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EU:n ulkopuolelta 
tuleville myönnet-
tävän yhdistelmä-
luvan laajennettu 
soveltumisala 
aiheuttaisi ongel-
mia Suomen sosi-
aaliturvajärjestel-
mässä, kertoo Sari 
Essayah.
– Ongelmaa ei olisi synty-
nyt, jos direktiiviesityksessä 
olisi pitäydytty alkuperäi-
sessä tarkoituksessa eli by-
rokratian vähentämisessä. 
Suomessa työ- ja oleskelu-
luvat myönnetään jo nyt ns. 
yhden luukun periaatteella, 
toteaa europarlamentaarik-
ko Sari Essayah (KD, EPP)

Laajennettu soveltamisala

Direktiivi itsessään ei koske 
mm. turvapaikan hakijoita 
eikä sillä sinällään ole tar-
koitus vaikuttaa kansallisiin 
oleskelulupajärjestelmiin. 

Neuvoston enemmistö 
kuitenkin kannattaa sitä, 
että täyteen sosiaaliturvaan 
oikeuttaisi EU:n ulkopuo-
lelta maahan tulevilla muu-
kin työnteon salliva oleske-
lulupa, vaikkei henkilö ole 
tullut maahan työskentely-
tarkoituksessa tai oleskelu 
on lyhytaikaista. 

– Kuntien rahoittamien 
julkisten terveyspalvelujen 
osalta direktiiviesitys tar-
koittaisi sitä, että työnte-

koon oikeutetulla ja hänen 
mukanaan tulevilla per-
heenjäsenillään olisi oikeus 
samoihin terveyspalveluihin 
samoin ehdoin kuin maassa 
asuvilla siinäkin tapaukses-
sa, ettei heillä ole kotikun-
taa Suomessa.

– Esimerkiksi Suomeen 
opiskelemaan tulevalla on 
oikeus myös työntekoon, 
vaikka se ei olekaan hänen 
oleskelunsa päätarkoitus. 
Direktiiviesityksen mukaan 
hän olisi siten oikeutettu 
täysiin sosiaalietuihin, ku-
ten opintotukeen, asumis-
tukeen, kunnan tarjoamiin 
sosiaali- ja terveydenhoito-
palveluihin jne. havainnol-
listaa Essayah. 

– Direktiivin myötä halli-
tus joutuu myös uudelleen 
arvioimaan suunnitelmiaan 
myydä koulutuspalveluja 
EU:n ulkopuolelta tuleville, 
huomauttaa Essayah.

Asuminen perustana

– Direktiiviesityksen ydin-
ongelma menee kuitenkin 

Direktiiviesitys yhdistelmäluvasta uhkaa Suomen 
asumisperusteista sosiaaliturvajärjestelmää

– Joudun usein Euroopan parlamentin valiokunnissa tekemään muutoesesityksiä komission esityksiin tai parlamentin omasta aloitteesta tekemiin mietintöihin, totesi europarlamentaarikko 
Sari Essayah EPP-ryhmän pressiaamiaisella viime viikolla. ”Keski- ja Etelä-Euroopassa näyttää olevan vaikeuksia ymmärtää Suomen olosuhteita. Meihin ollaan tällaisissa tilanteissa paljon 
yhteydessä ja saamme paljon ehdotuksia muutosesityksiksi suomalaisilta ja eurooppalaisilta asiantuntijaorganisaatioilta. Käymme läpi myös eduskunnan valiokuntien kannanotot”, kertoo 
Sari Essayah.

Sari Essayahin
muutosesityksiä
43 kpl mietintöön pää-
omarahastojen säänte-
lystä, eli AIFM-direktii-
vistä 

19 kpl mietintöön vuo-
den 2009 talouspolitii-
kasta euroalueella

7 kpl mielipiteeseen ke-
hitysmaiden selviytymi-
sestä talouskriisistä

Yht 40 kpl mietintöihin 
finanssivalvonnan kehit-
tämisestä (13 kpl vakuu-
tusalan ESMA, 14 kpl 
pankkialan EBA, 13 kpl 
eläkerahastojen EIOPA)

4 kpl mietintöön osake-
antien esitedirektiivistä

11 kpl eläinten hyvin-
vointidirektiivi

7 kpl mietintöön maa-
taloustukijärjestelmän 
yksinkertaistamisesta

2 kpl elinsiirtodirektii-
viin

23 kpl julkisen talouden 
kestävyysvaje, parlamen-
tin oma-aloitemietintö

4 kpl yhdistelmälupadi-
rektiiviin.

1 kpl OTC-derivatiiveja 
koskevaan oma-aloite-
mietintöön.
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Amendment 2

Sari Essayah and Carl Haglund

Proposal for a directive  – amending act

Article12 paragraph 2 point (e)

     

       

Text proposed Amendments by Parliament

(e) by restricting the rights conferred

under paragraphs  1(e) to third-country

workers who are in employment except for

unemployment benefits.

(e)  by limiting the rights conferred under

paragraph 1(e), with the exception of

unemployment benefits for those whose

entitlement is based on previous

employment in the respective Member State,

to third-country nationals who are in

employment.

Justification: In the light of the scope of application of the Directive – i.e. it covers persons

who enter a Member State for the purposes of employment but also those whose residence

permit allows them to work - it is of utmost importance that the existence of residence-

based social security systems is addressed in Article 12 by maintaining the possibility for

Member States to restrict the granting of equal treatment with regard to social security to

those in employment in order to avoid significant and profound amendments to the

residence based social security systems.

pidemmälle, sosiaaliturva-
järjestelmämme ytimeen. 
Asumisperusteisen järjes-
telmän perusperiaate on 
myöntää sosiaaliturvaoi-
keuksia maassa asuville. 
Direktiivi rajaisi Suomen 
kansallista liikkumavaraa 

edellyttää asumista sosiaali-
turvan perusteena, selvittää 
Essayah.

Essayah jätti direktiiviesi-
tykseen viime viikolla Eu-
roopan parlamentin työlli-
syys- ja sosiaalivaliokunnas-
sa neljä muutosesitystä. Ne 

rajoittaisivat EU:n ulkopuo-
lelta tulevien maahanmuut-
tajien osalta yhdenvertaisen 
oikeuden sosiaaliturvaan 
koskemaan vain yhdistel-
mäluvan haltijoita. 

Perussopimusten 
vastaista?

– Mielestäni on perussopi-
musten vastaista, jos direk-
tiivi radikaalisti murentaisi 
Suomen asumisperusteisen 
sosiaaliturvajärjestelmän 
pohjaratkaisuja. On jokai-
sen jäsenmaan oma asia 
miten se järjestää sosiaali-
turvansa. Se ei kuulu EU:n 
toimivaltaan, perustelee Es-
sayah muutosesityksiään. 

Hän muistuttaa, että 
myös eduskunnan sosi-
aali- ja terveysvaliokunta 
sekä työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunta ovat pitäneet 
sosiaaliturva-artiklaa on-
gelmallisena.

Carl Haglund (RKP, 
ALDE) yhtyi allekirjoituk-
sellaan muutosesityksiin.

– Yritämme saada näke-
myksillemme kannatus-
ta muista maista tulevien 
edustajien parissa, ja tarvit-
semme tähän työhön laajaa 
poliittista taustatukea. So-
siaaliturvan järjestämista-
vat vaihtelevat Euroopassa. 
Monilla mailla on käytös-
sään ns. vakuutusperustei-
nen malli, ja siksi heillä on 
vaikeuksia ymmärtää mil-
laisia vaikutuksia direktii-
villä tässä muodossaan olisi 
sosiaaliturvajärjestelmääm-
me, Essayah selventää.

Esa Erävalo

Muutosesityksessä on vasemmalla palstalla teksti, johon 
haluaa muutosta, esimerkiksi osa direktiiviesityksestä. Oi
kealla halutut muutokset tummennetulla kursiivitekstillä. 
Tarvittaessa voi esittää perusteluja muutosesitykselleen

Sonja Saarentola

On jokaisen 
jäsenmaan 
oma asia mi
ten se järjes
tää sosiaali
turvansa.


