaikkialla unionissa. Periaate estää jäsenvaltioita pidättämästä itselleen oikeutta maksaa
etuuksia vain niiden omalla alueella asuville henkilöille. Se ei kuitenkaan koske kaikkia
sosiaaliturvaetuuksia, vaan esimerkiksi työttömyysetuuksiin sovelletaan erityisiä sääntöjä.
B. Kattavuus
Alun perin asetus (ETY) N:o 1408/71 koski vain työntekijöitä, mutta 1. heinäkuuta 1982
lähtien sen soveltamisala laajeni koskemaan myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Asetus koskee
myös työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien perheenjäseniä ja näiden huollettavia
samoin kuin valtiottomia henkilöitä ja pakolaisia. Neuvosto laajensi 29. kesäkuuta 1998
antamallaan asetuksella (EY) N:o 1606/98 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaa siten,
että virkamiehet saatettiin tasa-arvoiseen asemaan muun väestön kanssa kussakin jäsenvaltiossa
voimassa olevien yleisten lakisääteisten eläkeoikeuksien suhteen. Asetuksen soveltamisalaa
laajennettiin edelleen 8. helmikuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 307/1999
siten, että se kattoi kaikki vakuutetut henkilöt, erityisesti opiskelijat ja henkilöt, jotka
eivät harjoita ansiotoimintaa. Edelleen 14. toukokuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 895/2003 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaa laajennettiin koskemaan
kolmansien maiden kansalaisia edellyttäen, että he asuvat laillisesti EU:n alueella.
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Viimeisimmällä, tammikuusta 2011 lähtien voimassa olleella asetuksella (EY) N:o 1231/2010
nämä uudet EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissäännöt laajennettiin koskemaan kolmansien
maiden kansalaisia, jotka asuvat laillisesti EU:n alueella ja ovat tilanteessa, jonka
kaikki osatekijät eivät rajoitu yhteen jäsenvaltioon (joita nämä säännöt eivät yksinomaan
heidän kansalaisuutensa vuoksi olleet vielä koskeneet). Säännöt kattavat myös heidän
perheenjäsenensä ja heidän jälkeensä elävät, jos nämä asuvat EU:n alueella.
Voimassa oleva lainsäädäntö kattaa myös rajatyöntekijät, jotka toimivat palkattuina
työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina yhdessä jäsenvaltiossa mutta asuvat toisessa
jäsenvaltiossa, johon he palaavat pääsääntöisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa.
Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan erityisiä sääntöjä, sillä he eivät integroidu
vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoille, vaan yritykset lähettävät heidät toiseen
jäsenvaltioon määräajaksi. He säilyvät kotijäsenvaltionsa sosiaaliturvalainsäädännön alaisina,
kun työskentelyn kesto on enintään 24 kuukautta. He voivat saada asuinjäsenvaltiostaan
ainoastaan terveydenhuoltoon liittyviä luontoisetuuksia.
C. Etuudet
Asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artikla sisältää seuraavan luettelon asetuksen kattamista
sosiaaliturvaetuuksista:
— sairausetuudet sekä äitiysetuudet ja vastaavat isyysetuudet; asetus ei kuitenkaan

kata tarveharkintaista sosiaali- ja lääkintäapua, sillä se ei ole riippuvaista
sosiaaliturvajärjestelmään suoritetuista aikaisemmista maksuista

— vanhuus-, perhe-eläke- ja työkyvyttömyysetuudet

— työtapaturma- ja ammattitautietuudet

— kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset

— varhaiseläke-etuudet

— työttömyysetuudet

— perhe-etuudet

— maksuihin perustumattomat erityiset raha-etuudet, joita ei voida viedä maasta
yhteensovittamisasetuksen 70 artiklan nojalla.

D. Järjestelmän ajanmukaistaminen
Asetusta (ETY) N:o 1408/71 on vuoden 1971 jälkeen muutettu useita kertoja unionin tasolla
tapahtuneen kehityksen, kansallisten lainsäädäntöjen muutosten ja unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaisesti.
1. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät huhtikuussa 2004 asetuksen (ETY) N:o 1408/71
korvaavan asetuksen (EY) N:o 883/2004. Uusi yhteensovittamisasetus perustuu samoihin
neljään periaatteeseen kuin aikaisempi asetus (ETY) N:o 1408/71, mutta sen tavoitteena
on yksinkertaistaa jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia
voimassa olevia EU:n sääntöjä tehostamalla yhteistyötä sosiaaliturvalaitosten välillä ja
parantamalla niiden välisen tietojenvaihdon menetelmiä.
Asetus (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus kattavat seuraavat keskeiset asiat:
— Vakuutettujen oikeuksia parannetaan laajentamalla asetuksen henkilöitä ja sosiaaliturvan

aloja koskevaa soveltamisalaa.
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— Asetuksen aineellinen soveltamisala laajennetaan koskemaan lakisääteisiä
varhaiseläkejärjestelmiä.

— Yhdenvertaisen kohtelun yleisperiaatetta ja etuuksien maastavietävyyden periaatetta
vahvistetaan.

— Hyvän hallintotavan periaate otetaan käyttöön: jäsenvaltioiden laitokset velvoitetaan
yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon kansalaisten edun vuoksi.

— Kansallisten laitosten välisen suojatun tietojenvaihdon turvaamiseksi otetaan käyttöön
sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI), joka on tarkoitus panna
täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2019 puoliväliin mennessä.

2. Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Euroopan talousalueella (ETA) matkustavat unionin kansalaiset voivat käyttää vakuutetun
kotimaan sairausvakuutuspalvelujen myöntämää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia.
Kortti helpottaa sairaanhoidon saantia odottamattomien terveyttä koskevien tarpeiden
tapauksessa oleskeltaessa henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä tilapäisesti toisessa
ETA-maassa samoin ehdoin ja kustannuksin kuin kyseisessä maassa vakuutetut saavat.
Oleskelun tarkoituksena ei saa olla terveyspalvelujen hakeminen. Vakuutetun kotimaan
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa aiheutuneet kustannukset.
3. Lisäeläkeoikeudet
Vuosikausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen 6. huhtikuuta 2014 annettiin direktiivi 2014/50/
EU vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä
jäsenvaltioiden välillä parantamalla lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä.
Direktiiviä sovelletaan ainoastaan ammatillisiin lisäeläkejärjestelmiin, joten se ei kata
vapaaehtoisia maksuja yksilöllisiin eläkevakuutuksiin eikä valtion eläkejärjestelmiä, jotka
kuuluvat yhteensovittamisasetuksen soveltamisalaan. Direktiivissä säädetään, että suojattujen
oikeuksien tai lisäeläkejärjestelmän jäsenyyden saavuttamiseksi vaadittava odotusaika ei
saa ylittää kolmea vuotta ja että lähtevien työntekijöiden suojatut eläkeoikeudet voivat
säilyä siinä järjestelmässä, jossa kyseiset oikeudet karttuivat (ns. vapaakirjaoikeudet),
tai työntekijälle voidaan maksaa niiden arvoa vastaava pääoma. Vapaakirjaoikeuksia on
käsiteltävä yhdenmukaisesti järjestelmän aktiivisten jäsenten oikeuksien arvon tai sillä hetkellä
maksettavina olevien etuuksien kehityksen kanssa. Jos työsuhde päättyy ennen kuin lähtevälle
työntekijälle on karttunut suojattuja eläkeoikeuksia, lisäeläkejärjestelmän on palautettava
lähtevän työntekijän maksamat maksut.
4. Uudistuspyrkimykset
Komissio rahoittaa eurooppalaista sosiaaliturva-alan riippumattomien asiantuntijoiden
verkostoa, josta käytettiin vuosina 2004–2013 nimeä trESS mutta joka vuodesta 2014 lähtien
on tunnettu nimellä FreSsco. Verkosto on laatinut aiheesta useita asiantuntevia selvityksiä.
Komissio järjesti erityisen kuulemisen pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien ja
työttömyysetuuksien yhteensovittamisesta vuonna 2013 ja yleisen kuulemisen unionin
sosiaaliturvan yhteensovittamisesta vuonna 2015. Komissio ehdotti joulukuussa 2016 asetuksen
(EY) N:o 883/2004 ja täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 987/2009 tarkistamista osana
työvoiman liikkuvuutta käsittelevää pakettia, jotta vastattaisiin jäsenvaltioissa vallitsevaan
uuteen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Tarkistamisessa keskitytään siihen,
että etuuksien maksaminen kytketään aikaisempaa tiiviimmin siihen jäsenvaltioon, jolle
sosiaaliturvamaksut on suoritettu, jotta järjestelmästä tulisi entistä kohtuullisempi ja
oikeudenmukaisempi.
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Uusi ehdotus antaa kansallisille viranomaisille paremmat välineet lähetettyjen työntekijöiden
sosiaaliturva-aseman todentamiseen, jotta estetään entistä paremmin mahdolliset epäreilut
käytännöt tai väärinkäytökset. Ehdotuksessa keskitytään seuraaviin etuuksiin:
— Työttömyysetuudet: työttömyysetuuksiin oikeuttavien kausien yhteenlaskemisen alalla

otetaan käyttöön uusi kolmen kuukauden sääntö ja lisäksi työttömyysetuuksien
maastaviennin ajanjaksoa on jatkettu kolmesta kuuteen kuukauteen toisessa jäsenvaltiossa
tapahtuvaa työnhakua varten. Rajatyöntekijöiden tapauksessa työskentelyjäsenvaltio on
vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta, jos rajatyöntekijä on työskennellyt siellä
vähintään 12 kuukautta, ja muutoin vastuu on asuinjäsenvaltiolla.

— Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet: Ehdotuksessa määritellään pitkäaikaishoitoon liittyvät
etuudet ja tapaukset, joissa liikkuvuutta harjoittavilla kansalaisilla on oikeus näihin
etuuksiin.

— Perhe-etuudet, joilla on tarkoitus korvata tuloja lastenhoitokausilta: Perhe-etuudet ovat
yksilöllisiä ja henkilökohtaisia oikeuksia, ja toissijaisesti toimivaltaiselle jäsenvaltiolle
sallitaan oikeus maksaa etuus täysimääräisenä toiselle vanhemmalle. Täten vältetään
voimassa olevissa säännöissä esiintynyt päällekkäisyys ja jäsenvaltiot voivat poistaa
mahdollisia taloudellisia esteitä sellaisten vanhempien osalta, jotka molemmat pitävät
vanhempainlomaa samalla kaudella.

Ehdotuksella myös mukautetaan voimassa olevat oikeudelliset säännöt unionin tuomioistuimen
viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön, joka koskee työvoimaan kuulumattomien kansalaisten
mahdollisuuksia saada sosiaalietuuksia (3.1.3).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on aina osoittanut erityistä kiinnostusta ongelmiin, joita toisessa jäsenvaltiossa
työskentelevät työntekijät, rajatyöntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja kolmansien
maiden kansalaiset kohtaavat. Se on hyväksynyt useita päätöslauselmia tavoitteenaan
parantaa heidän asemaansa. Parlamentti on useissa yhteyksissä pitänyt valitettavana,
että vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumisen tiellä on yhä esteitä, ja pyytänyt
neuvostoa hyväksymään vireillä olevat ehdotukset, kuten ehdotukset, joiden tarkoituksena
on saattaa varhaiseläkkeet asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalan piiriin, laajentaa
työttömän oikeutta työttömyyskorvaukseen toisessa jäsenvaltiossa ja laajentaa lainsäädännön
soveltamisala koskemaan kaikkia vakuutettuja. Jotkin näistä vaatimuksista toteutuivat, kun
päivitetty asetus (EY) N:o 883/2004 hyväksyttiin lopullisesti.
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on sovellettu tavallista lainsäätämisjärjestystä ja
työntekijöiden sosiaaliturvasta on äänestetty neuvostossa määräenemmistöllä (48 artikla).
Jäsenvaltio voi kuitenkin pyytää säädösluonnoksen saattamista Eurooppa-neuvoston
käsiteltäväksi, jos se ”ilmoittaa, että ehdotus hyväksyttäväksi säädökseksi vaikuttaisi
sen sosiaaliturvajärjestelmän tärkeisiin näkökohtiin, sen soveltamisala, kustannukset tai
rahoitusrakenne mukaan luettuina, taikka vaikuttaisi järjestelmän rahoituksen tasapainoon”.
Parlamentti antoi 14. tammikuuta 2014 päätöslauselman, joka koski sosiaalista suojelua
kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille. Parlamentti kehotti komissiota tarkastelemaan
uudelleen lainsäädäntöä ja seuraamaan sosiaaliturvajärjestelmien täytäntöönpanoa ja
koordinointia erityisesti sen osalta, että siirtotyöläisille ja osa-aikaisissa tai määräaikaisissa
työsuhteissa työskenteleville tarjotaan riittävä sosiaaliturva.
Parlamentti korosti 14. syyskuuta 2016 sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa
antamassaan päätöslauselmassa jako- ja digitaalitalouden mukanaan tuomia muutoksia ja

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_3.1.3.pdf
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pyysi, että unionin lainsäädäntöä mukautetaan siten, että varmistetaan tasapuolinen kilpailu ja
työntekijöiden oikeuksien suojelu.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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