YHTEISKUNTA JA HYVINVOINTI

Yhteiskunta olemme me
ihmisoikeudet: ihmiset vapaita, syrjintä kiellettyä
	suomalaisten kansalaisoikeudet: yhdenvertaisuus lain edessä, tasa-arvoinen lasten kohtelu ja heidän kuulemisensa, oikeus elämään, vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, oikeus liikkua ja asua missä haluaa, kotirauha, kirjesalaisuus, uskonnonvapaus, sananvapaus, oikeus hankkia elantonsa, oikeus huolenpitoon, vastuu luonnosta, oikeus asianmukaiseen kohteluun tuomioistuimissa
	kansalaisvelvollisuudet: maanpuolustusvelvollisuus, asevelvollisuus (miehillä), oppivelvollisuus, verojen maksu, auttamisvelvollisuus hätätilanteissa, todistamisvelvollisuus oikeudessa, vastuu ympäristöstä
	kansalaisuus = jonkun valtion jäsenyys, joka saadaan syntymän tai hakemuksen perusteella



















Suomen väestö
pakolainen = henkilön on ollut pakko jättää kotimaansa vainon tai henkeä uhkaavan syyn takia
	kiintiöpakolainen = pakolainen, jolla on YK:n pakolaistoimiston myöntämä pakolaisasema (maahan tullessa hänen pakolaisuuttaan ei enää tutkita)
	turvapaikanhakija = henkilö, jonka on ollut pakko jättää kotimaansa mutta joka ei ole saanut pakolaisen asemaa
	siirtolainen = henkilö, joka jättää kotimaansa omasta tahdostaan työn ja paremman elintason takia
uussuomalainen = Suomessa vakituisesti asuva ulkomaalaistaustainen henkilö
suomalaisia vähemmistöjä:
	suomenruotsalaiset = suomalainen henkilö, jonka äidinkieli on ruotsi

	saamelaiset = alkuperäiskansa, joka asuu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella pohjoisessa

romanit = kansallinen vähemmistö Suomessa, nykyisin n. 10 000 henkilöä
	vammaisryhmät ja seksuaalivähemmistöt




















      


Erilaisia perheitä ja parisuhteita
ydinperhe = äiti, isä ja lapset
yksinhuoltajaperhe = yksi vanhempi ja lapset
	uusperhe = eronneen tai lesken muodostama uusi perhe
	sateenkaariperhe = puolisot ovat samaa sukupuolta ja heillä on lapsia
	avioliitto 
ennen avioitumista pitää selvittää avioesteet (alaikäisyys, läheinen sukulaisuus, voimassa oleva avioliitto, eri sukupuolet)
	vihkiminen on joko kirkollinen tai siviilivihkiminen, jonka suorittaa tuomari tai henkikirjoittaja

vihkimisessä täytyy olla vähintään kaksi todistajaa
aviopari päättää, mitä sukunimeä he aikovat avioliitossa käyttää
puolisot ovat yhdenvertaisia avioliitossa, puolisot ovat velvollisia elättämään toisiaan ja huolehtimaan perheestä
	avio-oikeus = avioliiton solmimisen kautta tuleva oikeus toisen puolison omaisuuteen → omaisuus jaetaan tasan avioeron tapahtuessa
avioehtosopimus = aviopuolisoiden tekemä kirjallinen sopimus, jolla määrätään oikeudesta toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä

rekisteröity parisuhde = samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa, jolloin he saavat juridisen aseman kumppaniinsa (perintäoikeus, oikeus adoptoida toisen puolison lapsi)
	avoliitto = avioliiton omainen yhteiselämä ilman vihkimistä, ei juridisia oikeuksia eikä velvollisuuksia











Lapsi perheen osana
          
vastasyntyneen oikeudet: hoiva ja huolenpito, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, holhooja, elatus molemmilta vanhemmilta, perintäoikeus vanhemmilta
	avoliitossa syntyneen lapsen isyys pitää aina vahvistaa
	adoptio = vieraan lapsen ottaminen perheen lapseksi (tähän oikeus aviopareilla ja yksin elävillä naisilla)

	adoptiovanhempien tulee olla vähintään 25-vuotiaita ja soveltua vanhemmiksi

	adoptointi on lopullinen, sitä ei voi perua

adoptiolapsella on samat oikeudet kuin biologisella lapsella (huolenpito, nimi ja perintäoikeus)
adoptiolapsen voi saada joko Suomesta tai ulkomailta
	huostaanotto = lapsen ottaminen vanhemmilta kodin ulkopuolella kasvatettavaksi painavan syyn takia, voidaan purkaa
sijaisperhe = perhe, johon kasvattilapsi on sijoitettu väliaikaisesti

























Hyvinvointivaltion kansalaisena
hyvinvointivaltio = valtio pyrkii huolehtimaan kansalaisista kaikissa elämäntilanteissa turvaamalla perustoimeentulon
yhteiskunnan tukia lapsiperheille:
	lapsilisä = yleensä äidille maksettava tuki alle 17-vuotiaan lapsen elinkustannusten kattamiseen
neuvolapalvelut raskaana olevalle äidille ja lapsille

	äitiysavustus = äideille suunnattu avustus, joka on joko äitiyspakkaus tai rahallinen korvaus, haetaan neuvolasta
	äitiysvapaa = lapsen syntymän aikaan sijoittuva laillinen vapaa, josta saa tuloihin suhteutettua korvausta
	isyysvapaa = n. kuukauden mittainen vapaa, jonka aikana saa isyysrahaa
vanhempainvapaa = kumpi tahansa vanhemmista hoitaa vauvaa kotona

kodinhoidontuki = jompikumpi vanhemmista voi jäädä kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta ja saada siitä korvausta
	sosiaaliturva auttaa toimeentulossa:

	työttömyysturva: työttömyyspäiväraha (peruspäiväraha tai ansiosidonnainen) tai työmarkkinatuki (nuorille, jotka ovat ensi kertaa työmarkkinoilla tai niille, joiden päivärahan maksaminen on loppunut)
	opiskelijoiden tuet: opintotuki, joka koostuu opintorahasta sekä opintolainasta, sekä asumislisä (kodin ulkopuolella asuville)
	asumistuki = avustus asumiskuluihin, ei anneta omistusasuntoon
toimeentulotuki = rahallinen tuki välttämättömiin kuluihin

	hyvinvointivaltiota ylläpidetään yhteisin varoin: kansalaiset maksavat paljon veroja, joilla tulonsiirrot (tuet) maksetaan
	lama-aikoina palveluja ja tukia saatetaan joutua karsimaan

joistakin palveluista peritään maksu, esim. terveyskeskuskäyntimaksu yli 18-vuotiailta
hyvinvointivaltiota on arvosteltu: se on kallista ja tehotonta ja passivoi kansalaisia






Avioliiton purkautuminen
avioero
eroa voi hakea joko toinen puolisoista tai molemmat yhdessä
	erohakemus jätetään käräjäoikeuteen → puolen vuoden harkinta-aika
jos erohakemusta ei tämän jälkeen vahvisteta, ero raukeaa
erossa suoritetaan ositus eli jaetaan puolisoiden omaisuus: molemmat pitävät oman omaisuutensa ja velkansa, yhteinen omaisuus lasketaan ja yhteinen velka maksetaan, jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan
jos on avioehtosopimus, omaisuus jaetaan sen mukaisesti
	lapsen asema erossa
12 vuotta täyttäneen mielipidettä asumiseen kysytään

	eroavat vanhemmat voivat esittää sopimusta lapsen huoltajuudesta
	yhteishuoltajuus = lapsi asuu molempien luona vuorotellen ja molemmat vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista
	yksinhuoltaja = lapsi asuu toisen vanhemman luona, joka tekee lasta koskevat päätökset, vanhemmalla oikeus korotettuun lapsilisään ja elatustukeen, jos toinen huoltaja ei pysty maksamaan elatusmaksuja
	lapsella on oikeus tavata myös etävanhempaa ja hänellä on oikeus elatukseen 18-vuotiaaksi asti




















Perinnönjako ja testamentti
perunkirjoitus = vainajan kuoleman jälkeen laadittava asiakirja, josta käy ilmi hänen omaisuus ja velat (= kuolinpesä), omaiset hoitavat sen

perukirja toimitetaan verotoimistoon, jossa lasketaan perillisten perintövero


	rintaperilliset = vainajan lapset ja lapsenlapset, ovat ensisijaisia perijöitä


	lesken asema on perinnönjaossa turvattu: hänelle kuuluu avio-oikeuden perusteella puolet kuolinpesän arvosta, loput jaetaan lapsille tasan



	lakiosa = rintaperillisten oikeus saada perintöosasta puolet, vaikka perintö yritettäisiin estää testamentilla


	ennakkoperintö = huomattava lahja tai omaisuus, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselle ja joka huomioidaan perinnönjaossa



	testamentti = asiakirja, jossa on vainajan viimeinen tahto, siinä on oltava tekijän allekirjoitus, päivämäärä ja esteettömät todistajat



